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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/04/2019 – 5ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.04.2019
I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO
1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 288/2018 (MENSAGEM Nº
089/2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE
SOBRE A REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
CONSTITUÍDOS OU NÃO, DECORRENTES DAS ISENÇÕES,
DOS INCENTIVOS E DOS BENEFÍCIOS FISCAIS OU
FINANCEIROS-FISCAIS INSTITUÍDOS EM DESACORDO COM
O DISPOSITIVO DA ALÍNEA “G” DO INCISO XII DO § 2º DO
ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E SOBRE AS
CORRESPONDENTES REINSTITUIÇÕES, NA FORMA
PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 160, DE 7 DE AGOSTO
DE 2017, E NO CONVÊNIO ICMS NO 190, DE 15 DE DEZEMBRO
DE 2017.– 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 DUARTE
JÚNIOR.
2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 289/2019 (MENSAGEM Nº
090/2019), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, PRORROGA
O MANDATO DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL
DE SAÚDE. – 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 ANTÔNIO
PEREIRA.
II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º 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 DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR: DEPUTADA MICAL
DAMASCENO.
III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4. PROJETO DE LEI Nº 257/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 092/2018), QUE
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INSTITUI O COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO
MARANHÃO, AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DO OBJ ETO
SOCIAL, QUANTO À EMPRESA MARANHENSE DE
ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES E DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS ECONÔMICOS – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR M ARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DEVIDO
APRESENTAÇÃO DE EMENDA, SUGERIDA PELO DEPUTADO
CÉSAR PIRES NO ATO DA DISCUSSÃO, CONFORME O ART.
167 DO R. I., SENDO A MESMA ENCAMINHADA A CCJC PARA
APRECIAÇÃO.
5. PROJETO DE LEI Nº 046/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 016/2018), QUE
CONCEDE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS À
OPERAÇÕES DE SAÍDAS INTERNAS COM FRUTAS FRESCAS
REALIZADAS POR MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COM ISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA E COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.
6. PROJETO DE LEI Nº 079/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 008/2019), QUE DISPÕE
SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE
OBRIGAÇÃO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL VENCIDOS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COM ISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA E
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO.
7. PROJETO DE LEI Nº 099/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 010/2019), QUE
“INSTITUI O PROGRAMA BOLSA ATLETA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO.
8. PROJETO DE LEI Nº 100/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 011/2019), QUE ALTERA
A LEI Nº 7.799, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE DISPÕE
SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO
MARANHÃO, PARA ALTERAR A ALÍQUOTA DE ICMS NAS
OPERAÇÕES COM CERVEJAS COMPOSTAS COM FÉCULA DE
MANDIOCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COM ISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA E COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.
IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
9. 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

4

QUINTA-FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2019

ANIVERSÁRIO NO DIA 02/04/2019. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 01,02 E 03/04/19, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).
10. REQUERIMENTO Nº 167/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJ A CRIADA UMA COMISSÃO
PARLAMENTAR, COMPOSTA DE 07(SETE) MEMBROS PARA,
NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, ATUALIZAR E
CONSOLIDAR O REGIMENTO INTERNO DESTA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA.
11. REQUERIMENTO Nº 168/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO
CONVITE À SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHORA
CYNTHIA CELINA, PARA COMPARECER AO PLENÁRIO
DESTA CASA ÀS 11 HORAS DO DIA 09 DE ABRIL, PARA
PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 129/
2019, (MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 15/19), PEDINDO
A ESTE PODER AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
CRÉDITO
12. REQUERIMENTO Nº 171/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 154/
2019, DE SUA AUTORIA.
V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
13. REQUERIMENTO Nº 169/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE LEI Nº 110/2019, DE SUA AUTORIA.
14. REQUERIMENTO Nº 170/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, SOLICITANDO
QUE DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJ A ENVIADA
MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARE S DO SENHOR
FERNANDO ELIAS E SILVA CARVALHO, EX-ATLETA, ONDE
REPRESENTOU O MARANHÃO NA SELEÇÃO DE BASQUETE
DURANTE MUITO TEMPO, PELO SEU FALECIMENTO NO
DIA 28 DE MARÇO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 04/04/2019 – QUINTA-FEIRA
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 163/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 018/19, que dispõe sobre a concessão de pensão
especial a Manoel Conceição Santos, no valor de 3.000,00.
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 164/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaiza Hortegal, que institui a obrigatoriedade de implantar
Kit de primeiros socorros nas embarcações aquaviárias, e a capacitação
da equipe de bordo com noções básicas de primeiros socorros.
2. Projeto de Lei nº 165/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que dispõe sobre o funcionamento de clínica e consultório
de estética.
3. PROJETO DE LEI Nº 166/19, de autoria do Senhor
Deputado Leonardo Sá, que dispõe sobre a isenção do pagamento da
Tarifa de Embarque, em transporte Aquaviário de passageiros, FerryBoat, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 161/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que determina que sejam garantidas vagas
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nas escolas de tempo integral, na rede de ensino estadual, para alunos
cuja genitora e ou responsável, possua dependente portador de doença
rara, devidamente comprovado, no âmbito do estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 162/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que estabelece diretrizes para implantação do
Programa Linhas de Produção no Estado do Maranhão e dá outras
providências.
PRIORIDADE 3ª E ULTIMA 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 3ª 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.
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.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA 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.
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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.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 03 DE ABRIL DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia três de abril de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soares.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe dos
Pneus.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo
Amaral.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Ricardo Rios,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Antônio Pereira, Doutor Yglésio, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Neto Evangelista,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles
e Zito Rolim.
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I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RILDO AMARAL (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para
fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
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Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
A Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, em São Luís, 02 de abril
2019 – Thaiza Hortegal – Deputada Estadual.
JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI Nº 164 / 19
Institui a obrigatoriedade de implantar Kit de
primeiros socorros nas embarcações aquaviárias,
e a capacitação da equipe de bordo com noções
básicas de primeiros socorros.
A Assembléia Legislativa do Maranhão decreta:
Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade da manutenção de kit
de primeiros socorros nas embarcações de transporte aquaviários de
passageiros do Estado do Maranhão.
Art. 2º Ficam obrigadas as embarcações a oferecerem curso de
treinamento de primeiros socorros a sua tripulação.
§ único: o curso a que se refere o caput deste artigo será de
caráter obrigatório, devendo toda a tripulação submeter-se a capacitação
em atendimento de primeiros socorros.
Art. 3º - O curso será de periodicidade anual e deverá ser
atendido por todos os tripulantes da embarcação, sem prejuízo de
suas atividades ordinárias.
Art. 4º - Os cursos de capacitação ou reciclagem em primeiros
socorros poderão ser ministrados por entidades municipais e estaduais,
especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à população,
tendo como objetivo:
I - Identificar e agir preventivamente em situações de urgência
e emergência;
II - Intervir no socorro imediato do (s) acidentado (s) até que o
suporte médico especializado torne-se possível.
§1º O conteúdo dos cursos de primeiros socorros básicos
ministrados, deverão ser condizentes com a natureza e faixa etária do
público atendido pela embarcação.
§2º Os Ferry Boat deverão manter disponíveis kits de
primeiros socorros, conforme orientação das entidades especializadas
em atendimento emergencial à população.
Art. 5º Compete aos órgãos estaduais responsáveis pela gestão,
regulação e fiscalização do transporte intermunicipal aquaviário de
passageiros, nos termos dessa legislação.
Art. 6º - O não cumprimento dos dispositivos desta Lei,
implicará em:
I – Advertência;
II – Multa pecuniária aplicada em dobro em caso de advertência
reincidente, às concessionárias.
III – perda da concessão.
Art. 7º: a administração da embarcação se------rá responsável
pelo monitoramento dos prazos de validade dos produtos incluídos no
kit, bem como manter as condições de conservação e armazenamento
desses produtos.

O transporte aquaviário, através do ferry boat, é um dos meios
de transportes mais importantes no nosso Estado. Diante do grande
número de passageiros que utilizam esse serviço e do tempo de duração
de viagem, se faz necessário que a tripulação esteja preparada para
garantir atendimento emergencial básico.
A situação dos passageiros é preocupante, tendo em vista a
necessidade dos equipamentos de primeiros socorros, assim como a
capacitação da tripulação, que por ventura venha precisar do
atendimento emergencial. Esse primeiro atendimento é de fundamental
importância pois evitará sequelas maiores e elevar as chances de
sobrevivência.
Diante da importância desse meio de transporte, é
indispensável a implementação de equipamentos de primeiros socorros
nas embarcações dos Ferry Boat, gerando assim mais segurança a seus
passageiros. As ações prestadas logo após um acidente ajudam a
determinar como será a recuperação do paciente ou mesmo o salvamento
de sua vida.
A Lei nº 9.537/1977, dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário em águas, com o propósito de salvaguardar a vida humana e
a segurança da navegação.
Com a obrigatoriedade de manutenção do kit de primeiros
socorros e capacitação da tripulação para prestar atendimento de
primeiros socorros face a possibilidade do mesmo auxiliar a salvar
vidas, em eventual acidente.
Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida relevante à saúde e segurança de todos que utilizam desse meio
de transporte. Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário
desta Casa Legislativa a presente proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 02 de abril de 2019. – THAIZA HORTEGAL
- Deputada Estadual.
PROJETO DE LEI Nº 165 / 19
Dispõe sobre o funcionamento de clínica e
consultório de estética.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o funcionamento de clínicas e
consultórios de estética.
Art. 2.º - As clínicas e consultórios de estética deverão contar
com um técnico durante os tratamentos e/ou procedimentos realizados
com uso de aparelhos de eletrofototermoterapia.
§ 1º Nos estabelecimentos que desempenham atividades não
privativas da profissão de médico, não haverá necessidade de
permanência de médico responsável.
§ 2º O profissional graduado em ensino superior na área de
estética (tecnólogo) é habilitado para responder termicamente por
clínicas ou consultórios de estética.
§ 3º O técnico em estética é legalmente habilitado para responder
pelos trabalhos por ele desempenhados.
Art. 3º - Os órgãos públicos de fiscalização não poderão exigir
que o responsável técnico da clínica ou consultório esteja associado a
entidade, conselho ou órgão de classe diverso de sua profissão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA
Diante de episódios reiterados de erros fatais na aplicação de
procedimentos de natureza estética em clínicas e consultório,
amplamente divulgados pela mídia nacional, e a ausência de
disciplinamento acerca da matéria no âmbito do Estado do Maranhão,
faz-se necessário, por esta Casa Legislativa, aprovação de Lei Estadual
que estabeleça a necessidade de determinados profissionais da área da
saúde quando da utilização de tais técnicas em procedimentos estéticos.
Assim, o presente projeto tem por objetivo estabelecer padrão
mínimo de funcionamento para clínicas e consultórios de estética,
visando a proteção dos usuários.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 01 de abril de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 166 / 19
Dispõe sobre a Isenção do Pagamento da Tarifa
de Embarque, em transporte Aquaviário de
passageiros, Ferry-Boat, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.
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É notório que o atendimento e as necessidades específicas
desses pacientes exigem recursos financeiros, ou dependem da
realização de viagens até a capital do estado para ter acesso aos centros
especializados onde o tratamento é oferecido. É justa a temática da
situação dessas pessoas acometidas por doenças consideradas graves
ou incapacitantes, pois estas são pontuadas por dificuldades e
limitações. Sabe-se que, para superá-las, essas pessoas dependem de
tratamento médico e de cuidados especiais.
Por esses pacientes é o mínimo que o poder estatal pode
conceder, levando em consideração o difícil e doloroso caminho a ser
percorrido, em busca de um bem-estar, que na maioria das vezes não
irá acontecer. São caminhos dolorosos, mas, que precisam ser
enfrentados.
Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências, uma
acolhida e posterior aprovação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Bec
kman”, em São Luís, 02 de abril de 2019. - LEONARDO SÁ DEPUTADO ESTADUAL - PR
REQUERIMENTO Nº 167 / 19

Art. 1 – Ficam isentos do pagamento da Tarifa de Embarque,
as pessoas portadoras de doenças renais e cardíacas crônicas, em
Transporte Aquaviário de passageiros, Ferryboat, no âmbito do Estado
do Maranhão.
Parágrafo único – As formas e critérios para a concessão da
isenção tratada no “caput” do artigo primeiro da presente Lei, serão
estabelecidas através de regulamentação própria pelo Poder Executivo.
Art. 2 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 02 de abril de 2019. - LEONARDO
SÁ - DEPUTADO ESTADUAL - PR
JUSTIFICATIVA
A concessão da isenção é um ato discricionário que decorre de
uma decisão de conveniência e oportunidade do Legislativo e do
Executivo. A eles competem verificar se há razões para a concessão de
tal benefício, a partir de critérios racionais, lógicos e impessoais,
estabelecidos em norma legal.
Nesse sentido a CF preceitua:
Artigo 150 “in verbis”:
“Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
[...]
§ 6º - Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias
acima enumeradas ou o correspond ente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §2, XII,
“g”.”
[...]
O presente projeto tem o condão de dispensar o pagamento da
taxa de embarque, cobrada pelas empresas concessionárias ou
permissionárias na exploração do serviço público Aquaviário de
passageiros, Ferryboat, as pessoas portadoras de doenças renais e
cardíacas crônicas.
As Doenças crônicas são aquelas de progressão lenta ou longa
duração. Podem ser silenciosas ou sintomáticas, comprometendo a
qualidade de vida das pessoas pelo fato de representarem riscos para o
paciente. A doença renal crônica é considerada grave e leva a paralização
total dos rins nativos em hemodiálise e dialise constatado o
comprometimento de sua funcionalidade.

Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja criada uma Comissão Parlamentar, composta de 07
(sete) membros para, no prazo de 90 (noventa) dias, atualizar e
consolidar o Regimento Interno desta Assembleia Legislativa.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHAO, 02 de abril de 2019. - CIRO NETO Deputado Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.04.19
EM: 03.04.19
REQUERIMENTO Nº 168 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que, após ouvido o
Plenário, seja encaminhado convite à SECRETÁRIA DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO ESTADO DO
MARANHÃO, SR. CYNTHIA CELINA, para comparecer ao Plenário
desta Casa às 11 horas do dia 09 de abril do presente ano, para prestar
informações sobre o Projeto de Lei nº 129/2019 oriundo da mensagem
governamental 15/2019 que pede autorização da Assembleia Legislativa
do Maranhão para contratação de operação de crédito no valor de 623
milhões.
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. 04.04.19
EM: 03.04.19
REQUERIMENTO Nº 169 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, a retirada de pauta do Projeto de Lei Ordinária 110/2019,
de minha autoria.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de abril de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.04.19
EM: 03.04.19
REQUERIMENTO Nº 170 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que sejam
enviadas mensagens de pesar aos familiares do senhor Fernando Elias
e Silva Carvalho, ex-Chefe de Gabinete do Município de Sambaíba e ex
- atleta, representando o Maranhão na Seleção de Basquete durante
muitos anos, que faleceu no dia 28 de março de 2019.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 02 de abril de 2019. - Andreia Martins Rezende Deputada Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.04.19
EM: 03.04.19
REQUERIMENTO Nº 171 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de Urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de
Lei Ordinária nº 1542019, de minha autoria, que dispõe sobre
orientações de memória histórica, proíbe a administração pública de
homenagear a ditadura e dá outras providências.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de abril de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.04.19
EM: 03.04.19
REQUERIMENTO Nº 172 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V.Exa. que seja enviada solicitação a Comissão de Obras e
Serviços Publico da Assembleia Legislativa do Maranhão, com o
objetivo de realizar uma visita na MA. 272, que liga os municípios de
Fernando Falcão a Barra do Corda e a MA. 012, que liga São Raimundo
do Doca Bezerra a Barra do Corda e o trecho Grajaú a Arame.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 03 de abril de 2019. - Fernando Pessoa
- Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 03/04/19
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INDICAÇÃO N° 500 / 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 Nolêto, a construção de um MATADOURO
para o município de BURITICUPU / MA.
Fundada em 10 de novembro de 1994, sua população estimada
é de aproximadamente 75 (setenta e cinco) mil habitantes e até os dias
de hoje não há e nunca teve algum matadouro.
Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
e que não há qualquer cuidado no abate e transporte das carnes a serem
consumidas no município e cidades vizinhas.
Com isto, existindo um matadouro na cidade, a qualidade da
carne consumida no município seria de qualidade e os riscos de doenças
seria afastado, pois hoje, as carnes consumidas no município de
Buriticupu são de origem duvidosa, pois cada proprietário de açougue
usa um local e um método diferente inclusive no seu transporte, o que
coloca em risco toda a população.
A aprovação da presente proposição solicitada por diversas
lideranças do município em muito contribuirá com a melhoria da
qualidade das pessoas que ali vivem e residem, bem como de toda a
região, ensejando, por consequência, o crescimento do tão propagado
índice de desenvolvimento humano da população, uma vez que há a
necessidade urgente do escoamento da produção daquela 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.
INDICAÇÃO N° 501 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Senhor CLAYTON
NOLETO, Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, no
sentido de que seja feita a pavimentação asfáltica da estrada vicinal que
liga o povoado 16 de Abril à sede do município de Governador Newton
Belo – MA, no total de 11 (onze) 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. Frisamos
ainda que 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
conseqüência, 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° 502 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
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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 28 de Agosto à sede do município de Governador
Newton Belo – MA, no total de 07 (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. Em tal povoado hoje
vivem cerca de 65 (sessenta e cinco) 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
con sequência, 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° 503 / 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 319
que liga o município de Tufilândia à BR 222, com uma extensão de
aproximadamente 30 (trinta) quilômetros.
Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
com uma única entrada e saída da cidade, onde o acesso encontra-se
atualmente intrafegável em decorrência das chuvas que castigam a
região. Hoje, ela está totalmente esburacada e difícil acesso inclusive
para a locomoção de motocicletas, tornando o escoamento difícil para
não dizer quase impossível.
A aprovação da presente proposição solicitada pelos munícipes
destes municípios 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.
INDICAÇÃO N° 504 / 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 342
que liga o município de Monção à cidade de Igarapé do Meio, com
uma extensão de aproximadamente 25 (vinte e cinco) quilômetros.
Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
com uma única via de acesso e atualmente intrafegável em decorrência
das chuvas que castigam a região. Hoje, ela está totalmente esburacada
e difícil acesso inclusive para a locomoção de motocicletas, tornando o
escoamento difícil para não dizer quase impossível.
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A aprovação da presente proposição solicitada pelos munícipes
destes municípios 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.
INDICAÇÃO N° 505 / 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 119
que liga o município de Santa Luzia à cidade de Alto Alegre do
Pindaré, com uma extensão de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco)
quilômetros.
Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
com sua via de acesso atualmente intrafegável em decorrência das
chuvas que castigam a região. Hoje, ela está totalmente esburacada e
difícil acesso inclusive para a locomoção de motocicletas, tornando o
escoamento difícil para não dizer quase impossível.
A aprovação da presente proposição solicitada pelos munícipes
destes municípios 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 norte maranhense.
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 506 / 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 Infraestrutura - SINFRA,
Senhor Cleiton Noleto, solicitando, medidas a fim de realizarem
obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica na Estrada
da Vitória, importante via de acesso aos bairros Parque Vitória, Jardim
Turu, Alto do Turu, importante via por onde circulam diariamente
centenas de pessoas e veículos.
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 507 / 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
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encaminhado ofício ao prefeito municipal de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda e ao secretário municipal de obras de São Luís,
Senhor Antônio Araújo, solicitando, em caráter de urgência, a
recuperação e pavimentação da Rua Santa Rosa, Bairro Planalto
Turu II, via por onde circulam diariamente centenas de veículos, motos,
caminhões e pedestres.
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 508 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do
Trabalho e da Economia Solidária – SETRES, Senhor Jowberth Frank,
solicitando a inclusão da Primeira Travessa Boa Esperança no Bairro
Divinéia (extensão de 450m) no Mutirão Rua Digna, importante via
por onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos.
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.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Plenário ‘Gervásio Santos’ do 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 511 / 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 e à Secretário Municipal
de Educação de São José de Ribamar, Senhora Joana Marques,
solicitando em caráter de urgência, implantação de escolas nas
proximidades dos bairros Parque Vitória, Parque São José, Recanto
do Turu, Jardim Turu, Alto do Turu e Parque Jair, tendo em vista
que os discentes, deslocam-se para outros bairros para assistirem às
aulas.
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 N° 513 / 19
Senhor Presidente,

INDICAÇÃO Nº 509 / 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 Estadual de Esporte e Lazer, Senhor
Rogério Cafeteira, Secretário de Desportos e Lazer da Cidade de
São Luís, Senhor Rommeo Pinheiro Amin Castro, Secretário da
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de São José de Ribamar,
Senhor Edson Pedro de Sousa Calixto, solicitando implantação de
uma academia de acesso livre nas proximidades dos bairros Jardim
Turu, Alto do Turu e Parque Vitória.
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.

