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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/04/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.04.2019

I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 167/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO 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 ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

2. 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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 173/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO PEDIDO
DE INFORMAÇÕES AO GOVERNADOR FLÁVIO DINO, SOBRE
O COMITÊ DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO A
INUNDAÇÕES NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO,
CRIADO POR MEIO DO DECRETO Nº 31.536, DE 11 DE MARÇO
DE 2016: QUAIS AS AÇÕES EFETIVADAS PELO COMITÊ DESDE
A SUA CRIAÇÃO ATÉ HOJE? INDEFERIDO PELA MESA – O
AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA.

4. REQUERIMENTO Nº 175/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE SEJA
DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 131/2019,
DE SUA AUTORIA QUE TORNA OBRIGATÓRIA A
REALIZAÇÃO DOS TESTES DE REFLEXO VERMELHO EM
TODOS OS HOSPITAIS E MATERNIDADES PARA CRIANÇAS
RECÉM-NASCIDAS NO ESTADO DO MARANHÃO.

5. REQUERIMENTO Nº 176/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER QUE APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE, ÀS 11 HORAS,
EM HOMENAGEM AO DIA DO DEFENSOR PÚBLICO,
COMEMORADO ANUALMENTE NO DIA 19 DE MAIO.

6. REQUERIMENTO Nº 177/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER QUE APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SOLICITADA À SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA – SINFRA, INFORMAÇÕES ACERCA
DE EXECUÇÃO DA OBRA NA MA 315, QUE LIGA OS
MUNICÍPIOS DE PAULINO NEVES À BARREIRINHAS, QUE
ATUALMENTE ENCONTRA-SE INTRAFEGÁVEL.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. 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.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 179/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER QUE APÓS OUVIDA
A MESA, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA O
ARTIGO DO EX-DEPUTADO ESTADUAL E EX-PREFEITO DE
SANTA LUZIA (MA), RIOD AYOUB JORGE, PUBLICADO NO
JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO, EM QUE TECEU
COMENTÁRIOS ELOGIOSOS À DEPUTADA HELENA
DUAILIBE, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DESTA CASA.

9. REQUERIMENTO Nº 180/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO, REQUER QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA EMITIDA NOTA DE PESAR À FAMÍLIA
DO SENHOR GILDENOR PEREIRA, PESSOA MUITO QUERIDA
E CONHECIDA NA CIDADE DE CAXIAS COMO “GILDO
MECÂNICO”, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA
08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

10. REQUERIMENTO Nº 181/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO, REQUER QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA EMITIDA NOTA DE PESAR À FAMÍLIA
DO MÉDICO JOÃO NASCIMENTO, UM DOS PRIMEIROS
PEDIATRAS DE CAXIAS, ONDE ATENDEU VÁRIAS
GERAÇÕES AO LONGO DE TODOS OS ANOS DE SERVIÇOS
PRESTADOS, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA
07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 09/04/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 170/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre reserva de vinte por cento das
vagas nas escolas militares maranhenses para estudantes oriundos das
instituições de ensino básico públicas do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 171/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que institui o Estatuto da Pessoa Portadora
de Doenças Crônicas no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 172/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que altera a Lei 10.951 que institui o programa de
realização de Palestras e/ou Atividades extracurriculares sobre o Código
de Defesa do Consumidor e Educação Financeira no âmbito do Estado
do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 174/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que dispõe sobre a devolução de taxa de matrícula
pelas instituições de ensino superior privadas.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 026/19, de autoria do
Senhor Deputado Hélio Soares, que dispõe sobre a Criação Da Frente
Parlamentar em Defesa do Banco do Nordeste – BNB e dá outras
providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 167/19, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a isenção de cobrança
da taxa de estacionamento, em espaços de propriedade de prestadores
de serviços médico-hospitalares, aos pacientes submetidos às sessões
de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, no âmbito do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 168/19, de autoria da Senhora
Deputada Andreia Rezende, que insere o festejo de Santo Antônio, no
município de Balsas, no roteiro oficial de Turismo Religioso do Estado
do Maranhão.
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3. PROJETO DE LEI Nº 169/19, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia
de Pescadores, Z-10 do Município de São Luis-MA.