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, Senhor
Rogério Cafeteira, solicitando a construção de um Campo de Futebol
no povoado Alto do São Francisco, situado no Município de Colinas –
MA, Considerando a grande importância da prática desportiva, onde a
comunidade local tem seus momentos de lazer, integração social e
incentivo ao esporte, melhorando assim sua qualidade de vida,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 02 de abril de 2019. - Arnaldo Melo - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 514 / 19
Senhor Presidente,

INDICAÇÃO Nº 510 / 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 Infraestrutura - SINFRA,
Senhor Cleiton Noleto, solicitando, a inclusão no “Programa Mais
Asfalto” aos bairros Parque Vitória, Parque São José, Recanto do
Turu, Jardim Turu, Alto do Turu, Parque Jair e adjacências,
importante via por onde circulam diariamente centenas de pessoas e
veículos.

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
a recuperação da MA 006, trecho que faz interligação do Município de
Pinheiro ao Povoado de Cocalinho.
Considerando que esta via de acesso é de grande importância
social e econômica para aquelas regiões, é necessário a recuperação da
pavimentação que encontra-se em péssimas condições de tráfego,
colocando em risco a vida e a segurança dos condutores. Nestes termos,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
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Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 01 de abril de 2019. – Dra. Thaíza Hortegal
- Deputada Estadual.
São Luís (MA), 01 de abril de 2019 - Dra. Thaíza Hortegal Deputada Estadual - PP
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 515 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, e ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a reforma da escola pública estadual Centro de Ensino
Astolfo Seabra de Carvalho, localizada no povoado Belém, no
Município de Tuntum/MA.
Cumpre mencionar que a escola se encontra em condições
deploráveis, com sérios problemas estruturais, entre eles a parte elétrica,
que vem provocando choque elétrico nos estudantes e quem por lá
trabalha ou frequenta.
Tal demanda é de fundamental relevância para que se possa
evitar um acidente (eletrocussão) mais grave, além de passar a ser
respeitada a educação e a saúde dos estudantes, princípios fundamentais
previstos em nossa Constituição Federal.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 516 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando obras referentes ao Programa Mais Asfalto,
na rodovia MA-008, no trecho que interliga os municípios de
Arame a Paulo Ramos, neste Estado.
Tal solicitação dá-se em razão da intrafegabilidade da rodovia,
sendo intitulada até de estrada fantasma, dadas as deploráveis condições
que se encontra há muitos anos.
Vale ressaltar que a estrada possui quase 140 quilômetros de
extensão, interligando as cidades de Arame a Paulo Ramos, passando
por Marajá do Sena, município com uma das piores rendas per capita
do mundo.
Portanto, solicito, por meio do Programa Mais Asfalto, a
revitalização da rodovia MA-008, no trecho que interliga os municípios
de Arame a Paulo Ramos, uma vez que é de suma importância para a
melhoria da locomoção e da qualidade de vida dos moradores da região.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de abril de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 517 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
do Maranhão, solicitamos que a presente indicação, depois de ouvida
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a Mesa, seja encaminhado ofício ao senhor Governador do Estado Dr.
Flavio Dino de Castro e Costa, solicitando providências junto ao Senhor
Secretário Estadual de Educação Felipe Camarão, a construção de escola
de ensino médio no bairro Areal, na sede do município de Chapadinha
- MA.
A construção do colégio de ensino médio se faz necessário
devido o deslocamento dos alunos do bairro Areal de mais de 5 km de
distância.
Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANUEL BECKMAN”, em 19 de março de 2019. - PAULO NETO
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 518 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, com cópia ao Secretário de Saúde Sr.
Carlos Eduardo Lula, solicitando aos mesmos a aquisição de uma
ambulância nova para o município de Cantanhede /MA.
A presente indicação, objetiva garantir e melhorar a saúde, o
transporte e a agilidade no atendimento de urgência e emergência todos
os cidadãos do município de Cantanhede – MA. Desse modo, far-seá necessário a aquisição de uma ambulância com todos os equipamentos
necessários, pois é de trivial importância para garantir uma locomoção
digna, de qualidade e com segurança para a população.
Por se tratar de uma ação que irá melhorar a qualidade no
atendimento da saúde estadual, solicito aos nobres pares a aprovação
da presente indicação. Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual
Governo trata de questões concernentes a saúde e a boa vontade do
atual Governo em melhorar o Maranhão.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckham”, em São Luís, 28 de março de 2019. - GLALBERT CUTRIM
- Dep. Estadual - 1º vice-presidente
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Expediente lido, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Expediente lido. À publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Sem direito a apartes. Deputado Rildo Amaral,
lodo a seguir, o Deputado Ricardo Rios, depois o Deputado César
Pires. Com a palavra, o Deputado Rildo.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhoras e Senhores, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, a família Oliveira hoje reabriu os trabalhos desta Casa,
Deputado Hélio Oliveira, Rido Oliveira e Felipe Oliveira. Senhores,
trago hoje a esta Casa uma luta de 1.800 pais e mães de família que
muitos deles abdicaram do emprego que tinham, alguns inclusive eram
concursados, para servir a Polícia Militar. É uma luta que ontem
completou um ano para que os mesmos fossem nomeados. Por muitos
conhecido como Cadastro de Reserva, mas que, na verdade, são policiais
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não nomeados. E é uma luta que eles estão inclusive acampados em
frente ao Palácio dos Leões. E essa luta não é uma luta em que eles
estão reivindicando algo que está longe de ser realizado não. E acredito
que o Governador tem que se manifestar em relação a isso. Ele não
pode simplesmente deixar todos esses pais de família sem informação,
assim como os sub judice da Polícia Militar, ainda de 2012. O que eles
reivindicam hoje é um cronograma. São 1.800 e querem saber se vão ter
a convocação e quando vão ter a convocação de 600, de 300, de 500,
mas que dê a oportunidade dos mesmos de voltarem, de voltarem a
viver como viviam antes. Os mesmos vivem angustiados. Houve pessoas
que vieram de outros estados, que venderam o que tinham lá, pediram
demissão dos seus empregos, trouxeram famílias e vieram no sonho de
ser policial militar e na oportunidade do concurso público, de servir ao
público. E, até hoje, ainda não têm uma manifestação. Eu já mandei
pelo meu gabinete ainda como vereador do município de Imperatriz a
solicitação desse cronograma e não obtive resposta. Enviei pelo meu
gabinete como deputado estadual. Já encaminhei pela Comissão de
Segurança Pública para que responda o cronograma, para que esses
pais de família possam voltar a viver, normalmente. Se é daqui a um
ano, dois anos, mas desde que cumpra dentro do que manda o Edital,
no prazo a ser chamado para que não perca o prazo do concurso
público. É uma luta que tem o apoio do Deputado Rildo, que tem o
apoio da sociedade, reconheço os avanços no governo Flávio Dino
para a segurança pública. Já foram quase cinco mil policiais militares
nomeados nos últimos 5 anos, 4 anos e 3 meses. Agora mesmo teve a
convocação de mais 100 e mais 141, se não me falha a memória, cento
e alguma coisa de sub judice, incluindo o concurso de 2012 e o concurso
de 2017. Mas que precisamos que o governo se manifeste, que o
governador se manifeste e dê um cronograma. O que não podemos é
deixar que pais de família estejam expostos a sol e chuva em frente um
Palácio sem que tenham uma resposta. Fica aqui o meu compromisso
no Cadastro de Reserva. Fica aqui o meu compromisso no sub judice.
Ontem, ajudei a resolver o problema de 130 famílias que estavam
injustiçadas, também, nesse concurso. E o Governo do Estado
reconheceu o erro, que foi o edital, porque o edital contrariava a lei
estadual. Mas a gente solicita nesse momento que dê atenção para o
que solicitamos por meio do gabinete, que é o cronograma para
convocação do cadastro de reserva, e também pedimos por meio da
Comissão de Segurança Pública. Fica aqui o meu apelo para o
Governador e meu compromisso para que esses pais de família tenham
uma resposta imediata do que lutaram e lutam para vencer. Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - Solicitamos aqui a composição da Mesa que já
estão presentes o Primeiro Vice-Presidente e o Deputado Othelino
para ocuparem aqui para a continuação dos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra ao Deputado César Pires.
O Deputado César Pires declina. Algum deputado presente deseja
fazer uso da tribuna? Vou suspender a Sessão, por cinco minutos. A
Sessão está suspensa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Fernando
Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
o que nos traz hoje, aqui, Senhor Presidente, é para agradecer o Secretário
Clayton Noleto pela MA que está sendo concluída entre os municípios
de Arame e Grajaú. Estivemos lá no final de semana. Estivemos com
nosso grupo político. Fizemos uma vistoria lá naquela MA. E aqui eu
registro a presença, na galeria, do nosso pré-candidato a prefeito da
cidade de Grajaú, Marinaldo do Gesso. Registro a presença do meu
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amigo, Vereador Edilson do Posto. Registro a presença do meu amigo
Bill. Estão aqui na nossa galeria. Também, Senhor Presidente, viemos
pedir agora, viemos fazer uma indicação ao Secretário Clayton Noleto
para que dê uma olhada na MA que liga os municípios de Arame a
Buriticupu. Senhor Presidente, aquela MA está em uma situação difícil.
Estivemos passando pela aquela MA onde nós temos 18 quilômetros
de área indígena e praticamente o carro não tem como andar porque
tem buraco demais. E aí, Senhor Presidente, estamos pedindo aqui ao
Secretário Clayton Noleto que possa dar uma olhada nessa MA para
que possamos também agradecer aqui ao secretário. Senhor Presidente,
também tem a MA que liga o município de Arame ao município de
Paulo Ramos. Essa MA já foi prometida por vários governos. Essa
MA já foi notícia por todo o Maranhão, Senhor Presidente, mas o
Governador Flávio Dino fez a MA-012 que liga o município de Barra
do Corda a São Raimundo e agora também estamos pedindo ao
Governador Flávio Dino mais a MA que liga Paulo Ramos a Arame.
Então, que ele possa também fazer como ele fez na MA-012, fazer
essa obra para mais uma vez o nome dele ficar na história do Maranhão.
Senhor Presidente, agora vamos falar da reforma de uma escola lá no
município de Tuntum, escola essa chamada de Centro de Ensino Adolfo
Seabra de Carvalho. Essa escola, Senhor Presidente, está sem energia,
a energia de lá foi retirada, mas não se sabe o motivo de ter sido retirada
essa energia. Então, está precisando imediatamente de uma reforma e
nós estamos fazendo essa indicação ao Secretário Felipe Camarão,
tendo em vista que essa escola é estadual, tendo em vista que essa
escola é de competência do Estado, tanto a reforma como também a
religação dessa energia. Lá hoje não está podendo ter aula devido essas
providências. Aqui fizemos a indicação ao Secretário Felipe Camarão e
estamos aguardando, na maior brevidade possível, que este problema
seja resolvido lá no município Belém, município de Tuntum. Satisfeito,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes
sociais, mais um bom dia a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e
nos guarde hoje e sempre. É importante sempre lembrar e louvar ao
nosso Senhor. O que me traz aqui, Senhor Presidente, mais uma vez,
são três temas importantes para que a gente possa mostrar a nossa
importância, desta Casa, Senhor Presidente. Aqui mesmo usando esta
Tribuna, nós fizemos uma fala importante sobre o Projeto de Lei do
Senado que altera os limites do Parque dos Lençóis Maranhenses.
Desde a primeira fala, Deputado César Pires, que a gente vem
acompanhando este processo. E agora a Senadora Eliziane Gama
convoca os movimentos sociais, convoca os interessados, para uma
Audiência Pública no Senado que deve acontecer na próxima semana.
Mostrando que é a nossa voz, a partir daqui, é que está ecoando o
debate, Deputado Edivaldo, contra esse Projeto de Lei que altera os
limites do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Portanto, é
sempre importante, Deputada Daniella, nós discutirmos aqui as ações,
mesmo que não seja constitucionalmente da nossa ossada, digamos
assim, mas nós temos que falar pela voz do nosso povo, do povo que
nos colocou aqui. Por isso, que agora o Senado de igual para igual
haverá uma Audiência Pública para debater esse tão importante tema.
E a Assembleia não pode assistir a isso, Deputado Hélio, apenas vendo
o barco passar e depois saber que houve uma mudança no nosso Parque
dos Lençóis Maranhenses sem a participação ou pelo menos o
conhecimento desta importante Casa. Um outro ponto de pauta que
eu trouxe hoje, Senhor Presidente, é parabenizar o Deputado Márcio
Jerry que nessas confusão da reforma da Previdência, hoje, nós ouvimos
o Presidente da Câmara Federal, que também não é da nossa ossada,
mas que eu falei aqui várias vezes, e outros Deputados também falaram
usando a Tribuna, que a reforma da Previdência aniquila, acaba com os
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municípios, que nós fomos eleitos. Nós mostramos aqui que o Fundo
de Participação dos Municípios, somando todos os 217, incluindo a
nossa capital, chega em torno de R$ 3,5 bilhões por ano e a
aposentadoria rural a quase R$ 8 bilhões, é o dobro. Há municípios
que nós citamos aqui, Deputado Ricardo Rios, que é praticamente oito
vezes mais a receita vinda oriunda da aposentadoria rural. E não podemos
deixar e ver isso sucumbir diante de uma política da reforma na
Previdência que maltrata quem mais precisa. Então, o Deputado Márcio
Jerry quer criar uma contribuição, não é um novo imposto, mas é tirar
de quem tem mais uma contribuição para garantir a aposentadoria rural
e permanecer assim, que a gente possa ter condições de levar e manter
o homem do campo no campo, Senhor Presidente. Por isso, essa medida
preventiva que o Deputado Márcio Jerry está tomando é digna de
aplausos desta Casa e digna, sobretudo, para que a gente possa dar
uma sobrevida aos nossos agricultores e aos nossos municípios. Todos
nós aqui somos municipalistas, Deputado Carlinhos Florêncio, todos
estamos vivendo a partir da base, da nossa base que é da zona rural e,
principalmente, das cidades do interior. Por isso, a importância de
defender. Hoje, o Presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, disse
que o BPC e a aposentadoria rural da forma que está não vai passar na
reforma da Previdência. E nós temos que ficar atentos a essa pauta.
Essa pauta é uma pauta bomba que cai sobre os nossos colos e cai,
sobretudo, Deputada Thaíza, assim vai prejudicar os nossos eleitores
e principalmente os municípios. Nós vimos aí a visita do Presidente a
Israel. Uma coisa absurda. Ele começou uma guerra com a Venezuela,
largou de mão, foi para os Estados Unidos e foi uma lambança. E agora
em Israel está mexendo com o Hamas que não tem nada a ver conosco.
Nós temos que cuidar do nosso país, do nosso Brasil, Deputado
Edivaldo, porque nós temos muita pauta positiva e muita coisa
importante para resolver na condução no nosso país. E a outra é reiterar
aqui o convite aos nobres colegas deputados estaduais. Nós precisamos,
hoje, na Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar da
Reforma Agrária, contar mais uma vez com a presença de cada um de V.
Exas. É importante debatermos a agricultura familiar. Não há
desenvolvimento do nosso Estado se nós não fomentarmos a produção
do nosso agricultor familiar. Não haverá desenvolvimento de qualquer
região ou de qualquer cidade se nós não ouvirmos os reclames da nossa
população, Deputada Cleide Coutinho, que ainda há pouco me falou
que quando foi Secretária de Assistência Social no município de Caxias
fazia uma ação também na agricultura familiar. O agronegócio não precisa
do apoio, da assistência do Governo. Não precisa do apoio do poder
público. Mas a agricultura familiar, que coloca o alimento na nossa
mesa, essa precisa substancialmente da força de nós deputados e,
principalmente, do Poder Executivo. Por isso estou vindo e fazendo
um apelo aos companheiros deputados para que possam participar da
audiência para a gente debater, discutir e trazer um tema tão importante
para esta Casa. Para que a gente, a partir de então, possa levar essas
discussões a todas as regionais de nosso Estado, ouvir os reclames,
tornar políticas estruturantes, elaborar leis que possam garantir a
sustentabilidade e o fortalecimento da agricultura familiar, meu
companheiro Deputado Carlinhos Florêncio e Pará Figueiredo, da
agricultura familiar lá na nossa base, nas nossas cidades. Porque todos
nós aqui fomos votados nas cidades do Maranhão, no interior do
Maranhão e precisamos fortalecer a nossa base. Era só isso, Senhor
Presidente. Que Deus nos abençoe, nos guarde hoje e sempre.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente,
Questão de Ordem, só para um comunicado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) – Presidente, só para fazer um comunicado. Uma vez que o
Pequeno Expediente não tem apartes, referindo-me ao pronunciamento
do Deputado Adelmo, que é importantíssimo o que ele falou agora de
manhã. Por isso que ontem eu registrei aqui na tribuna os avanços das
prerrogativas dos deputados. Esses assuntos se nós tivermos, ficarmos
atento a nossa UNALE, nós vamos poder discutir também e fazer as
audiências em vários lugares do nosso Estado, como Barreirinhas, para
ver se o povo de lá concorda com o que está acontecendo na região
toda. E nós podemos participar, sim, dessas reuniões, desde que
fiquemos atentos às reuniões e às comissões do Senado, do Congresso
Nacional. É importante que nós fiquemos atento ao que diz respeito às
discussões das políticas públicas. E no pacto federativo, que eu defendo
desde outrora, nós podemos trazer essas questões para o debate em
todos os níveis, no Congresso Nacional e no Senado. O parabenizo,
Deputado Adelmo, pela consciência da essência do discurso de agora
de manhã no Pequeno Expediente. E nós temos que levar isso à frente
e ficarmos atentos às comissões para participarmos, uma vez que o
nosso Presidente também é presidente do Colegiado do Nordeste.
Então nós temos agora todas as ferramentas para discutir esse assunto,
contando, é claro, com os nossos deputados federais e nossos senadores.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Wellington do Curso. V. Exa.
tem cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV –
Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Só pegando o gancho, Deputado
Hélio Soares, Deputado Vinícius, Deputado César Pires, nós já
havíamos apresentado inclusive quatro PECs que tratam da nossa
autonomia para legislar, da propaganda comercial, do agronegócio, então
são vários temas que ampliam a nossa possibilidade de legislar. Essa
PEC já tramita no Congresso Nacional, tem a relatoria do Senador
Anastasia e é de suma importância que possamos não só acompanhar,
mas fazer pressão para que ela possa realmente ser aprovada, para que
não sejamos simplesmente despachantes de luxo ou simplesmente
lembrados por deputado federais e senadores na época das eleições. E
aí passamos quatro anos nesta Casa, muitas vezes já questionada pelo
Deputado César Pires, não somente para dar título de cidadão, não
somente para fazer sessão solene, mas que tenhamos as nossas
atribuições realmente efetivadas, porque o próprio governo estadual já
editou várias medidas provisórias usurpando o nosso direito de legislar.
Então é de suma importância que possamos nos posicionar e, o mais
importante, o Deputado estadual só será respeitado se ele se impor, se
ele se der respeito. É por isso que estamos aqui lutando pela ampliação
das nossas atribuições legislativas. Então é de suma importância a
defesa de todos. A UNALE encabeçando, o Deputado Kennedy Nunes
esteve aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão fazendo
inclusive referência a isso. Então temos essas quatro PECs, uma é para
ampliação das atribuições legislativas dos deputados estaduais, do
pacto federativo que V.Ex.ª já tem uma forte atuação. Vamos nos irmanar,
somar as nossas vozes no pacto federativo. Também apresentamos
emendas para que os eleitores possam emendar a Constituição Federal,
a participação popular na Constituição Federal. Então foram propostas
que apresentamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Senhor Presidente, e quero registrar mais uma vez também
que os soldados formados e não nomeados ainda continuam acampados
no Palácio do Governo. Nós chamamos atenção para essa situação. Os
soldados acampados na porta do Palácio são soldados formados e não
nomeados. Foram formados, mas não foram nomeados. O Governador
Flávio Dino enganou, ludibriou 3.200 pessoas, 3.200 famílias, só
nomeou 1.214, já chamou 1.214 das vagas e diz que eles são cadastro
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de reserva. Eles não são cadastro de reserva, governador. V.Ex.ª iludiu
e ludibriou homens e mulheres que largaram seus empregos e faculdades,
foi inclusive tema ontem na Câmara Federal, tanto o Deputado Eduardo
Braide como o Deputado Edilázio fizeram referência a essa situação.
Os soldados formados e não nomeados e desempregados pelo
Governador Flávio Dino estão acampados na porta do Palácio desde o
dia 25 de março. E é um absurdo, não tem diálogo. O diálogo de outrora,
o governo que dialogava outrora não é mais o governo do presente, não
é mais o governo do momento. O governo de outrora não é mais o
governo do presente. Fazia diálogos com a sociedade, mas hoje o governo
leva alguns atores da sociedade para hotéis de luxo, para o Rio Poty
Hotel, para hotéis de luxo. Então os hotéis hoje, inclusive são palcos
desses diálogos disfarçados do Governador Flávio Dino. Governador
Flávio Dino cometeu duas improbidades administrativas. Primeiro,
mentiu para a sociedade e mentiu durante a campanha dizendo que
tinha 15 mil policiais. E não tem 15 mil policiais. Só são 11.199 policiais
militares. Falseou a verdade, faltou com a verdade. Resumindo: primeiro
de abril já passou, mas o mentiroso do ano chama-se Governador
Flávio Dino. Mentiu, enrolou, enganou 3.200 candidatos. Estamos na
luta pela nomeação desses soldados formados não nomeados e
desempregados pelo o Governador Flávio Dino. Senhor Presidente, só
para concluir, o Deputado César Pires, esteve passando pela Região
da MA-315, no último final de semana, e constatou, in loco, verificou,
confirmou a situação caótica que se encontra a MA-315. Dez milhões
de reais jogados fora, mais dois milhões de aditivos, dinheiro público
jogado fora. E agora vão gastar dinheiro da Assembleia indo fiscalizar,
vai gastar dinheiro da Infraestrutura indo remendar, gastou o dinheiro
com propaganda dizendo que a rodovia estava boa e vão gastar dinheiro
novamente. Dinheiro público jogado fora. O Maranhão não aceita mais,
essa velha prática política de enganação e de embromação. A população
não quer propaganda, a população quer a obra, quer o resultado e,
quer, sim, usufruir do benefício. Não é o dinheiro público jogado fora.
Obras em outros estados e até no exterior duram dez anos. Você vai ao
Estado do Ceará, do Piauí, outros Estados, as obras duram muito
tempo. No Maranhão tem uma prática vexaminosa, vergonhosa, uma
prática do lucro fácil. Uma prática de ganhar, de usurpar, de se locupletar
com o dinheiro público. Dinheiro que é desviado para mansões, para
fazendas, para comprar gado, ridículo, absurdo. A velha prática política
nos dias de hoje. E não tem transparência. E eu provo que não tem
transparência. E vou começar acionar a Justiça por improbidade, por
falta de transparência. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente,
serventuários desta Casa, galeria, imprensa, senhores que que estão
nos ouvindo, nos vendo. Presidente, discute-se muito a questão de
nossas estradas. E eleva-se o tom, sobretudo quando era no campo das
estradas federais. Mais difícil Bolsonaro escutar, Deputada Daniella,
mas eu quero aqui dizer que eu participei de uma audiência patrocinada
por alguns Deputados Federais, lá no DNIT. E, posteriormente, o
sistema de engenharia veio aqui em meu gabinete, me entregar algumas
situações que fiquei de certa forma perplexo. A despesa prevista para
o exercício de 2019 no Maranhão é de R$ 195 milhões; no Rio Grande
do Norte, R$ 168 milhões; para o Piauí, R$ 156,894 milhões; e para a
Bahia, R$ 817,945 milhões. Mas fiquei preocupado com toda essa
situação alardeada já aqui e as supostas iniciativas do próprio DNIT
dentro de uma realidade de um plano de trabalho, de empenho que me
foi enviado por aquele órgão. Dos R$ 195 milhões, Deputado Adelmo
Soares, apenas R$ 16,132 milhões foram empenhados. Eu vou repetir:
R$ 16,132 milhões foram empenhados dos 195 previstos. Nós já
estamos em abril; o que vai dar quatro meses. Portanto um terço, já
devia ter um terço daquilo que foi previsto, sobretudo pelo momento

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
que estamos passando. Então dos R$ 195 milhões, apenas R$ 16
milhões empenhado para os grandes trechos. Mas também eu quero
dar uma informação: houve zero por cento de emenda de bancada para
obras federais no Maranhão. Diferente, Deputada Andreia Rezende,
de outros estados em que houve emenda de bancada para suportar
essas situações vivenciadas nos estados. Nós temos zero por cento de
emenda de bancada. Me assusta algumas situações aqui, por exemplo:
subtrecho entre a BR-135 do Outeiro, do km 74 ao km 219, Empresa
Souza Reis; R$ 1 milhão. Olha a quantidade de quilômetro colocada,
Deputado Ciro Neto, para R$ 1 milhão! Não dá para começar. Pura
enganação! É documento oficial do DNIT. BR 226, Peritoró/Presidente
Dutra, um milhão de reais. Quem me disser que dá para consertar. O
senhor que trafega sistematicamente por conta de ser um dos grandes
redutos eleitorais que o senhor tem, me parece que vão traduzir em
realidade a dificuldade que tem lá nos valores empenhados até hoje, 2
ou 3 de abril. Fim da duplicação, olha bem aqui, BR-222, Miranda do
Norte, km 25.10 ao km 125; um milhão de reais, empresa Souza Reis.
Dá para fazer, Deputado Hélio Soares? Dá ou não dá? Dá. O senhor
escutou bem, com certeza dá. Prestando bem atenção. Cocalinho a Zé
Chicão, 188 ao km 321; dois milhões e noventa e um reais. O maior
empenho que nós temos aqui. É o fim da duplicação da MA-135 de
Miranda do Norte, fim da pista dupla a Santa Luzia do Tide. Eu nem
sabia que tinha, mas estão empenhados três milhões de reais. Uns
pouco; outros muito, Deputado Paulo Neto. Eu vou ver se eu encontro
algo na sua região aqui para poder demonstrar a V. Ex.ª o descalabro
com que está sendo tratada essa situação aqui. Estreito, km 100 ao km
201 da BR-226; um milhão e cem mil reais. Quem é da região pode
sistematicamente ver que não suporta a demanda da destruição
provocada de ordem natural. Imaginemos agora com a potencialização
das chuvas? Triste realidade que nós estamos vivendo. Mas uma coisa
também tem que ser chamado abordada, isto é, enquanto o Maranhão
recebe 191, o Piauí recebe apenas 156. Há alguém que se aventure a
dizer quais são as estradas melhores, as do Piauí ou as do Maranhão?
Será que lá é mais bem fiscalizada do que aqui? O certo é que nós não
temos estrada aqui. Ontem, um vizinho meu do prédio dizia para mim:
“Eu vim por Luzilândia, César, até a ponte a estrada do Piauí estava
beleza, mas, quando eu entrei na estrada de Magalhães de Almeida
para São Bernardo, eu comecei a ver a suspensão do meu carro dar os
primeiros suspiros de dificuldade”. Então, o que eu quero mostrar
para vocês é que de um orçamento previsto de 195 milhões de reais
apenas 16 estão empenhados, o resto é pura ilação, pura imaginação.
São dados oficiais do DNIT que eu vou repassar a esta Casa para que
depois repassem aos colegas para ver que é impossível fazer orçamento
lá do Zé Chicão com um milhão de reais para Bacabal. É pura mentira
em relação a isso. É o que está empenhado e nenhuma voz federal, eu
disse para você dar o grito de alerta em relação a isso. Talvez não
gritem mais porque não tem um real de emenda de bancada alocada no
ano passado para este ano. Obrigado.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Resolução Legislativa n.º 023/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages. Concede Medalha João do Vale ao engenheiro
agrônomo e regente do Coral São João, Fernando Elias Mouchrek.
Depende de parecer da CCJ. Suspendo a Sessão, para que rapidamente
a CCJ se reúna e emita o parecer.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Zé Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Projeto de Resolução
Legislativa n.º 023/2019, que concede a Medalha “João do Vale” ao
engenheiro agrônomo e regente do Coral São João, Fernando Elias
Mouchereck, foi aprovado por unanimidade, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Deputado
César, vi que V. Exa. tratou da questão da urgência. De fato, nós temos
que ter cuidado, mas essa questão dos requerimentos de urgência
relativos a Projetos de Lei ou de Resolução dos colegas Deputados,
esta Mesa não tem muito o que fazer no que diz respeito a isso. É uma
decisão muito do próprio parlamentar. Com relação aos outros Projetos
de Lei, oriundos do Executivo ou do Judiciário ou de outras instituições,
acho que eu até já disse isso aqui, disse a V. Exa., mas conversei com os
líderes, o líder do Governo, Deputado Rafael, com o líder do Blocão,
Deputado Marco Aurélio, que nós, de fato, evitássemos o excesso de
pedir requerimentos de urgência. Até para que os projetos possam
tramitar e os Deputados tenham a oportunidade de fazer alguma
observação, propor alguma emenda e, claro, essas emendas serão
acatadas ou não por este Plenário. No que diz respeito a esses Projetos,
já existe esse entendimento, inclusive com a liderança do governo de
que nós evitemos ao máximo o uso exagerado de requerimentos de
urgência. Espero ter esclarecido o questionamento de V.Exa.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não, Presidente,
eu quero deixar claro que a Mesa não tem culpa, ela está cumprindo o
Regimento e tem que ser democrático. Eu concordo. O meu
chamamento é pela liderança da Mesa em relação aos demais aqui, mas,
em nenhum minuto, vai a culpabilidade ou responsabilidade, porque a
Mesa não está pedindo urgência, quem pede são meus pares. Agora, se
nós tivermos um pouquinho mais de cuidado e zelo, vamos pedir para
coisas que realmente tenham interesse. Não tem problema, eu não vou
furtar até a votar, se for necessário, numa situação que possa beneficiar
o Estado, mas eu acho que é um conselho que eu dou aos pares que nós
encontrássemos algum dispositivo que regulamente essa situação. Tem
o 134, se não me falha a memória, que já traça um perfil disso, mas se
nós pudéssemos agregar nesses casos, cá para nós, o que isso vai
demorar um pouco mais, um mês ou dois meses, que o Elias vier aqui
receber? Nada. Só isso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Entendido, Deputado César.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Senhor Presidente, Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Só agradecer ao Plenário e todos os deputados
pela aprovação nos três requerimentos, dos 75 anos da Polícia Federal
e também com relação a um gol que pode entrar para a história de um
maranhense. E parabenizar os deputados que prestigiam o esporte,
que prestigiam o futebol. No último jogo, estava lá a foto, estavam
acompanhando o time de Imperatriz em São Luís o Deputado Professor
Marco Aurélio, Deputado Rildo Amaral e muitos outros deputados
que prestigiam os jogos no estádio Castelão, a exemplo de Glalbert
Cutrim, o próprio Presidente também desta Casa, que prestigia os
jovens. Então parabenizar a todos os deputados. E muito obrigado
pela aprovação do Requerimento e congratulações ao jogador Cleitinho
do Sampaio. E é a oportunidade também que temos que valorizar o
nosso esporte Sampaio, Moto, Maranhão, Cordino, Imperatriz, todos
os times do Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 149/
2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. (lê). Embora o Deputado
não esteja presente, como já é a terceira sessão, vamos apreciar. Como
vota a Deputada Andreia Martins Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 166/2019, de autoria do Deputado
José Gentil (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Só para
esclarecer. É que o Requerimento de Urgência foi apenas para
homenagear esse líder cultural, já que esse mês de abril, eles comemoram
a data de aniversário e vão fazer uma comemoração também. Então é só
para não passar em branco a questão do aniversário que já é nesse mês
de abril, nos próximos dias. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento 155,
de autoria do Deputado Pastor Cavalcante. O Deputado está ausente.
Fica transferido para próxima Sessão. Requerimento 162, de autoria
do Deputado Wendell Lages (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n° 163/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n° 164/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n° 165/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DR.ª DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quinta-feira, 04 de abril: Medidas Provisórias nº 288, 289, de autoria
do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 257, 046, 100, de autoria do
Poder Executivo; Mensagem Governamental nº 092, 008, 011 em
Primeiro Turno; Requerimento nº 167/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto; Requerimento nº 168/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; Requerimentos nº 169/2019 e 171/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior; Requerimento nº 170/2019, de autoria da
Deputada Andreia Martins Rezende.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Dr.ª Thaíza Hortegal, por 30 minutos, com direito
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a apartes. Enquanto a Deputada se desloca até a tribuna, informo aos
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que o Deputado Carlinhos
Florêncio, Presidente da Comissão de Orçamento, na reunião de hoje,
já definiu a data para a audiência pública em cumprimento ao artigo 9º,
parágrafo quatro, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000,
objetivando a demonstração e avaliação do cumprimento das metas
fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2018, por parte do Poder
Executivo. Estou encaminhando hoje ao Exm.º Senhor Governador do
Estado um ofício informando essa data. Estou enfatizando aqui esse
ofício porque ontem houve uma manifestação do Deputado Adriano e
vale informar a todos, que desejarem participar, que já tem data marcada
para a apresentação.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, uma questão de ordem. Só
para complementar. Hoje já teve a reunião de deliberação, foi a primeira
reunião. Ontem o Deputado Adriano citou aqui no Plenário que a
comissão ainda não tinha sido instalada, mas a comissão já foi instalada
e hoje já teve a primeira reunião deliberativa na qual foram apreciados
quatro projetos oriundos do Executivo e já tiveram deliberada a
aprovação. Projetos importantes como a criação do Bolsa Esporte,
Bolsa Atleta, também a isenção do ICMS para os hortifrutigranjeiros e
a redução do ICMS para as cervejarias que desejarem fazer cervejas
com a fécula de mandioca. Sem dúvida nenhuma, são projetos
importantes para o nosso Estado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Carlinhos. De já determino aqui à
Secretaria da Mesa que publique o ofício que eu estou encaminhando
ao governador marcando a data da audiência pública, até para que
todos os deputados tenham acesso e participem se assim desejarem.
Doutora Thaíza Hortegal, por 30 minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAÍZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, imprensa, galeria, telespectadores
da TV Assembleia. Ontem, dia 02 de abril, foi comemorado o dia
mundial estabelecido pela ONU desde 2008, que é o Dia Mundial da
Conscientização do Autismo. E falo em autismo porque foi uma das
grandes demandas desde que assumimos nesta Casa. Quando fizemos
uma enquete nas nossas redes sociais, foi um dos temas mais abordados
até pelo fato do convívio da profissão, por eu ser médica pediatra, foi
algo que fui me aprofundando em conhecimentos e busquei referências
em outros Estados do Brasil. Vi um projeto que eu trago a esta Casa,
que é um projeto de lei para a criação do Centro de Autistas do
Maranhão. O Governador Flávio Dino implantou no primeiro mandato
dele o serviço do Centro de Especialidade de Reabilitação do Olho
D’água. Um serviço que tem toda uma estrutura predial. Toda uma
estrutura profissional de médicos especializados. E que pode ser sim
ali uma grande estrutura já preparada para implantação esse projeto,
que é uma Clínica-Escola, que seria uma referência no Centro de
Autismo. No Nordeste, o estado que vem sendo pioneiro em referência
é o Estado da Bahia. E por ter já um serviço de referência, que é o
NINAR, das crianças com deficiência neuropsicomotora. Por que não
pensar no autismo? Já que hoje pelas estatísticas a gente trabalha aí na
proximidade de 1 a cada 110 pessoas que nascem são portadoras do
Transtorno do Espectro do Autismo. E com isso aqui no Maranhão,
hoje, dados pela Associação dos Autistas tem aproximadamente aí
10.000 autistas. E a gente sabe que esse número é muito maior tendo
em vista do diagnóstico que ainda é difícil, é demorado e requer, sim,
um Centro Especializado para que se venha fazer. Então, visando a
estrutura predial, a estrutura profissional e tudo que o Governo Flávio
Dino implantou no Centro de Reabilitação, do Olho d’água, eu trago a
vocês aqui a esta Casa esse projeto, que é o projeto da criação dessa
Clínica-Escola, onde ele tem a prioridade de fazer ali a triagem desses
pacientes autistas para classificar o grau se é leve, moderado ou grave.
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E aí você vem abrangê-los, vem receber pelos profissionais da saúde e
pelos profissionais da educação. Então, vai ser uma parceria da
Secretaria de Saúde, que já tem com a SEEDUC, capacitando
profissionais que tenham que trabalhar com esses pacientes. Então, é
um projeto que ele não tem um custo orçamentário alto, mas que ele
tem uma grande resposta satisfatória tendo em vista que a gente vai
atender, vai oferecer, ofertar uma qualidade de vida a esses pais, desses
portadores desses transtornos que tanto sofrem, por serem excluídos
ainda pela sociedade. Então, venho trazer esse projeto e venho dizer
que o grande intuito dele é fazer a ressocialização, não a segregação,
porque eles têm que ser incluídos. Porque já se fala, até o próprio
secretário da ONU, que eles são uma grande máquina, são comparados,
porque são de um teor, onde eles são classificados do nível leve, ou
leve a moderado, de um grande teor de inteligência, de um QI, a ser
estudado ainda. Então, a gente traz esse projeto para ser discutido
pedindo aqui a ajuda de cada um de vocês para que ele venha a ser
elaborado. Porque essas crianças precisam ser reincluídas na sociedade.
Eles precisam estar lá sendo trabalhados por essa equipe. E quando
eles estiverem aptos, eles voltam para a rede de ensino regular, e o
projeto...
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Deputada
Thaíza, me permita um aparte.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAÍZA HORTEGAL –
Pois não.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Deputada,
eu queria parabenizá-la pelo projeto. É um tema importantíssimo que
V. Ex.ª está trazendo para a nossa Assembleia e para o nosso Estado
como um todo. Nós precisamos dar, de fato, esse alento, essa força às
famílias, a essas pessoas. Eu conheço, eu tenho alguns amigos que têm
filho autista. E eu acho que esse momento, que V. Ex.ª está trazendo
esse momento, importante para nós aqui, deveria ser abraçado por
nossos pares. Porque são temas relevantes de proposições importantes
que ajudam aquelas pessoas que mais precisam. Então, me congratulo
com V. Ex.ª e a parabenizo pela belíssima iniciativa.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL –
Obrigada, Deputado. E aí o que é mais interessante que eu acho desse
projeto também, além de abraçar, além de incluir, além de preparar
esses alunos para entrar na rede de ensino regular, são as parcerias que
podem ser firmadas com médicos residentes de neurologia, de
psiquiatria, de pediatria, parcerias com a Universidade Federal do
Maranhão, parcerias com a Universidade Estadual do Maranhão, e
tornar-se o Maranhão um centro de pesquisa, um centro clínico de
estudo para também ser referência no Brasil. Então o Rogério Cafeteira
aprovou. Esta Casa aprovou um projeto do ex-Deputado Rogério
Cafeteira, que foi fazer um mapeamento e a capacitação, mapeamento
e cadastramento dos portadores de autismo do Maranhão a cada quatro
anos. E esse projeto entrou em vigor e vai nos dar um norte, vai nos dar
fatos, números concretos para que possamos, sim, fazer esse
mapeamento. E dando certo na capital, porque já tem referências em
outros estados, a gente amplia para as macrorregiões. Então peço aqui
o apoio desta Casa para colocar esse projeto, se sensibilizar com essa
causa. Porque só quem tem um autista sabe a dificuldade que é, sabe
ainda o preconceito que sofre por ser excluído da sociedade. Então que
a gente venha neste momento se solidarizar e venha, sim, incluí-los,
venha, sim, dar o devido valor porque eles são capazes. Eles são
inteligentes e são, sim, seres humanos que precisam ser abraçados. E
saber que cumprimos todas as políticas que cumprem a Lei 12.764,
que é uma lei que garante a política nacional, onde coloca os autistas
também com todos os benefícios que inclui aos portadores de
deficiência. Então esse é um projeto que foi elaborado com muito
carinho, um projeto que foi bem pesquisado. Fiz uma pesquisa de
campo. Busquei centros de referência para que pudessem trazer e
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quando se fizer pactuação, quando se fizer as parcerias com as
universidades, com os estudantes, com os médicos residentes, a gente
consegue, sim, fazer um centro de pesquisa. E aí V.Exa. sabe que não se
onera para o Governo. E a gente coloca o Maranhão aí num ranking de
referência, porque o nosso Estado tem potencial. O nosso Estado
precisa, sim, também ser referência das boas causas, das boas questões
e de pesquisas científicas. E coloco outra pauta aqui. Ontem, nós
recebemos a equipe do COREN. E muito sensibilizada com a causa
dos enfermeiros, foi proposta também de campanha, nós
protocolamos, demos entrada ao projeto de lei que assegura a Lei
Estadual do Repouso da Enfermagem. E, ao ouvir os representantes do
COREN ontem, eles pediram que nos sensibilizássemos para
chamarmos a ajuda da Bancada Federal maranhense e que também esta
Casa fizesse a sua parte. Sabendo que já foge do nosso poder de
aprovar, mas que pudéssemos, sim, ajudá-los a trazer a Bancada Federal
maranhense para esta Casa, para que pudesse realizar uma audiência
pública, para que pudesse ver até onde se pode ajudá-los na redução da
carga horária dessa classe, que é uma classe tão sofrida, tão desvalorizada,
mas que trabalha e que passa aí 12 horas de plantão de cuidados
diretos com os pacientes. Então, foi pedido e foi levado hoje para a
Comissão de Saúde e eu coloquei, disse a eles que traria a esta tribuna,
traria a esta Casa, porque sei que os nobres colegas reconhecem o
esforço, reconhecem o trabalho árduo dos grandes guerreiros que são
os profissionais da enfermagem. Tenho pauta já para aprovação da Lei
do Repouso e já também foi protocolado o pedido da meia entrada,
meia passagem para esses profissionais da enfermagem, tendo em vista
que o seu piso salarial ainda é um dos menores de todas as classes da
saúde e eles têm uma carga horária mais extensa e, portanto, sofrem.
Temos perdido aí profissionais da enfermagem diariamente por
acidentes, por depressão, suicídio. Os números são exorbitantes por
estresse e por excesso de trabalho. Então, nós estamos aqui de mãos
dadas com essa classe que está sofrida, que está pedindo ajuda aí há
tanto tempo, Deputado César Pires, há 18 anos, esse projeto está
arquivado na Câmara dos Deputados Federais. Já foi aprovado o dos
psicólogos, já foi aprovado o dos nutricionistas, mas somente o da
enfermagem continua sem aprovação, somente a enfermagem que
continua sem voz. Então peço aqui o apoio de cada um dos senhores e
das senhoras para que possamos abraçar essa causa também da
enfermagem. Sem mais no momento. Muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEONARDO SÁ – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Democrático, PR e PMN, Deputado Vinícius Louro?
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado Adriano? Declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade, PP, Deputado Rildo? Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Professor Marco
Aurélio? Declina.
VI - Expediente Final.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEONARDO SÁ – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEONARDO SÁ – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dois de abril de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor
Yglésio.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos
Florêncio.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza
Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira,
Detinha, Fábio Macedo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Rigo Teles e Rildo Amaral. 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 (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Doutor
Yglésio, Professor Marco Aurélio, Duarte Júnior, Adriano e Wellington
do Curso. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e submeteu à deliberação
do Plenário, em único turno a 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, 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. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, esta Medida Provisória foi discutida
pelos Deputados Adriano e Wellington do Curso que se manifestaram
contra sua aprovação e encaminhada a votação pelo Deputado Professor
Marco Aurélio no sentido da sua aprovação. Submetida a deliberação
do Plenário, a mesma foi aprovada contra os votos dos Deputados
Adriano, César Pires e Wellington do Curso e encaminhada a
promulgação. Com parecer favorável da CCJC, o Presidente anunciou
em primeiro e segundo turno, regime de urgência o 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 suspendeu os trabalhos para
que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável se
manifestasse sobre o mesmo. Reabertos os trabalhos, o Presidente da
Comissão de Meio ambiente anunciou que o projeto foi aprovado na
Comissão. Submetido à deliberação do Plenário, o Projeto de Lei nº
045/19 foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em
primeiro turno, regime de prioridade também foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental o 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, com pareceres favoráveis das
competentes Comissões Técnicas. Na sequência, o Plenário aprovou
os Requerimentos nºs: 159/2019, do Deputado Wendell Lages,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Resolução Legislativa
nº 023/2019, de sua autoria; 160/2019, da Deputada Doutora Helena
Duailibe, solicitando que seja agendada uma Sessão Solene, para o dia
14 de maio do corrente ano, em homenagem aos profissionais de saúde.
Os Requerimentos nºs: 155/2019, do Deputado Pastor Cavalcante e
149/2019, do Deputado Rafael Leitoa, ficaram transferidos devido a
ausência dos autores. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 161/2019, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares da Senhora
Helena Leite, pelo seu falecimento ocorrido no dia 30 de março do
corrente ano. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão o Projeto de Resolução Legislativa nº 023/2019, de
autoria do Deputado Wendell Lages e os Requerimentos n°s: 162/
2019, de autoria do Deputado Wendell Lages; 163, 164 e 165/2019, de
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autoria do Deputado Wellington do Curso e 166/2019, de autoria do
Deputado Zé Gentil. No primeiro horário do Grande Expediente não
houve orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos, se
pronunciaram os Deputados: Roberto Costa e César Pires, pela
Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição. O Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela Liderança
deste Bloco. Não houve orador inscrito no Expediente Final. 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,
03 de abril de 2019.

Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e seis
de março de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando
Pessoa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Felipe
dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Edson Araújo, Fábio Macedo, Paulo
Neto e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Na sequência, efetuou-se a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Requerimentos nºs: 140/19, do Deputado Neto
Evangelista, solicitando que seja retirada de pauta o Projeto de Lei
Ordinária n°43/2019, de sua autoria e 139/19, do Deputado Felipe dos
Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias que foram realizadas nos dias 19, 20 e 21 de março do corrente
ano, quando esteve em Brasília, tratando de assuntos de interesse
deste Poder; Indicações nºs: 429/19, do Deputado Arnaldo Melo, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como
a Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão,
Senhora Fabiana Vilar Rodrigues, solicitando que viabilize um Poço
Artesiano na comunidade Santa Maria, localizada no Povoado Caiçara,
no Município de Fortuna; 430/19, do referido autor, ao Governador do
Estado do Maranhão, bem como a Secretária de Estado de Agricultura,
Pecuária e Pesca do Maranhão, solicitando que viabilize um Projeto de
Piscicultura em Tanques Redes no Município de Fortuna; 431/19,
ainda do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do Estado e ao
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social do Maranhão,
Deputado Márcio Honaiser, solicitando que seja viabilizada uma
agroindústria de beneficiamento de mandioca para o Povoado Caiçara
no Município de Fortuna; 432/19, do Deputado Fernando Pessoa, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a construção de 01 (um) Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água, no Bairro Vila São Roque, na Cidade de Grajaú
e 433/19, também do Deputado Fernando Pessoa ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, solicitando a recuperação da Rodovia MA333, mais especificamente entre os Municípios de Jatobá e Fortuna.
Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
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publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra aos Deputados
Glalbert Cutrim e Adelmo Soares. O Deputado Glalbert Cutrim criticou
o Deputado Adriano por uma publicação feita na rede social instagran
na qual ele culpa o Partido Democrático Trabalhista-PDT pelos estragos
causados pela chuva, em São Luís e o Deputado Adelmo Soares
destacou a importância do Projeto Sorrir, voltado para atendimento
odontológico e questionou a lei que altera limites do Parque Nacional
dos Lençóis. Não havendo mais oradores inscritos no tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando em primeiro turno, tramitação Ordinária, o Projeto
de Lei n° 049/2019, de autoria da Deputada Ana do Gás, que altera
dispositivos da Lei Estadual n° 10.969/2018, que institui “O Dia
Maranhense de Combate à Violência de Gênero Contra a Mulher”,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sendo este aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação. Em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Presidente anunciou
o Projeto de Resolução n° 022/2019, de autoria da Mesa Diretora, que
veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço de
pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Assembleia
Legislativa do Maranhão e suspendeu a Sessão para que a Comissão de
Constituição Justiça e Cidadania se manifestasse sobre o mesmo.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o Projeto
foi aprovado na Comissão. Desta forma o Presidente submeteu a
deliberação da Mesa o referido Projeto de Resolução que foi aprovado
e encaminhado à promulgação. Em seguida, o Presidente submeteu a
deliberação do Plenário os recursos do Deputado Adriano, contra a
decisão da Mesa que indeferiu os Requerimentos nºs: 072/2019,
solicitando informações detalhadas ao Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, acerca do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria; 129/2019, ao Secretário de Estado
da Fazenda, solicitando informações detalhadas referentes a Lei nº
10.956/2018 e 130/2019, aos Secretários de Estado da Casa Civil e de
Comunicação Social e Assuntos Políticos, solicitando informações
detalhadas a respeito da estrutura de pessoal que a gestão estadual
dispõe atualmente, todos de autoria do Deputado Adriano. Sendo os
três recursos apreciados pelo Plenário que manteve a decisão da Mesa,
contra os votos dos Deputados Adriano, César Pires e Wellington do
Curso. Em seguida, foi anunciado o Requerimento nº 134/2019, de
autoria do Deputado César Pires, solicitando que seja convocado o
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão, para prestar esclarecimentos no que diz respeito à situação
previdenciária do Estado do Maranhão. Este requerimento foi discutido
pelo autor e pelo Líder do Governo que defendeu sua retirada de
pauta, o que aconteceu a pedido do autor. Na sequência, foi aprovado
o Requerimento n° 135/19, de autoria do Deputado Hélio Soares,
solicitando que seja criada uma Comissão Especial, composta por 07
(sete) Deputados, para acompanhar, no Congresso Nacional, a
construção de um novo Pacto Federativo, com o objetivo de discutir o
repasse de recursos para os Estados. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos n°s: 136/2019, da Deputada Doutora
Thaiza Hortegal, justificando sua ausência na Sessão Ordinária realizada
no dia 21 de março do ano em curso, conforme atestado médico e 137/
2019, do Deputado Hélio Soares, solicitando que seja submetido ao
Plenário o Parecer nº 031/2019, oriundo da CCJC, contrário ao Projeto
de Resolução Legislativa nº 005/19. Assim, na forma regimental foi
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Parecer nº
031/2019 e o Requerimento nº 139/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se
o Deputado Professor Marco Aurélio que destacou os avanços da
Universidade Estadual da Região Tocantina (Uemasul), ao longo dos
últimos dois anos, citando a criação desta Universidade como uma das
maiores conquistas da Região Tocantina. No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado Adriano, pelo Bloco Parlamentar de Oposição,
rebateu as críticas do Deputado Glalbert Cutrim e reafirmou sua história
de vida, como um profissional estudioso e competente, que galgou
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suas conquistas com esforço e muito trabalho, acrescentando que tem
vida própria e ideias próprias. Pela Liderança do Bloco Parlamentar
Independente, o Deputado César Pires destacou a homenagem recebida
pela ex-Deputada Helena Barros Heluy, em sessão solene no Senado
Federal. No tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão falaram
os Deputados Doutor Yglésio, Neto Evangelista e Rafael Leitoa. O
Deputado Neto Evangelista, que destacou indicação, de sua autoria, ao
Prefeito Municipal de São Luís, solicitando a realização de um estudo
de viabilidade para a construção de passarelas, na Avenida Carlos Cunha
e na Avenida Daniel de La Touche, o Deputado Doutor Yglésio, defendeu
que a discussão sobre as consequências das chuvas que castigaram São
Luís no último fim de semana seja propositiva e aconteça de forma
permanente, para que sejam encontradas soluções em pequeno, médio
e longo prazos e o Deputado Rafael Leitoa, destacou uma reunião
ocorrida nesta Casa sobre acordo de salvaguardas que o Governo
Brasileiro teria assinado com o Governo Americano. Falando pelo
Bloco Parlamentar Democrático o Deputado Vinícius Louro discorreu
sobre os alagamentos nas cidades, principalmente em Trizidela do
Vale, Pedreiras, Bacabal, Arari, São Luís Gonzaga e Vitoria do Mearim,
que são as principais cidades afetadas pelo aumento do volume das
águas do Rio Mearim. As demais agremiações declinaram do tempo a
elas destinado. No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 26 de março
de 2019. Deputado Glalbert Cutrim Presidente, em exercício. Deputada
Andreia Martins Rezende Primeira Secretária. Deputado Fernando
Pessoa Segundo Secretário, em exercício
Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e sete
de março de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soares.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando
Pessoa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Fábio Macedo, Neto Evangelista, Ricardo Rios,
Wendell Lages e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projetos de Lei nºs: 136/19, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, que dispõe sobre a regulamentação da cassação da eficácia
da inscrição de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nas hipóteses
que especifica; 137/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que
dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas e
138/19, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre
a proteção e defesa dos consumidores de combustíveis, na forma que
especifica; Projeto de Resolução Legislativa nº 023/19, de autoria do
Deputado Wendell Lages, que concede a Medalha “João do Vale” ao
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Senhor João Fernando Elias Mouchereck, regente do Coral São;
Requerimentos nºs: 141/19, do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando
que seja registrada nos Anais da Casa, mensagem de pesar pelo
falecimento do Senhor Pedro Marinho, ocorrido no dia 23 deste mês;
142 e 144/19, dos Deputados Zé Inácio Lula e Felipe dos Pneus,
respectivamente, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa
votos de congratulações à população do Município de Santa Luzia,
pela passagem de seu aniversário, comemorado no mês de março; 143/
19, do referido autor, ao Prefeito Municipal de São José de Ribamar,
Senhor José Eudes Sampaio Nunes e à Secretária Municipal de Educação
do referido município, Senhora Joana Marques, solicitando maiores
informações acerca do caso da Professora Augusta Maria Costa Melo,
que impediu a matrícula de criança por conta do seu corte de cabelo;
145/19, do Deputado Felipe dos Pneus, a Secretaria de Estado da
Infraestrutura-SINFRA, solicitando informações acerca das condições
estruturais da ponte localizada na MA 202 que liga a Estrada da Maioba
ao Parque Vitória no Município de São José de Ribamar, bem como da
conhecida ponte dos Índios, localizada entre Santa Inês e Bom Jardim;
146/19, do mesmo autor, à Comissão de Obras e Serviços Públicos
desta Casa, solicitando uma inspeção na Ponte dos Índios, localizada
entre os Municípios de Santa Inês e Bom Jardim; 147/19, do Deputado
Wendell Lages, encaminhando mensagem de aplausos e congratulações
ao Coral São João, que no dia 10 de Abril, irá comemorar 42 anos de
fundação; 148/19, do Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja
retirado de pauta o Projeto de Lei Ordinária n° 17/2019, de sua autoria;
149/19, do Deputado Rafael Leitoa solicitado o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 274/2017 de sua autoria; 150/19 do Deputado Duarte
Júnior, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias,
solicitando que seja feita visita de inspeção no Residencial Novo Anil,
localizado na Rua Estevão Braga, Cohab Anil IV, nesta cidade, de
responsabilidade da Construtora Monteplan; 151/19, do Deputado
Felipe dos Pneus, à Secretaria de Estado da Infraestrutura-SINFRA,
solicitando informações acerca da execução da obra na MA 318, que
liga os Municípios de Bom Jardim a São João do Caru, que atualmente
encontra-se totalmente parada e intrafegável em torno de 25 (vinte e
cinco) quilômetros e 152/19, da Deputada Andreia Martins Rezende,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 04, 11, 18 e 25 do mês de março, conforme atestado;
Indicações nºs: 434/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador
do Estado, Flávio Dino, com a indexação do Anteprojeto de Lei que
versa sobre formas de recompensa por informações prestadas aos
órgãos de segurança estaduais; 435/19, do referido Deputado, ao 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 Doutor Josemar
Lima e da Rua 3 Amigos, localizadas na Vila Apaco, no Bairro Cidade
Operária, nesta Capital; 436/19, do mesmo autor, ao Governador do
Estado e ao Secretário de Estado da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro,
com a devida indexação do anteprojeto de lei que ora denominamos
como Lei de Incentivo à Reabitação do Centro; que por sua vez, trata
sobre concessão de incentivo fiscal a participação de empresas no
Projeto “Habitar no Centro”; 437/19, ainda do Deputado Doutor
Yglésio, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Fazenda,
com a indexação do anteprojeto de lei denominado Lei de Incentivo à
Saúde; 438/19, do referido autor, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda e ao Secretário de Trânsito e Transportes, Senhor
Francisco Canindé Barros, solicitando a instalação de barreira eletrônica
e providências necessárias para adequação do trânsito na Avenida dos
Holandeses (MA-203), nas proximidades do empreendimento Tech
Office; 439/19, também do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Senhor Carlos
Rogério Santos Araújo, solicitando a interligação entre os sistemas de
abastecimento na Vila Conceição, no Bairro Altos do Calhau, nesta
cidade; 440/19, ainda do Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito de São
Luís e ao Secretário Municipal de Desporto e Lazer, Senhor Rommeo
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Amin, solicitando a construção de uma quadra poliesportiva na Vila
Conceição - Bairro Altos do Calhau; 441/19, do mesmo autor, ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado do Meio Ambiente,
Senhor Rafael Ribeiro, solicitando vistoria nas imediações do
Condomínio Farol da Ilha; 442/19, ainda do Deputado Doutor Yglésio,
ao Governador do Estado do Maranhão, ao Prefeito de São Luís, ao
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Senhor Francisco
Canindé Barros e ao Presidente da Agência Estadual de Transporte e
Mobilidade – MOB, Senhor Lawrence Melo Pereira, solicitando que,
a ampliação da linha de ônibus Alto do Calhau, bem como a modificação
do trajeto, nos seguintes termos: a) promover a integração da linha ao
Terminal da Cohama, que deverá incluir o ponto final localizado na
Vila Conceição; b) o percurso da linha deverá englobar as ruas dos
bairros Vinhais e Planalto Vinhais; 443/19, também do Deputado Doutor
Yglésio, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a recuperação da Ponte da Vitória, via de
acesso dos bairros Parque Vitória, Parque Jair, Alto do Turu e adjacências
à Estrada da Maioba; 444/19, da Deputada Mical Damasceno, ao
Governador do Estado, solicitando que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, a recuperação asfáltica da Estrada que liga
São Vicente Ferrer a Pedro do Rosário; 445/19, da referida Deputada,
ao Governador do Estado, solicitando que determine que seja implantada
uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Viana;
446/19, do Deputado Felipe dos Pneus, ao Governador do Estado,
solicitando que determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, a
conclusão da obra da MA 318 que liga o Município de Bom Jardim à
Cidade de São João do Caru; 447 e 448/19, ambas do Deputado Pará
Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, bem como ao
Secretário de Saúde do Estado- SES, Senhor Carlos Lula, solicitando
02 (duas) ambulâncias para a Cidade de São João Batista e 02 (dois)
ônibus escolares para a Cidade de Feira Nova; 449/19, do Deputado
Ariston, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
solicitando a aquisição, por intermédio da SINFRA, usinas de asfalto
portátil para as 32 (trinta e duas) regionais que compõem o Governo
do Maranhão; 450/19, do Deputado Fernando Pessoa, ao Diretor
Presidente da CAEMA, Senhor Carlos Rogério Araújo, a fim de que
seja retirada a canalização de esgoto nos Bairros Cohatrac III e Jardim
Primavera, nesta capital; 451/19, da Deputada Doutora Thaiza Hortegal,
ao Diretor da Superintendência Regional do DNIT no Estado do
Maranhão, Senhor Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando a
recuperação da BR 222 no trecho entre do Povoado São João dos
Pilões e o Povoado Zé Gomes, que encontra-se intrafegável, colocando
em risco a vida e a segurança dos condutores; 452/19, da referida
Deputada, ao Governador do Estado Senhor Flávio Dino, solicitando
que o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto
viabilize a recuperação da MA-034 no trecho entre o Povoado São
João dos Pilões ao Povoado Zé Gomes, que também encontra-se em
péssimas condições de tráfego e 453/19, ainda da Deputada Thaiza
Hortegal, ao Governador do Estado, bem como ao Secretário de Estado
de Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando a manutenção
do Ensino Médio da Escola Municipal Getúlio Vargas, Pólo Povoado
Santa Vitória/Gama, Município de Pinheiro. Não havendo mais matéria
para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido
pelo Primeiro Secretário, após deferir, na forma regimental as Indicações
acima mencionadas e concedeu a palavra aos Deputados Fernando
Pessoa, Rigo Teles, Wellington do Curso e a Deputada Doutora Cleide
Coutinho. O Deputado Fernando Pessoa solicitou que seja realizada
obra de recuperação da rodovia MA-333, no trecho que liga as cidades
de Jatobá e Fortuna, e a instalação de um sistema simplificado de
abastecimento de água para o bairro Vila São Roque, em Grajaú, bem
como a construção e instalação de uma unidade do IEMA em
Esperantinópolis. O Deputado Rigo Teles informou ter protocolado
um Projeto de Lei em prol dos direitos das pessoas da terceira idade.
Esse projeto dispõe sobre a gratuidade de uso dos estacionamentos
dos shoppings centers para pessoas idosas acima de 60 no Estado do
Maranhão e dá outras providências. Por sua vez, o Deputado Wellington
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do Curso teceu duras críticas ao Governo do Estado, afirmando que o
Maranhão é um Estado endividado e que o Governador Flávio Dino
faliu o Estado do Maranhão. Por fim, ouviu-se a Deputada Doutora
Cleide Coutinho informando que no próximo dia dois, será fixada a
foto do ex-presidente Humberto Coutinho na Galeria Nobre, ao lado
de outros ex-presidentes. Não havendo mais oradores inscritos no
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia e anunciou a votação, em único turno,
do Parecer nº 031/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº 005/2019, de autoria do
Deputado Hélio Soares, que cria na estrutura da Assembleia Legislativa
o serviço de orientação e defesa do consumidor – PROCONASSEMBLEIA. O Parecer foi discutido pelo Deputado Hélio Soares,
autor do Projeto e em seguida, foi posto em votação, sendo mantido.
Na sequência, foi submetido a deliberação da Mesa, que deferiu o
Requerimento n° 139/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 19, 20 e 21 de março de 2019, quando esteve em
Brasília, tratando de assunto de interesse deste Poder. Na forma
regimental foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs 141, 142 e 143/2019, de autoria do Deputado Zé
Inácio Lula; 144, 145 e 151/2019, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus; 147/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages; 148/2019,
de autoria do Deputado Doutor Yglésio e 149/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso afirmando que o Maranhão
está em colapso financeiro graças a ingerência do Governador,
classificando-o como incoerente e demagogo e ressaltando que não há
transparência em seus atos. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado César Pires, falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição,
destacou a importância do Presidente do IPREV comparecer a esta
Assembleia para esclarecer as dúvidas da bancada de Oposição e acabar
com a preocupação dos servidores estaduais quanto aos seus direitos
previdenciários já que, segundo o Parlamentar, o patrimônio do FEPA,
que deveria assegurar o pagamento de pensões e aposentadorias futuras,
está sendo destruído. Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
ouviu-se os Deputado Professor Marco Aurélio e Felipe dos Pneus. O
Deputado Professor Marco Aurélio relatou que vai a Brasília participar
de audiência com o Ministro da Educação, Ricardo Vélez, para buscar
recursos para as universidades maranhenses e o Deputado Felipe dos
Pneus se dirigiu ao povo de Santa Inês e de todo o Vale do Pindaré,
para relatar sua ida a Brasília, destacando visitas ao Senador Weverton
Rocha, ao Presidente do Senado, Davi Alcolumbre e aos Deputados
Federais Eduardo Braide, André Fufuca, Pedro Fernandes, Júnior
Lourenço, Márcio Jerry, Bira do Pindaré e Josemar Maranhãozinho.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Inscrito
no Expediente Final, o Deputado Wellington do Curso declinou do uso
da palavra. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada
a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
27 de março de 2019. Deputado Hélio Soares - Presidente, em exercício.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado
Fernando Pessoa - Segundo Secretário, em exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019 ÀS 11h.
ASSUNTO: Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento n.º 048/2019, de autoria do Deputado César Pires,
destinado a homenagear o Conselho Regional de Medicina Veterinária,
pela passagem dos seus 37 anos de fundação.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a Sessão Solene convocada por meio do Requerimento
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048/2019, de autoria do Deputado César Pires, destinado a homenagear
o Conselho Regional de Medicina Veterinária, pela passagem dos seus
37 anos de fundação. Convidamos todos a se postarem em posição e
respeito. Convidamos para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor
Vice-Governador, neste ato representando o Governo do Estado, o
Excelentíssimo Senhor Veterinário Carlos Brandão; Doutor Luiz Carlos
Barbosa Tavares, Vice-Presidente do Conselho Federal de Medicina
Veterinária; Senhor Antônio José dos Santos, Superintendente Federal
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Maranhão; Excelentíssimo
Senhor Promotor Marcos Antônio Amorim, neste ato representando o
Procurador-Geral, Dr. Luiz Gonzaga; Professora Doutora Francisca
Neide, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária; Senhor
Francisco Saraiva, representando a (UNAFA) Federação Nacional do
Servidor de Fiscalização Agropecuária; Senhor Washington Luís,
representando o Reitor do IFMA, Professor Dr. Francisco Roberto.
Convido a todos a se postarem em posição de respeito para ouvirmos
a execução do Hino Nacional.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Assistiremos agora a exibição de um vídeo
institucional, produzido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Registro as presenças dos Deputados Carlinhos
Florêncio, Zito Rolim, Wellington do Curso, que eu convido para
presidir a Sessão no momento em que eu usarei a palavra.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Deputado César Pires.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus
abençoe todos nós. V. Exa. Senhor Vice-Governador do Estado Carlos
Brandão, nesse ato representando S. Exa. o Senhor Governador Flávio
Dino, que, na verdade se fazendo presente, por conta de ser também
um colega veterinário. Quero dizer, Brandão, que V. Exa. orgulha a
classe pelas suas posições políticas, pela sua história correta de homem
público e por ter almejado o cargo de vice-governador, votado por
quase 60% da população maranhense. Tenho certeza de que é porque
V. Exa. também compôs a chapa. Essa chapa levou muito do seu
respeito, muito do reconhecimento do seu talento. Dr. Luiz Carlos
Barbosa Tavares, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina
Veterinária. Excelentíssimo Senhor Promotor Marco Antônio Santos
Amorim, neste ato representando o Procurador Geral Luiz Gonzaga. E
tenho orgulho em dizer que fazemos parte juntos da Frente Parlamentar
em defesa da vida do trânsito e das ações do trânsito aqui no Maranhão.
Senhor Antônio J osé dos Santos, Superintendente Federal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Maranhão. Professora Dra.
Francisca Neide Costa, Presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária. Senhor Francisco Saraiva, representando a UNAF,
Federação Nacional dos Servidores da Fiscalização Agropecuária.
Senhor Washington Luís, representando o Reitor do IFMA, Professor
Dr. Francisco Roberto. Senhores Deputados Zito Rolim e Carlinhos
Florêncio, meus colegas veterinários, senhores da galeria, imprensa,
senhores servidores desta Casa, familiares aqui presentes que vieram
prestar as suas solidariedades a esse evento e também ver as pessoas
das suas famílias, por mérito também, receber homenagem do Conselho
Regional de Medicina Veterinária. Há pouco, eu olhava aqui o vídeo. E
o vídeo retratava, de 40 anos da Medicina Veterinária, 4.000 a.C. Eu
me aventuraria um pouco mais pelas leituras que faço da própria
história. Na verdade, foi 10.000 anos atrás que a lexicografia nos deixa
de exemplo é isso, das leituras que faço em relação à história da própria
Medicina Veterinária. Quando dez mil atrás o homem inventou o arado
que começou o processo de agricultura, pari passu, começou também
o processo da veterinária. Foi ali que nós criamos, aí aspei “a primeira
veterinária do mundo”. Mas, por que isso? O homem, por seu extinto
guerreiro, saia para pescar, para colher, para matar, para digladiar e a
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mulher ficava em casa, e começava a criar animais, a ver a semente
germinar, transformando-se também nas primeiras agrônomas do
mundo, dez mil anos atrás. Mas não vim aqui para contar história dos
antanhos da vida da veterinária. Eu vim aqui para registrar dos 50 anos,
um pouco, e, sobretudo, os 37 anos de Conselho de Medicina
Veterinária. E vasculho a minha história, vasculho a minha vida e me
localizo também dentro dessa própria história. Sem fazer muito esforço
e ainda que com o cérebro desgastado e os neurônios também um
pouco desgastados, mas não faço esforço para isso, não é preciso.
Porque eu fiz parte da construção da escola, da história. Fui o terceiro
Presidente do Conselho de Veterinária, fui o Vice-Presidente do
Conselho de Veterinária na 4ª gestão, fui Presidente da Sociedade de
Medicina Veterinária. E tive a felicidade de ser Reitor também como
médico veterinário. Uma história longa da qual eu participei em relação
a isso, mas também fui professor e nem sei mais como é que se daria
aula nos dias de hoje, de tanta titulação, tantos doutores e pós-doutores
por metro quadrado que tem aquela escola. Muitos passaram por
essas mãos. Deficiente, é claro, àquela época que nos formamos. E, às
vezes, eu tenho certeza de que vocês olham para trás e dizem assim:
Aqueles professores faziam miséria com estetoscópio e um
termômetro”. E, às vezes, e quantas vezes nós brigávamos, Hamilton,
nós brigávamos, Rêgo, para ter um retroprojetor. Era preciso se
inscrever, Pessoa, para poder ter um retroprojetor, não tinha. E quando
aparecia nos faltava o papel próprio para aquilo, e haja pedaços de
papel daqueles sacos plásticos que nós rasgávamos e metia uma ali e
anotava, porque no outro dia não prestava para nada. A escola não
tinha condições de mudar. Não conseguíamos avançar, quantas vezes a
xilocaína, e aí eu me recordo uma vez que o Cafeteira foi lá e a veterinária
sempre foi um celeiro de alunos rebeldes, graças a Deus, estavam
sempre ali pelos DCEs da vida. E Cafeteira foi lá, Vice-Governador
Brandão, Joaquim César dos Santos, Reitor da Universidade. E eu lá
como professor esperando, a esperança de poder ser melhor tratada
aquela escola. Um aluno chegou e disse assim: Lá não tem nem gazes,
lá não tem nenhum mertiolate, usava-se mertiolate, à época, olha a
distância que nos separa, e aí o Cafeteira perguntou: “Oh, Joaquim,
cadê o dinheiro que eu te mandei?”. Não tinha mandado coisa nenhuma,
mas o Joaquim era interino, e haja-se baixar a cabeça, e os alunos, o
dinheiro sumiu, reitor, o dinheiro sumiu. Não sumia não, não tinha,
não tinha condições de fazer nada. Era difícil o começo, animais nós
tínhamos os mesmos todos os anos. E depois começou a nascer umas
cabrinhas dentro da Escola de Veterinária para gente fazer alguma coisa
ali dentro. Ah, era difícil a vida lá atrás. A aula prática, quando tinha lá
no matadouro era preciso se marcar para dar aula, Zé Arnodson Coelho
de Sousa Campelo. Era difícil para você dar suas aulinhas, como era
difícil! A Copema fecha e Benedito não podia mais dar aula prática de
leite. Não tinha mais onde fazer, onde observar como fazer leite, mas
nada disso foi suficiente para arrefecer os nossos ânimos ou não permitir
que eu viesse contar essa história aqui para vocês. E hoje, quando eu
entro naquela escola que eu olho, ainda que tiraram a minha plaquinha,
não sei por que, lá do Hospital Veterinário, mas tenho as memórias,
Brandão, que fomos nós que fizemos aquilo lá atrás, está eu e Ana
Silvia lá na foto, ela pró-Reitora Administrativa e eu Reitor. Não apaga
a memória do que faz. Vou cobrar do amigo Arnodson: ‘Quero a minha
plaquinha’. Sabe por que eu quero? Porque eu tenho orgulho de dizer
hoje que aquele hospital é um exemplo da Medicina Veterinária. Hoje
não se faz mais aquilo que fazíamos, Arnodson. Quantas vezes na
clínica, Alana, nós olhávamos o animal com icterícia e dizia assim:
‘meu Deus, será Babesia? O que será’? A leptospirose, se estivesse em
começo de chuva então era a leptospirose. E fazer o quê? Os
laboratórios não tinham o suficiente para responder as nossas
inquietações, nem por isso largamos de avançar a escola. Nem por
isso... eu olho para a Francisca Neide, dizia ali que tem orgulho e
quantas vezes um pequeno consultório abrigou os teus sonhos, que tu
falaste ali, para poder chegar hoje. E lá estávamos nós, Arnodson, a
servir também a Francisca Neide, ao Arão que está aqui, ao Fábio que
está aqui, a muitos que estiveram, ao Arnodson que está aqui, e alguns
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dele passaram e foram Presidentes do Conselho de Veterinária e está
aqui um exemplo, o da Neide, como veterinária. E parei de dar aula,
mas não me aposentei. Sabe por que não me aposentei? Porque se eu
tivesse me aposentado eu seria inútil, pelo menos para poder voltar
para Reitor, para diretor de Centro, diretor de Curso, Departamento.
Não, ainda tem meu voto ainda, eu posso votar, porque eu não me
aposentei, embora tenha tempo de serviço em relação a isso. A
veterinária tem uma história bonita de contribuição, mas o tempo
avançou e há pouco o Arnodson me dizia: “César, vamos fazer o Dia
Estadual dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais? - Vamos, é
justo! Uma das fundamentações que ele usou: nasce mais cachorro do
que gente. Já tem mais cachorro dentro das casas do que menino. E o
pet cresceu 45% e cada minuto que esse fragmento da economia nacional
cresce, crescem as oportunidades dos veterinários. Por isso é que vocês
vão continuar, nós vamos continuar a sermos importantes dentro desta
vida. Olha, gente, eu sou orgulhoso de ter muitos de vocês como alunos.
Peço perdão pelas minhas deficiências, mas nunca se esqueçam que foi
no músculo, na vontade de superação de crescer que aquela escola hoje
é grande, porque teve também um esforço lá atrás. É como se olhasse
para os nossos avós, para os costumes, os seus padrões e disséssemos
assim: por quê? Mas vamos imaginar se não houvesse a matriz, não
haveria as proles e sem as proles não haveria esse cérebro qualificado
que vocês são aqui. No Conselho de Veterinária eu tive a felicidade de
substituir dois grandes homens: Raimundo Cardoso Nogueira e Antônio
Dias de Moraes. Um, a família eu vejo quase toda aqui. O outro, não
sei por que não veio. Mas, ambos, merecem o respeito de como foi
feito lá atrás, nos primeiros passos para o Conselho de Veterinária.
Assumi o Conselho em 1985/1987, tivemos que percorrer, eu não
tinha carro próprio para isso, e percorria com o Alberto, morador do
Mirador. E ali nós começamos a inscrever as clínicas, viajar para o
interior para poder começar o processo de fiscalização e ampliar o
leque das ações do Conselho no Maranhão, e assim começou a ser
feito. Gostei tanto que depois elegi Benedito a Presidente, naquela
época não podia ter reeleição, e fui passar a ser vice. Não parei por aí.
Fui Presidente da Sociedade de Veterinária. Nós passamos a ter uma
sede própria. Depois não sei aonde essa sede foi parar. Ela tinha até
piscina, a qual nós inauguramos. Naquela época não tinha telefone
celular. Então as memórias só restam mesmo de oitivas que a gente
passa, mas jamais de memórias de fotos que não haviam. O Conselho
não tinha sede. Adquirimos uma sede do governo que depois se perdeu.
E hoje eu acho que abriga uma questão de segurança. Aí foi o tempo
que o Conselho se mudou hoje ali para o Monte Castelo ou para
Alemanha. Mas, gente, de todas essas situações eu participei. Isso
para mim é importante. Não trago papel, as minhas memórias, ainda
que falhas, elas hospedam essa historiografia da qual eu participei e
construí com muito de vocês. Assim é que eu acho que os homenageados
de hoje que fizeram parte da história e que nuca largarão de fazerem
parte da história merecem o reconhecimento, Francisca, que o Conselho
Regional de Medicina Veterinária presta a vocês. Pessoas com quem
nós começamos a vida, juntos na mesma sala de aula. Outros foram
alunos nossos e hoje são doutores, pós doutores, são professores com
mérito sobrando. E se eu tivesse, Alana, que voltar a dar aula, eu não
tinha condição mais de dar aula, porque vocês cresceram demais. Foram
além daquilo que um dia eu sonhei. E se foram além do que eu sonhei,
meus sonhos não são sonhos que atacanham os pequenos, os diminutos,
podem ter certeza que é porque merecem o reconhecimento aqui desse
momento que nós prestamos a vocês. Há pouco o Governador Brandão
me dizia: “César, somos seis no Congresso Nacional. Inclusive o líder
do Governo Onyx Lorenzoni também é médico veterinário”. E ele me
dizia uma coisa: “A importância para o Sul, que tem maior
desenvolvimento, César é onde o Veterinário é mais reconhecido do
que na parte do Nordeste”. Pura verdade em relação às assertivas aqui
declinadas pelo Governador Brandão. Mas eu digo para vocês, nós
ainda vamos crescer muito mais. Sucesso pelos 50 anos, pelo
reconhecimento da profissão. Sucesso pelos 37 anos de criação do
Conselho de Veterinária. E sucesso por ainda Deus nos permitir que eu
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veja a minha geração de perto, viva, vibrante e bem qualificada. Bom
dia.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Quero cumprimentar a todos com a
paz do Senhor. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população e sobre
todos os médicos veterinários do Estado do Maranhão. Vou voltar a
Presidência da Sessão ao Deputado César Pires, mas antes eu não
poderia deixar de parabenizá-lo pela dupla sensibilidade, pela
sensibilidade enquanto médico veterinário e pela sensibilidade enquanto
parlamentar, e por fazer essa justa homenagem a todos vocês, ao curso
de Medicina Veterinária. E quero registrar, em nome do Presidente
Othelino, Presidente desta Casa, que foi uma justa homenagem que foi
aprovada de forma unânime por todos os deputados estaduais da
Assembleia Legislativa. E mais uma vez duplamente. Duplamente por
quê? Primeiro, pelo prestígio e respeito que o Deputado César Pires
tem nesta Casa. Deputado atuante, deputado presente, deputado
parceiro, um deputado amigo de todos e que nutre nesta Casa o respeito
de todos os pares. E segundo – duplamente, como falei - o respeito que
esta Casa tem a todos os médicos veterinários, a todos vocês
profissionais. Então muito bem-vindos à Assembleia Legislativa, muitos
bem-vindos à Casa do Povo. Que Deus estenda suas mãos poderosas
para o Estado do Maranhão. Eu tenho em particular um débito com o
Deputado César Pires, porque sempre que ele tem essas justas e belas
homenagens, eu não só estou presente, como ele me ajuda e pede para
que eu venha ajudá-lo a presidir enquanto ele faz uso da palavra.
Então, mais uma vez, Deputado César Pires, mais uma vez, muito
obrigado pelo presente na manhã de hoje. Uma manhã memorável que
ficará com certeza cravada nos nossos corações e nas nossas mentes.
Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos à Casa do Povo e à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Sequenciando, convidamos o Senhor Lauro Queiroz,
Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a
Professora Francisca Neide, Presidente do Conselho Regional de
Veterinária para fazer a entrega das placas na posição da Mesa. O
Senhor Lauro Queiroz e a Professora Francisca Neide continuarão com
a liturgia da entrega da placa aos homenageados, neste ato, chamamos
o Dr. Severino Pessoa Lima, primeiro Diretor do Curso de Medicina
Veterinária. A Dra. Fabíola Ewerton Mesquita, Presidente da AGED,
para receber a sua homenagem. Com a palavra a Doutora Francisca
Neide Costa, médica veterinária.
A SENHORA DOUTORA FRANCISCA NEIDE COSTA –
Gostaria de cumprimentar o Exmo. Senhor Deputado César Pires,
autor do Requerimento, a quem agradecemos por acolher o nosso
pedido. Exmo. Senhor Carlos Brandão, Vice-Governador do Estado.
Doutor Luiz Carlos Barbosa Tavares, Vice-Presidente do Conselho
Federal de Medicina Veterinária. O Exmo. Senhor Marco Antônio
Amorim, representando o Procurador Geral Doutor Luís Gonzaga,
uma instituição parceira do Conselho. Senhor Antônio José dos Santos,
Superintendente Federal de Agricultura e Abastecimento. O Senhor
Washington Luís, representando o Reitor do IFMA. Professor Francisco
Roberto. Senhor Francisco Saraiva representando a UNAFA, Federação
Nacional e os Servidores da Fiscalização Agropecuária. Gostaria de
registrar a presença do meu colega e amigo Dr. José Arnodson, Diretor
do Hospital de Medicina Veterinária da UEMA. Registrar a presença
da Dra. Ana Maria Araújo, Diretora do Centro de Ciências Agrária da
UEMA. Registrar a presença da Dr.ª Ana Maria Araújo, diretora do
Centro de Ciências Agrárias da UEMA. Registrar a presença da
Professora Ana Lúcia Abreu Silva, diretora do Curso de Medicina
Veterinária, da UEMA. Gostaria de cumprimentar também, de modo
especial, a todos os profissionais médicos veterinários e zootecnistas
aqui presentes nesta sessão solene. Cumprimentar os nossos