PRIORIDADE 3ª 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  3ª 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, Ferry-
Boat, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências

ORDINÁRIA  4ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 161/19, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que determina que sejam garantidas vagas
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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 08 DE ABRIL DE 2019.

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

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

Iglésio.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical

Damasceno.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, César
Pires, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto
Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Martins Rezende, Ariston, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Duarte Júnior, Fábio Macedo e Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 170 / 19

“DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VINTE POR
CENTO DAS VAGAS NAS ESCOLAS MILITARES
MARANHENSES PARA ESTUDANTES
ORIUNDOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
BÁSICO PÚBLICAS DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Art. 1º. Ficam reservadas vinte por cento das vagas oferecidas
pelas escolas militares no Maranhão para provimento por estudantes
oriundos das instituições de ensino básico públicas maranhenses, na
forma desta Lei.

§ 1º. A reserva de vagas deverá abranger tanto as destinadas
nos editais aos dependentes dos servidores militares do Maranhão,
como as endereçadas à população em geral.

§ 2º. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de
vagas oferecidas pelas escolas militares for igual ou superior a vinte.

§ 3º. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de
vagas reservadas a estudantes oriundos de instituições de ensino básico
públicas, este será aumentado para o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula
cinco), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em
caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).

§ 4º. A reserva de vagas aos candidatos especificados nesta Lei
constará expressamente nos processos seletivos realizados pelas
escolas militares, que deverão especificar o total de vagas
correspondentes à cota para cada estabelecimento educacional.

Art. 2º. Poderão concorrer às vagas reservadas aqueles
candidatos que se autodeclararem, no ato da inscrição, estudantes da
rede pública de qualquer das instituições de ensino básico do Estado
do Maranhão, com comprovação a posteriori por meio hábil.

§ 1º. Considera-se meio hábil para comprovação do disposto
no caput desse artigo o histórico escolar do aluno, bem como o atestado
de matrícula em qualquer instituição de ensino básico pública do Estado
do Maranhão.

§ 2º. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato
será eliminado do seletivo e, se houver sido matriculado, ficará sujeito
à anulação da sua admissão à instituição educacional militar.

Art. 3º. Os candidatos oriundos das instituições de ensino
básico públicas maranhenses concorrerão, concomitantemente, às vagas
reservadas e as vagas destinadas a ampla concorrência, de acordo com
a sua classificação no seletivo.

§ 1º. Os candidatos os quais se destina esta Lei, que aprovados
dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, não
serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

§ 2º. Em caso de desistência do candidato nas condições
dispostas nesta Lei e aprovado em vaga reservada, a vaga será
preenchida pelo candidato que atende as mesmas especificações e
posteriormente classificado.

§ 3º. Na hipótese de não haver número de candidatos aprovados
suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes
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serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

Art. 4º. A Secretaria de Educação do Maranhão será responsável
pelo acompanhamento e avaliação do programa de que trata esta Lei.

Art. 5º. No prazo de 15 (quinze) anos, a contar da data de
publicação desta Lei, será promovida a revisão do programa especial
para o acesso às instituições de ensino básico militares do Estado do
Maranhão.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 05 de abril
de 2019. - DR. YGLÉSIO  - DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de Lei que é submetido à apreciação desta Assembleia

Legislativa propõe a criação de cotas, no quantitativo de 20% (vinte
porcento), para os estudantes das escolas públicas do Maranhão que
desejam ingressar nas instituições de ensino básico militares do Estado.