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
homenageados e seus familiares, cumprimentar todas as instituições
convidadas e aqui presentes. Cumprimentar os funcionários e
colaboradores do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).
Cumprimentar os meus colegas membros da diretoria e conselheiros da
gestão atual do Conselho. E cumprimentar de modo especial todos os
funcionários que compõem o Cerimonial da Assembleia Legislativa
pelo apoio na condução desta sessão solene. E demais convidados aqui
presentes, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta sessão
solene em homenagem aos 50 anos do Sistema CFMV, CRMVs. O ano
de 1968 representa um marco histórico para os profissionais da medicina
veterinária e da zootecnia brasileira. Há cinco décadas, no dia 23 de
outubro de 1968 foi sancionada a Lei n.º 5.517, que criou a profissão
da medicina veterinária e os Sistemas CFMV, CRMVs; e em 04 de
dezembro do mesmo ano 1968, foi sancionada a Lei n.º 5.550, que
criou o exercício da profissão dos zootecnistas. Então esta Sessão
Solene comemora a Regulamentação das Leis, das profissões Medicina
Veterinária e Zootecnia. Naquela época, não se imaginava que essas
duas profissões ganhariam o protagonismo atual e que fossem tão
decisivas para à economia brasileira. Hoje, a Medicina Veterinária e a
Zootecnia fortalecem o agronegócio, mercado que já é responsável por
um quarto do PIB brasileiro. São profissões que estão presentes em
toda a cadeia de produção animal. Desde o melhoramento genético
animal, a rastreabilidade, a sanidade dos rebanhos, a inspeção, a defesa
sanitária animal e até os produtos de origem animal, carne, leite, ovos,
mel e pescados prontos para o consumidor. São estes profissionais
que atestam e garantem a qualidade dos produtos que chegam à mesa
da sociedade brasileira e do mundo. Segundo à Associação Brasileira de
Proteína Animal, em 50 anos, o Brasil saiu de importador para
exportador de alimentos, fornecendo comidas para 1.2 bilhões de
pessoas em todo o mundo. O país tem um rebanho de 5,7 bilhões de
aves e 214 milhões de cabeças de gado bovino e 37 milhões de suíno. O
Brasil usa 21.2% de suas terras para a pecuária e tem potencial para
dobrar a produção, utilizando a mesma área atual. É o grande desafio
dessas duas profissões, Medicina Veterinária e Zootecnia, de cada vez
mais produzir com qualidade e aumentando a produtividade,
preservando as condições ambientais e respeitando o meio ambiente.
À expectativa do setor é sair de 7% para 10% do mercado de exportação
global. O Brasil possui a maior avicultura do mundo do ponto de vista
sanitário, pois o plantel de aves está livre de influenza e de Newcastle.
Justamente por isso somos líder mundial em exportações de carne de
frango com 38% da fatia global. De acordo com a Associação Brasileira
de Proteína Animal, em 2017, exportamos 4,323 milhões de toneladas
para 160 países com receita de 7,1 bilhões de dólares. Importante
ressaltar também que somos profissionais imprescindíveis para o
crescimento da Indústria Pet. O Brasil é o terceiro maior do mundo em
faturamento neste setor. O segmento, de acordo com a Associação
Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, faturou
20,37 bilhões em 2017 e alcançou um crescimento de 4,95% comparado
ao ano anterior. Então o mercado pet é um mercado de grande
importância para essas duas profissões. Tudo isso representa a
expansão do mercado de atuação para médicos veterinários e
zootecnistas. Tem apenas 50 anos que a Lei n.º 5517 passou a
competência de fiscalizar o exercício profissional da Medicina
Veterinária da Zootecnia por essas próprias categorias. Além da
fiscalização do exercício profissional, que é papel dos Conselhos
Regionais e do Conselho Federal. Essas duas entidades têm por
finalidade também orientar, supervisionar e disciplinar as atividades
relativas a estas duas profissões. Defendemos mercado para nossos
profissionais, cuja missão vai além da promoção da saúde e do bemestar animal. Somos profissionais da saúde única, somos responsáveis
por integrar a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental.
Foram muitos os ganhos nas inovações tecnológicas nestes 50 anos. A
produção do conhecimento e muitas outras áreas, mas não podemos
deixar de ressaltar os ganhos que o Sistema CFMV e CRMVS teve no
disciplinamento das profissões Medicina Veterinária, Zootecnia, por
meio de publicação de Resoluções e normas pelo Conselho Federal de
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Medicina Veterinária, que, com muita responsabilidade e dedicação,
tem feito isso em defesa dessas duas profissões nestes 50 anos. Tivemos
muitos ganhos, é verdade, tivemos muitos ganhos e conquistas nestes
50 anos de existência, mas não podemos, neste momento, de deixar de
registrar a nossa preocupação com a invasão de outras profissões nas
nossas áreas de atuação. Não podemos também deixar de nos preocupar
com a desobrigação das atividades desse profissional, em especial aos
médicos veterinários, em estabelecimentos que prestam serviços de
grande relevância para a sociedade, como, por exemplo, nas casas
agropecuárias, banho e tosa e outros estabelecimentos. E, mais
recentemente, o ensino da Medicina Veterinária à distância, dos cursos
de Medicina Veterinária uma vez instalados vários cursos no país já
nessa modalidade de ensino. Uma verdadeira afronta e banalização na
formação dos profissionais médicos veterinários deste País e a
precarização brasileira na formação dos profissionais. O sistema
Conselho Federal e Regional de Medicina Veterinária tem enfrentado
esta situação junto ao Ministério da Educação e tem repudiado a forma
de ensino à distância. Portanto, o momento é para comemorar, sim,
mas também para refletir sobre as discussões que precisamos colocar
em pauta em defesa da inserção dessas duas profissões, nos espaços
que são das suas competências técnicas, em defesa da saúde e do bemestar dos animais, da saúde pública e do meio ambiente. Essa história
de 50 anos, de tantas conquistas, ela foi construída por todos os colegas,
médicos, veterinários, e zootecnistas que, com coragem, dedicação,
conhecimento técnico, ética e, acima de tudo, com amor à profissão, se
dedicaram a valorizar o nosso trabalho e a nossa importância, junto à
sociedade brasileira. E para representar e homenagear todos esses
heróis, nós gostaríamos de ter homenageados todos os profissionais,
mas devido às circunstâncias e também tempo, tivemos que escolher
alguns colegas para representar toda a classe. E esses colegas, que
acabaram de serem homenageados, foram escolhidos em sessão plenária
do Conselho, no dia 22 de fevereiro e no dia 12 de março. Então, a
escolha do plenário do Conselho que aprovou os nomes dos
homenageados para representar toda a classe. Esses profissionais foram
homenageados pelos seus serviços relevantes em cada área de atuação
junto à Medicina Veterinária e junto à Zootecnia. Não poderíamos
deixar de registrar também, que o Conselho Regional de Medicina
Veterinária, em dezembro do ano passado, completou 37 anos de
existência. Então, 37 anos também de muito trabalho e dedicação e que
também agradecemos a todos os colegas que se dedicaram como
conselheiros voluntariamente, como membros da Diretoria fazendo
um trabalho para representar a classe em todo o estado do Maranhão.
Temos muito ainda a ser feito no estado do Maranhão e estamos
trabalhando bastante para ter uma profissão mais coesa, mais respeitada
pela sociedade, dentro das suas competências técnicas e dentro da sua
atuação política dentro do estado do Maran hão. Eu finalizo
parabenizando a todos os colegas médicos veterinários e zootecnistas,
ressaltando o meu imenso orgulho de representá-los e de fazer parte
do Sistema CFMV/CRMVs. Parabéns a todos do Sistema CFMV/
CRMVs. Parabéns a todos os médicos veterinários e zootecnistas do
Brasil e do Maranhão. Bom dia a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Concedo a palavra ao Vice-Presidente do Conselho
Federal de Medicina Veterinária, Dr. Luiz Carlos Barbosa Tavares.
O SENHOR LUIZ CARLOS BARBOSA TAVARES – Exmo.
Senhor César, médico veterinário e Deputado estadual, neste momento
presidindo esta Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Exmo. Senhor Carlos Brandão, médico veterinário e ViceGovernador do Estado do Maranhão, nesta oportunidade representando
o Exmo. Senhor Governador Flávio Dino. Exma. Senhora Francisca
Neide Costa, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Maranhão. Demais autoridades da Mesa, colegas, médicos
veterinários e zootecnistas, senhores e senhoras, bom dia. É uma honra
estar neste evento, desta Casa de Leis, para comemorarmos os 50 anos
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de criação do sistema, Conselho Federal e Conselhos Regionais de
Medicina Veterinária e, também, nesta ocasião os 37 anos do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Maranhão e homenageando os
colegas do destaque, como já foi feito aqui anteriormente. Especialmente
representando o nosso Presidente, o Doutor Francisco Cavalcante,
que gostaria muito de estar aqui, mas em função de compromissos
inadiáveis e intransferíveis não pôde fazê-lo, determinou que eu aqui
viesse representá-lo. São muitos os motivos para esta comemoração,
pois ao longo de meio século a Medicina Veterinária e Zootecnia deram
contribuições inestimáveis ao nosso país. Temos um compromisso
permanente com a sociedade, o que temos desempenhado com o máximo
de zelo, excelência técnica, ética e dedicação. Trabalhamos para a
produção de alimentos de proteína animal de qualidade para abastecer
a demanda do país e também para permitir a exportação para inúmeros
países em todos os continentes. Trabalhamos para garantir a segurança
dos alimentos que chegam à mesa de cada um de nós todos os dias.
Trabalhamos pela saúde e bem-estar dos animais. Trabalhamos pela
saúde pública de todo brasileiro. Trabalhamos pela preservação do
Meio Ambiente, um direito de todos, especialmente um patrimônio
para as novas gerações. Para isso, como um sistema unindo Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, lutamos
pela qualidade na formação dos profissionais médicos veterinários e
zootecnistas brasileiros. Atentos à proliferação de cursos, à formação
acadêmica dos egressos e sua real capacidade de atender às demandas
da sociedade com a qualidade que ela exige e que tem direito de receber.
Hoje enfrentamos inúmeros desafios para cumprir nossos
compromissos com os brasileiros, a exemplo de nossa veemente
discordância quanto ao ensino à distância, o EAD, absolutamente
incompatível com a formação de nossas profissões. Como acreditar
que uma pessoa que, sequer teve contato direto com aqueles que serão
seus pacientes, que serão objetos de seu trabalho, aquele profissional
que não teve a efetiva e concreta prática para conquista de
conhecimentos básicos para a sua formação possa ser capaz de prestar
o serviço com segurança e garantia de qualidade ao cidadão que a ele se
submete, por exemplo, seu animal de estimação, para muitos, hoje, um
membro de sua família, para o produtor rural que submete a ele o seu
rebanho, ou seja, o patrimônio de sua família, ou ainda o alimento que
ele pretende consumir naquele momento e que precisa que seja seguro.
Senhoras e Senhores, eu lhes garanto que com ensino à distância isso é
impossível. Essa é uma das batalhas que enfrentamos em defesa não só
das profissões, mas essencialmente do interesse maior da sociedade.
Para essas batalhas, precisamos contar com o apoio de todos, dos
profissionais médicos veterinários e zootecnistas, das autoridades
públicas, especialmente os representantes eleitos pelo povo, a exemplo
dos deputados desta Casa, de conselhos regionais que realmente sejam
representantes de tudo que defendemos, enfim, da sociedade como um
todo. O exemplo da importância de um Conselho Regional de Medicina
Veterinária, de profissionais médicos veterinários e zootecnistas é o
que hoje temos aqui no Estado do Maranhão. Sob a condução da
médica veterinária Francisca Neide Costa, com o competente grupo de
diretores e conselheiros dando a sequência a uma história de sucesso
no Maranhão, o CRMV-MA foi totalmente reorganizado para esta
gestão e hoje é um exemplo para todos os demais conselhos do país.
Falo isso com propriedade. Desempenhando o seu papel como defensor
dos interesses da sociedade e das profissões, usando todos os seus
recursos para isso. Como neste momento podemos constatar a sua
capacidade de interlocução com todos os profissionais, com entidades
públicas, com os representantes eleitos pelo povo maranhense que
compõem esta Casa de leis. Dessa forma, hoje comemoramos o
cinquentenário dos CRMVs e enaltecemos aqueles que o tornam tão
importante para sociedade, a exemplo, como já disse, os profissionais
maranhenses e de seu conselho regional. Só para encerrar, eu não saio
surpreso, porque, apesar de não conhecer de forma próxima, eu tenho
a clara noção da dimensão da força da medicina veterinária e da zootecnia
maranhense. Então não saio surpreso, mas impressionado
positivamente com a capacidade de agregar da organização de vocês e
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da interlocução com as entidades públicas, com os nossos
representantes eleitos. O Maranhão tem que dar aula para o Brasil.
Muito obrigado e meu forte e fraterno abraço a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Registramos a presença do Deputado Ariston, do
Deputado Doutor Yglésio e da doutora Camila Maia, Presidente da
Comissão de Defesa e Proteção Animal, da OAB. Neste momento
concedemos ao doutor Carlos Brandão, Médico Veterinário e ViceGovernador do Estado do Maranhão.
O SENHOR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO CARLOS
BRANDÃO – Bom dia a todos, eu quero pedir permissão à Mesa para
cumprimentá-los todos na pessoa de nosso Presidente de honra, aqui
o deputado César Pires, quem propôs essa Sessão Solene, eu fico
muito feliz em participar dessa Sessão Solene. Cumprimentar uma
mulher também na Mesa, que é a minha querida amiga Neide, que é
essa lutadora, que sempre a gente tá discutindo projetos e coisas que
possam melhorar a vida dos veterinários. Vou contar aqui um pouco da
minha história como veterinário. Eu quero cumprimentar alguns colegas
também veterinários que eu tive a oportunidade de dividir sala de aula
com eles, alguns professores, como é o caso do Pessoa. Pessoa toda
vez que a gente diz que você é professor e foi o primeiro diretor da
Escola, com esses cabelos brancos, a gente só não pode revelar a idade,
mas, enfim, você tem uma grande contribuição com os veterinários. Eu
lembro lá na UEMA, a sua dedicação e a luta que é ser o primeiro
diretor de uma escola, que não é fácil. Você tem poucas oportunidades,
e tem que lutar muito para enfrentar as políticas. Então parabéns a
todos. É com muito orgulho que a gente vem hoje aqui nesta Sessão
Solene. Eu me formei em Veterinária e comecei a atuar como veterinário,
na Secretária de Agricultura. Fui nomeado como veterinário na Secretaria
de Agricultura. E lá tive a oportunidade, Deputado César Pires, de
apresentar um trabalho na área de Veterinária. Mas o destaque maior
para a nossa atuação na Secretaria de Agricultura foi na Coordenação
da Expoema. Tivemos a oportunidade de coordenar, na época, o
Secretário era o Trajano, o Secretário de Agricultura. E ele me dizia: Eu
quero que tu tenhas uma experiência na área administrativa, não como
veterinário, não com cirurgia, não como técnica ou na pesquisa, mas na
área administrativa. E ali comecei a minha experiência. Participei da
coordenação da Expoema, por dois anos, e depois me afastei
praticamente do serviço público. E pude me dedicar aos serviços
privados na Veterinária. Comecei e atuei cerca de um ano, mas aí fui
contaminado pela política, fui picado pela mosca da política e aí comecei
a ingressar na política. A minha grande preocupação qual era? Como é
que me formo veterinário e vou ser político e o que eu vou fazer para
os veterinários na política? Eu tinha que desenvolver alguma coisa. Eu
não poderia receber aquele diploma, botar numa gaveta e deixar de
contribuir com a Veterinária. E aí na política a gente teve a oportunidade
de exercer vários cargos públicos, dentre eles, Secretário adjunto do
Meio Ambiente do Estado, Secretário de Articulação Política do Estado,
Secretário-Chefe da Casa Civil, e eu acho que aí foi o ponto maior que
tive como ajudar os veterinários, a nossa classe, os segmentos. E quando
chefe da Casa Civil do Governo, eu ajudei muito, eu diria que fui o
braço direito no que diz respeito à criação da Aged, que foi um órgão
criado com várias vertentes e, principalmente, no que diz respeito a
uma coisa que incomodava muito, que era a questão do combate à
aftosa. Eu lembro que na época o Sebastião Anchieta era o Presidente
da Aged e a gente contratou um consultor que era o melhor do Brasil,
que já tinha erradicado a aftosa em vários Estados e ele veio para o
Maranhão e teve todas as condições para desenvolver o trabalho dele.
Nós criamos a Aged, mas não só no papel. Nós fortalecemos sim a
Aged. Criamos a Aged, demos condições orçamentária, financeira,
adquirimos vários veículos, motos, contratamos vários veterinários e a
Aged de lá para cá ficou um órgão forte e nenhum Governador teve
condições mais de acabar ou extinguir, como foi extinto a Emater, a não
ser fortalecer mais a Aged. Então foi um órgão que se destacou e hoje
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é um órgão sólido. Praticamente nós temos não só a erradicação da
aftosa, mas temos outras ações que avançaram muito. Então essa é
uma coisa que me orgulha muito, Deputado César, ter dado essa
contribuição. Eu não poderia, de forma nenhuma, como chefe da Casa
Civil deixar passar isso e a todo momento que me encontrava com
meus colegas veterinários, eu era cobrado. Então esse foi legado que
deixei aí que tenho certeza que contribuiu com o Governo do Estado
para os veterinários nesse sentido. Na sequência eu tive a oportunidade
de ser Deputado federal por dois mandatos e aí antes de eu assumir eu
lembro, acho que o Nordman era Presidente do Conselho, e naquela
ansiedade de continuar contribuindo com a classe tive uma reunião e
pedi para ele: ‘Nordman, junta os veterinários e vamos fazer uma
grande reunião’. E aproveitei que estava tendo um Seminário, aqui no
Maranhão, não lembro qual era o assunto, mas tinham muitos
veterinários e fui lá para me colocar à disposição de todos eles. E dizia
eu na época: ‘Olha, hoje já não sou um especialista na área de Veterinária,
mas preciso das sugestões de vocês, porque vou assumir o mandato de
Deputado Federal e preciso das sugestões de vocês para incrementar
isso no Congresso Nacional para defender e, quem sabe, apresentar
Projeto de Lei para que isso se transforme em Lei em defesa da nossa
classe’. E eles me apresentaram uma pauta enorme. Assumi o cargo de
Deputado Federal e resolvi dialogar com os colegas. Foi aí, César, que
descobri que dos 513 Deputados Federais só tinham 06 Deputados
Federais, inclusive hoje o então o Ministro da Casa Civil Onyx
Lorenzoni, era um dos líderes que se reunia com a gente. Eram apenas
06 e eu fiquei no momento bem decepcionado. Achei que a gente não ia
vencer essa batalha. Mas encontramos grande apoio de outras lideranças
que não eram veterinários, a Bancada Ruralista, que é sempre em torno
de 170 a 180 Deputados e nos apoiou muito, e aí a gente começou.
Peguei essa pauta, começamos a apresentar esses projetos para que
virassem Lei. Uma das coisas que me deu muito orgulho foi de ter
apresentado um projeto que depois se transformou em Lei, que foi a
inserção do médico veterinário no Programa Saúde da Família. Muitos
veterinários não poderiam participar do Programa Saúde na Família
que é importante, porque a lei não permitia. Era só médico, assistente
social, enfermeiro. Os veterinários ficaram fora. Nós conseguimos
aprovar na época, não me recordo o número, mas parece que abriu mais
de 38.000 vagas no Brasil para que os veterinários pudessem ingressar
nesses mercados em que não tinham espaço. Trabalhamos também no
sentido de dar uma remuneração melhor para aqueles veterinários que
trabalhavam nas áreas de fronteiras. Foi outra demanda que recebi e
brigamos muito para ampliar o quadro de veterinários no Ministério
da Agricultura. Portanto foram lutas nossas junto ao Congresso
Nacional. Algumas a gente teve sucesso, outras a gente não teve sucesso,
mas, enfim, o que importa é que, hoje, estou aqui em uma Sessão
Solene de 50 anos em homenagem à regulamentação da profissão de
médicos veterinários e de zootecnistas, bem como os 37 anos da criação
do Conselho de Medicina Veterinárias. Eu me sinto orgulhoso porque
eu pude contribuir com a classe. Eu pude contribuir não só numa casa
de Pet, não só dando assistência veterinária há uma fazenda, mas eu
pude contribuir de outra forma. Agora aquela história que diz que cada
um procura o seu caminho. E eu encontrei esse caminho. Portanto,
gente, é motivo para mim de muito orgulho. Fico muito honrado.
Guardarei com muito orgulho. E, ao mesmo tempo, este troféu, este
certificado servirá para mim de incentivo, porque eu acho que cada vez
que você recebe uma medalha, um certificado, um troféu, você tem
primeiro saber se você fez por aquilo, se você foi reconhecido pelo
trabalho. E ao mesmo tempo agradecer e estimular que você continue
trabalhando. Não é só botar na prateleira, aquilo também tem que
servir de estímulo. Ontem à noite eu tive a oportunidade de participar
da Associação Comercial da entrega de três prêmios para as pequenas,
micro, média e grandes empresas, da empresa do ano, empresa que
mais teve sucesso. E todas essas empresas sofreram uma avaliação
criteriosa para que pudessem ganhar esse prêmio. Eu acho, dizia a um
repórter que me entrevistava, que aquilo ali é um momento de estímulo
para aquelas pessoas aperfeiçoarem, ampliarem o seu negócio. Aqui
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não é diferente. Acho que esse troféu serve para que a gente possa
realmente contribuir ainda mais com a classe. Portanto eu agradeço a
todos que com o Conselho me fizeram essa homenagem. E dizer que
nós continuamos nessa luta. Eu constantemente tenho reunião com a
equipe dos veterinários, quando não é o Conselho, com Diretores da
Faculdade. Enfim, eu não deixo de receber as demandas. Também não
deixo na gaveta e sou muito proativo nos eventos que aparecem no
meio, porque eu acho que a gente não tem que se isolar. A gente tem que
contribuir. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e
principalmente a homenagem que recebi um forte abraço.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Eu tinha esquecido de registrar, mas uma situação
que nós também tivemos a felicidade de começarmos, a Medicina
Veterinária ter começado, lá na Polícia Militar, quando nós dois
passamos para o concurso público e lá trabalhamos, somos os primeiros
veterinários da cavalaria e do canil, também a nossa participação histórica
na Sagrima também, como você falou eu também fui técnico da Sagrima,
quando veio a Constituição de 1988, eu tive que deixar, porque já tinha
emprego demais e aí não permitia que tivesse mais do que isso. Então,
a história que eu construí dentro da Veterinária foi em todos os aspectos,
que vai da cavalaria, que vai lá do hospital veterinário, que o Ernesto
me passou uma memória aqui dizendo que ele também ficou calado,
quando eu puxei a orelha dele aqui, mas que está lá o meu nome como
reitor, e está uma pessoa também que eu adoro muito como nome do
hospital, que foi Damasceno, que quando eu cheguei, foi quem me deu
a mão, acho que é justo a homenagem que a escola fez para ele, de
colocar o nome do hospital e lá está o meu nomezinho também guardado
na memória dele. Então, são pessoas assim que eu acho que ajudaram
a construir a história da Veterinária. E eu me orgulho muito, eu volto
sempre a dizer, que quando eu passei, Brandão, para a Veterinária, que
eu liguei lá do Ceará para papai, que tinha passado, era uma paixão
minha, era uma coisa pessoal, e eu passei e ele disse: para quê? Eu
disse: para Medicina Veterinária. Ele disse: fala com tua mãe. Que o
sonho dele era que eu fizesse Direito. E eu fiz. No outro período, eu fiz
para Direito, na Universidade Federal, naquela época, eu tenho orgulho
de dizer isso, repetir, as questões eram de zero a nove, zero a nove,
portanto não era A B C D E, não, era de 0 a 99. Portanto 100 respostas
tinham que ser dadas, eu tive a felicidade de passar também. O destino
me colocou, eu vim para cá como veterinário para dentro da Escola,
fazendo Direito, faltaram 13 disciplinas, eu não tinha mais dinheiro
para eu ir para UFMA, porque eu tinha que andar e andava num carro
com botijão de gás e minha tia sonhou que o botijão explodia e eu ia
morrer. E eu espírita larguei de mão e não terminei meu curso de Direito,
mas vou prometer um dia que a política me deixar, que eu não vou
deixar ela, eu termino meu curso, eu tenho meu memorial todinho na
UFMA que eu transferi da Universidade Federal. Eu faço por que este
registro? Por que esse arrazoado verbal que você faz? Eu quero mostrar
para você que a Veterinária foi uma opção, uma escolha que eu fiz, que
eu tinha outras carreiras a ser seguir, o meu conhecimento foi suficiente
para eu passar em duas, eu fiz uma escolha de ser médico veterinário.
Se eu tivesse talvez seguido por outra carreira, eu não tinha sido reitor
e não tinha sido deputado, porque foi um foi chamando o outro. Aí eu
tenho orgulho também de ser veterinário. Também nesse sentido, eu
quero dizer para você que você me vê, tem sido sócio do meu gabinete
e sócio desta Casa, o que mais a Neide pede é auditório para se fazer
evento, como faz evento e tem dia que está cheinho o auditório lá,
Neide, eu fico feliz de poder contribuir e nunca chegou um pedido do
Conselho que eu tivesse negado e que a Presidência desta Casa, em
nome do Presidente Othelino e dos outros ex-Presidentes como foi
Humberto, tenham me negado a oportunidade abrir as portas para o
Conselho de Veterinária para as palestras, para as comemorações e
para tudo. É nesse sentido que a gente se despede de vocês com uma
certeza: A nossa classe é grande já temos cinco deputados federais um
vice-governador, um futuro governador, não tem como, vai ser
governador por razões normais da política, porque ele vai assumir, e
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vocês quando ele assumir marque, dona Neide, o primeiro encontro
desse café que ele prometeu aqui para uma pauta maior já com poder
de decisão, está bom? Um forte abraço e sucesso a todos nós. Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão Solene.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 023/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 924 /2019
Concede a Medalha “João do Vale” ao Engenheiro
Agrônomo e regente do “Coral São João”, ao
Senhor Fernando Elias Mouchereck.
Art. 1º - É concedida a Medalha “João do Vale” ao Engenheiro
Agrônomo e Regente do “Coral São João”, ao Senhor Fernando Elias
Mouchereck.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de abril de 2019.
Depu tado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada Andréia
Martins Rezende - Primeiro Secretário. Deputada Cleide Coutinho Segundo Secretário

RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 02 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019, ÀS 14
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
CÉSAR PIRES
FERNANDO PESSOA
WENDELL LAGES
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)
PAUTA DA REUNIÃO :
PARECER Nº 074/ 2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
092/2019, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages que, considera
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado a gastronomia maranhense.
AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATOR Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 076/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
060/2019 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes
informativos sobre o dever legal de comunicação às autoridades
competentes de casos de estupro e assédio sexual, conforme especifica.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
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DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 082/2019 – Emitido ao Emitido ao PROJETO
DE LEI Nº 086/2019 - INSTITUI a “Semana Estadual do Lixo Zero”,
no Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 091/2019 - Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 01 2/2019 – ACRESCENTA dispositivos à
Resolução Legislativa Nº 405/04, que DISPÕE sobre o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa, e dá outras providências. .
AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 094/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
068/2019 – DISPÕE sobre a proibição do consumo de cigarros,
cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou de qualquer outro produto
fumígeno, derivado ou não do tabaco, em praças, parques e demais
locais ao ar livre, destinados à prática esportiva e de lazer e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela PREJUDICABILIDADE,
nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 095/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI
Nº 062/2019 – CRIA o Selo “Empresa Consciente, Meio Ambiente
Equilibrado” a ser conferido aos estabelecimentos comerciais instalados
no Estado do Maranhão, que priorizem o uso de materiais comestíveis,
biodegradáveis, reutilizáveis ou permanentes, em detrimento de
descartáveis e determina medidas de estímulo às empresas
ambientalmente responsáveis
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: Por unanimidade, pela PREJUDICABILIDADE,
nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 096/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
053/2019 – INSTITUI o “Selo Empresa Solidária”, destinado às
Empresas que desenvolvam programas de esclarecimentos e incentivo
aos seus funcionários para a doação de sangue, medula óssea e tecidos
humanos e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 101/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
075/2019 – INSTITUI o Programa Estadual de Segurança Pública da
Mulher, cria a Patrulha Maria da Penha, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 102/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
081/2019 – DISPÕE sobre a criação e a implementação do Programa
Disque Denúncia da Saúde, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 103/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI
Nº 052/2019 – INSTITUI o “Prêmio Cidade Antiga do Idoso”,
destinado aos Municípios que se destacarem na adoção de políticas e
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iniciativa que visam assegurar um tratamento mais digno às pessoas
idosas e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 107 /2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
106/2019 – INSTITUI à implantação do Sistema Unificado Estadual
de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte –
SUSAF-MA, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 108/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
084/2019 – TORNA obrigatória a afixação de cartazes nas escolas,
hospitais e postos de saúde da rede pública e privada, assim como em
terminais de transporte coletivo, contendo além do calendário,
informações sobre vacinações infantis obrigatórias.
AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 109/2019 - Emitido à PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 001/2019 - DÁ NOVA redação
ao inciso IX do art.147 da Constituição do Estado do Maranhão,
tendo em vista a necessidade de atualização da redação do referido
dispositivo constitucional, para que os atos municipais sejam
publicados em meio eletrônico, no intuito de evitar obscuridade e
aperfeiçoar os mecanismos de transparência, prestigiando os avanços
normativos alcançados com o advento da Lei Complementar Federal nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Lei Federal nº 12.527/
2011 (Lei de Acesso à Informação), em conformidade com o princípio
da publicidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal.
AUTORIA: PODER EXUTIVO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 111/2019 - Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017 /2019 - CONCEDE Título de
Cidadão Maranhense ao Senador da República MARCELO COSTA E
CASTRO.
AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do
Relator, contra os votos dos Senhores Deputados Doutor Yglésio e
César Pires.
PARECER Nº 114/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
117/2019, de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares que, Dispõe
sobre Tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão a
Festa de Procissão do Fogaréu realizada no Municipio de Caxias.
AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, em forma de
SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 115/2019 - Emitido à MOÇÃO Nº 004/2019 PROPÕE Moção de Protesto contra a Escola de Samba Gaviões da
Fiel do Estado de São Paulo.
AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputados CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que proferiu
seu voto em separado.
PARECER Nº 116/116 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
116/2019 - INSTITUI no Calendário Oficial de Eventos do Maranhão
a Semana Estadual de Defesa do Consumidor.
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AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 118/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
252/2018 - CONSIDERA de Utilidade Pública a ONG COMPASCE
– Comunidade Parceira Sócio-Cultural-Educacional, com sede e foro
no Município de São Luís, Estado do .
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 121/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
071/2019 – ASSEGURA o acesso dos profissionais de educação física
“personal trainer” às academias de ginástica no Estado do Maranhão
para o acompanhamento de seus alunos e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 127/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
033/2019 – DISPÕE sobre a garantia de embarque em transporte
aquaviário ao profissional de medicina, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado Doutor YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 02 de abril do ano de 2019.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
RESENHA
RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 02 DIAS, DO MÊS DE ABRIL,
DO ANO DE 2019, ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR JORGE” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
CÉSAR PIRES
FERNANDO PESSOA
WENDELL LAGES
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS :
PROJETO DE LEI Nº 128/2019 – CONSIDERA Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado do Maranhão a “Banda de Música do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão”.
AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
PROJETO DE LEI Nº 129/2019 – (MENS. GOV. Nº 015) MAUTORIZA o Poder Executivo a contratar a operação de crédito
que especifica e dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 020/2019 – CONCEDE a
Medalha João do Vale a Senhora BRUNA FERNANDA
CANTANHEDE GAGLIANONE.
AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 021/2019 – CONCEDE a
Medalha de Mérito Legislativo “João do Vale”, ao cantor BRUNO
PATRÍCIO DE ABREU FERREIRA.
AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de abril do ano de 2019.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE
201 9, ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ZÉ INÁCIO LULA – PRESIDENTE, em exercício
WENDEL LAGES
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL - Emitido ao PROJ ETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023 /2019 - CONCEDE a Medalha
“João do Vale”, ao Engenheiro Agrônomo e Regente do Coral São João,
FERNANDO ELIAS MOUCHERECK.
AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de abril de 2019.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PARECER Nº 001 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 099/2019, de autoria
do Poder Executivo, que institui o Programa Bolsa-Atleta e dá outras
providências.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria, (Parecer nº 088/2019). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
O Programa de que trata o Projeto de Lei em epígrafe (BolsaAtleta), visa democratizar o acesso à prática e à cultura físicodesportiva, valorizar e beneficiar o esporte estudantil maranhense e
garantirá aos participantes uma Bolsa Mensal no valor de
R$
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500,00 (quinhentos reais), pelo prazo de 01 ano , sendo que os valores
recebidos deverão ser utilizados para as seguintes finalidades: consultas
médicas/medicação; aquisição de passagens, hospedagens e
alimentação; aquisição de materiais esportivos; inscrição em eventos.
Esclarece a Mensagem Governamental que o referido Projeto
de Lei possui intuito de democratizar, o acesso à prática e à cultura
físico-desportiva no Estado, valorizando e beneficiando o esporte
estudantil maranhense, provendo condições mínimas aos beneficiados
para que possam se dedicar, com exclusividade e tranquilidade, aos
treinamentos e competições. Essa justificativa por si só atende a
pertinência da matéria.
Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea
“c”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito
financeiro da proposição.
Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada na proposição de lei, ou seja, se a Lei
é o meio adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância
e interesse público.
Da análise da matéria, constata-se a necessidade de
implementação de políticas públicas voltadas ao investimento das
práticas desportivas e da atualização da legislação existente sobre o
tema (Lei nº 9.197, de 31 de maio de 2010, que Institui o Programa
Bolsa-Atleta e dá outras providências), de forma a garantir o exercício
efetivo do direito ao esporte e lazer pelos cidadãos maranhenses.
Assim sendo, é inegável o caráter meritório da proposição de
Lei, visto que as manifestações esportivas educacional, de participação
(recreação e lazer), e de rendimento, dispõe como fundamentos do
deporto a valorização dos resultados educativos, associados ao
desenvolvimento integral dos indivíduos, nos campos físico e moral, e
dos relacionados à cidadania.
Por fim, com relação ao orçamento público espera-se que não
haja, inicialmente nenhum impacto, visto que o art.11 do referido projeto
de Lei afirma que:
“As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta
de dotação orçamentária própria”.
Assim sendo, não haverá suplementação do orçamento para
fazer frente às despesas que irão surgir com a implementação deste
projeto.
Diante das considerações expostas, pode-se observar que o
Projeto de Lei sob exame obedece ao mecanismo de Orçamento e, a
meu ver, não traz relevante impacto financeiro, de sorte que deve ser
aprovado.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente
Projeto de Lei nº 099/2019, considerando atendidos os pressupostos
de conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação
financeira e orçamentária da proposição.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 099/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 03 de abril de 2019.
Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio
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Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Adriano
Deputado Hélio Soares
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Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PARECER Nº 002/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 079/2019, de autoria
do Poder Executivo, que Dispõe sobre o parcelamento de débitos
oriundos de obrigação de reposição florestal vencidos, e dá outras
providências.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria, (Parecer nº 085/2019). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
A presente Propositura permite a recuperação amigável dos
valores devidos em razão do consumo ou supressão de matéria-prima,
viabiliza a superação do estado de inadimplência, possibilitando a
aquisição de novas licenças ambientais e/ou a renovação das existentes.
Nos termos do presente projeto de lei, os débitos referentes
à obrigação de reposição florestal, prevista na Lei Federal nº 12.651, de
25 de maio de 2012, e na Lei Estadual nº 8.528, de 07 de dezembro de
2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 23.296, de 06 de agosto
de 2007, vencidos até 31 de outubro de 2018, poderão ser quitados
mediante pagamento parcelado do valor correspondente ao volume de
matéria-prima florestal não resposto.
Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea
“c”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito
financeiro da proposição.
Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada na proposição de lei, ou seja, se a Lei
é o meio adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância
e interesse público.
Esclarece a Mensagem Governamental que o Projeto de Lei em
comento, ao tempo que permite a recuperação amigável dos valores
devidos em razão do consumo ou supressão de matéria-prima, viabiliza
a superação do estado de inadimplência, possibilitando a aquisição de
novas licenças ambientais e/ou a renovação das existentes.
Como podemos observar, este Projeto de Lei não causará
impacto financeiro no orçamento do Estado, ao contrário, servirá como
fonte de arrecadação orçamentária, que ingressam nos cofres públicos
do Estado e, que será recolhido ao Fundo Especial de Meio AmbienteFEMA.
Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão, visto que não
concorre para aumento da despesa ou redução da receita do Estado,
estando o Projeto em conformidade nos preceitos legais.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente
Projeto de Lei nº 079/2019, considerando atendidos os pressupostos
de conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação
financeira e orçamentária da proposição.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 079/2019, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 03 de abril de 2019.
Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Adriano
Deputado Hélio Soares

Vota contra
________________________
________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 003 / 2019
RELATÓRIO:
Trata-se de parecer de mérito, analisando-se a conveniência e
oportunidade do Projeto de Lei Ordinária nº 100/2019, de autoria do
Poder Executivo, que Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do
Maranhão, para alterar a alíquota de ICMS nas operações com cervejas
compostas com fécula de mandioca, e dá outras providencias.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 078/2019). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “d”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre o Sistema
Tributário Estadual.
Em síntese, a propositura sob exame, visa alterar a Legislação
Tributária no sentido de reduzir a alíquota do imposto sobre operações
com cervejas de 28,5% (vinte e oito e meio por cento) para 12% (doze
por cento), em relação às bebidas produzidas que contenham na
composição pelo menos 15% (quinze por cento) de fécula de
mandioca, no intuito de fomentar a produção no Estado de cerveja a
base de mandioca, e, por conseguinte, do tubérculo em si.
A redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS para incentivar a produção de determinado insumo,
caso em espécie, encontra previsão na Constituição Federal que, no
art. 155, § 2º, inciso XII, “g”, c/c o art. 150, § 6º, atribui aos Estados a
regulamentação das isenções, incentivos, benefícios fiscais, concedidos
ou revogados. Dispondo a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. Como bem
esclarece a Mensagem Governamental.
A Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, em seu art. 9º, § 1º,
determina que são incentivos e benefícios fiscais: a redução da
base de cálculo; a concessão de crédito presumido; quaisquer outros
incentivos ou benefícios dos quais resulte redução ou eliminação, direta
ou indireta do ônus do imposto; a anistia, a remissão, a transação, a
moratória e o parcelamento; a fixação de prazo de recolhimento do
imposto superior ao estabelecimento em convênio.
O Projeto de Lei em questão vem alterar a Lei nº 7.799/2002,
para reduzir a alíquota do imposto sobre operações com cervejas de
28,5% (vinte e oito e meio por cento) para 12% (doze por cento), em
relação às bebidas produzidas que contenham na composição pelo
menos 15% (quinze por cento) de fécula de mandioca. Pelas razões já
expostas, é plenamente meritório, justificando-se sua aprovação.
Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo no âmbito desta Comissão.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do
Projeto de Lei nº 100/2019, considerando atendidos os pressupostos
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de conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação do
Sistema Tributário Estadual.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei
Ordinária nº 100/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 03 de abril de 2019.
Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Adriano
Deputado Hélio Soares

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 004/2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei Ordinária nº. 046/2018, de autoria
do Poder Executivo, que Concede isenção do Imposto sobre Operação
relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
às operações de saídas internas com frutas frescas realizadas por
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples
Nacional.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 092/2019). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Com efeito, a isenção tributária, como a incidência, decorre de
lei. É o próprio poder público competente para exigir tributo que tem
o poder de isentar. A União, com o advento da atual Constituição
Federal, não pode mais instituir isenções de tributos da competência
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 151, inciso
III, da Constituição Federal 1988).
Ademais, na isenção a obrigação tributária surge, mas a lei
dispensa o pagamento do tributo. É assim, a isenção, algo excepcional
que se localiza no campo da incidência tributária. Houve o fato gerador
do tributo, porém a lei determina que o contribuinte deixe de arcar com
a respectiva obrigação tributária.
O presente Projeto de Lei estabelece em seu art. 1º, que ficam
isentas do pagamento do Imposto sobre Operação relativas à Circulação
de Mercadoria e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS às operações
de saídas internas realizadas por Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte optantes do Simples Nacional que tenham por objetos
frutas frescas Nacional.
Para usufruir do benefício fiscal, de que trata o presente Projeto
de Lei, o contribuinte deve ser filiado à cooperativa ou associação
representativa da sua atividade econômica situada neste Estado.
Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “d”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre o Sistema
Tributário Estadual.
Esclarece na Mensagem Governamental, que os contribuintes
submetidos ao regime normal de apuração já usufruem da isenção de
ICMS nas aludidas operações, de acordo com art. 1º, LXVII, do Anexo
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1.1 do Regulamento do ICMS, exceto nas saídas com maçã, pera, uva,
ameixa, morango, figo, pêssego, cereja, amêndoas, avelãs, castanhas e
nozes, razão pela qual, na presente proposta essa exceção, por medida
de paridade, foi estendida às operações realizadas pelos contribuintes
do Simples Nacional.
Nesse contexto, a medida almeja reduzir os custos das empresas
optantes do Simples Nacional, garantindo, de um lado, maior
competitividade e eficiência do setor econômico, responsável pela
geração de muitos empregos e renda no Estado e, de outro, a redução,
com a desoneração do ICMS, dos preços finais dos produtos na mesa
do consumidor maranhense, especialmente das famílias de baixa renda,
que, invariavelmente, gastam a maior parte dos seus rendimentos com
alimentação.
Ademais, é pertinente destacar que o presente Projeto busca,
ainda, incentivar o cooperativismo e o associativismo, fortalecendo a
atuação das entidades representativas no sentido de terem melhores
condições para negociar redução de custos operacionais da atividade
para os seus filiados, o que, por sua vez, tem o condão de criar um
ambiente mais favorável à expansão dos negócios de pequenos e médios
comerciantes de frutas frescas, bem como, ao surgimento de novos
empreendimentos, especialmente, num momento de crise econômica,
como bem justifica a Mensagem Governamental.
Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo no âmbito desta Comissão.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do
Projeto de Lei nº 046/2018, considerando atendidos os pressupostos
de conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação do
Sistema Tributário Estadual.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 046/2018, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 03 de abril de 2019.
Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Adriano
Deputado Hélio Soares

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, ADJUDICO o objeto do Pregão Presencial
nº 045/2018-SRP/CPL/ALEMA à empresa EXPRESSO SALADA
LTDA, CNPJ N° 23.647.072/0001-20, no valor de R$ 958.160,00
(novecentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta reais), nos termos
do Edital e da proposta vencedora, e HOMOLOGO o resultado do
Pregão Presencial nº 045/2018-CPL/ALEMA, de acordo com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 4152/2018-ALEMA. Encaminhe-se à Diretoria Geral,
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para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 03 de abril
de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, Decretos nº 5450/2005 e
344/2006, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/
2006; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 955/2018,
HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 001/2019-CPL/
ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da
Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 5048/
2018-ALEMA e autorizo a celebração do contrato com a empresa
vencedora do certame, a CISTEL COMÉRCIO DE ELETRO
ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ 22.769.273/0001-38, no valor total
de R$ 20.050,00 (vinte mil e cinquenta reais), nos termos do Edital,
seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral,
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 03 de abril de
2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente

ERRATA
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0897/2019-ALEMA
No Ato de Declaração de Dispensa referente ao Processo
Administrativo Nº 0897/2019-Al. cujo objeto trata de prestação de
serviços e execução de forma continuada, dos serviços de limpeza e
higienização diária, asseio e conservação de áreas internas e externas,
nas instalações físicas e mobiliárias, com fornecimento de mão-deobra, materiais e equipamentos para atender as necessidades da sede
desta Assembleia Legislativa, e na sede Clube Social da ALEMA,
localizada no município de Paço do Lumiar/MA
Onde se lê: valor mensal
Leia-se: valor global
São Luís, 03 de abril de 2019
André Luís Pinto Maia
Presidente da CPL/ALEMA

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 06/2019
referente à ARP n.º 32/2018, Pregão Presencial n.º 037/2018- CPL e
processo administrativo n.º 3914/2018-ALEMA. OBJETO:
“Fornecimento de suprimentos de informática- Tonners”, conforme
especificações da presente Ordem de Fornecimento, destinados à
Assembleia Legislativa do Maranhão. CONTRATADA: W.G. LEITE
COMÉRCIO-ME. NOTA DE EMPENHO: 2019NE000448, emitida
em 27/03/2019. VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$ 4.440,00
(quatro mil, quatrocentos e quarenta reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/
2002, Lei 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º 1249/2019. PRAZO
DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 30 (trinta) dias contados da
assinatura da Ordem de Fornecimento pela Contratada. PRAZO
TOTAL DO CONTRATO (COM A GARANTIA): 1 (um) ano a
partir da data do recebimento. DATA DA ASSINATURA: 02/04/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Marcio Barbosa Tavares- Fiscal do Contrato; Valney de
Freitas Pereira- Diretor Geral; W.G. LEITE COMÉRCIO-ME. CNPJ
nº 22.824.591/0001-54- CONTRATADA. São Luís – MA, 03 de
abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral
da Assembleia Legislativa
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
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m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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