É cediço que as escolas militares (atualmente, o Maranhão
conta com alguns estabelecimentos de ensino nesses moldes, a saber, o
Colégio Militar Tiradentes, sob administração da Polícia Militar, e o
Colégio Militar 2 de Julho, gerido pelo Corpo de Bombeiros, espalhados
por algumas municipalidades) e o desempenho que seus estudantes
apresentaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
IDEB foi bastante positivo, o que pode ser atribuído à estruturação
diferenciada dessas escolas, que seguem as diretrizes das Polícias
Militares e das Forças Armadas, sem prejuízo do programa estabelecido
pela Secretaria da Educação - SEDUC. Os dados são claros: em 2017,
a média nacional no IDEB foi de 3,8, enquanto a média obtida pelos
alunos do Colégio Militar 2 de Julho foi de 5,2 e do Colégio Militar
Tiradentes alcançou 5,9. São números impressionantes e que não podem
ser negligenciados.

Considerando as dificuldades que as escolas públicas
maranhenses enfrentam, demonstrada pelos baixos resultados dos
estudantes nos exames nacionais e avaliações periódicas (embora as
melhorias nos últimos anos tenham sido significativas, mas ainda
insuficientes), a importância desse Projeto de Lei se substanciar no
oferecimento de oportunidade aos estudantes das escolas públicas
civis tradicionais para que possam ocupar as vagas oferecidas pelas
escolas militares do Estado.

Estando em consonância com o art. 23, V, da Constituição de
República de 1988, que dispõe ser competência comum entre os entes
federativos proporcionar os meios de acesso à educação, assim como o
art. 24, IX, que afirma ser a educação matéria em que União, Estados e
Distrito Federal podem legislar concorrentemente, no mesmo sentido
se encontra  o texto do  art. 12, I, “e” e II, “i” da Constituição do
Estado do Maranhão e não sendo matéria de competência privativa do
Governador do Estado (conforme art. 43 da Lei Maior estadual), solicita-
se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela aprovação deste
Projeto. Por isto, contando com a colaboração e o entendimento dos
Nobríssimos Pares, que votemos em favor de uma melhoria educacional
para os jovens do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 05 de abril
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

PROJETO DE LEI N° 171 / 19

Institui o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças
Crônicas no Estado do Maranhão

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1º Fica instituído o Estatuto da Pessoa Portadora de
Doenças Crônicas no Estado do Maranhão, destinado a reunir e
estabelecer as diretrizes, normas e critérios básicos para assegurar,
promover, proteger e resguardar o exercício pleno e em condições de
igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais

pelas pessoas portadoras de doenças crônicas, visando à sua inclusão
social e cidadania participativa plena e efetiva.

Art. 2º. Para fins de aplicação desta Lei, são consideradas
doenças crônicas, em consonância com a Portaria Interministerial
MPAS/MS n º. 2998/2001, dos Ministérios da Saúde, Previdência e
Assistência Social:

I - tuberculose ativa;
II - alienação mental;
III - esclerose múltipla;
IV - neoplasia maligna;
V – cegueira;
VI – hanseníase;
VII - paralisia irreversível e incapacitante;
VIII - cardiopatia grave;
IX - doença de Parkinson;
X -espondiloartrose anquilosante;
XI- nefropatia grave;
XII - hepatopatia grave;
XIII - estados avançados da doença de Paget (osteíte

deformante);
XIV- contaminação por radiação;
XV - síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS);
XVI – fibrose cística.
Art. 3º São considerados:
I - Apoios especiais: a orientação e a supervisão, entre outros

elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações
físicas da pessoa portadora de doenças crônicas, favorecendo a sua
autonomia, de forma a contribuir com sua inclusão social, bem como
beneficiar o processo de habilitação e reabilitação ou qualidade de vida;

II - Ajudas técnicas: qualquer elemento que facilite a autonomia
pessoal ou possibilite o acesso e o uso de meio físico, visando à melhoria
da funcionalidade e qualidade de vida da pessoa portadoras de doenças
crônicas, como produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia
inclusive os adaptados ou especialmente projetados;

III - Procedimentos especiais: meios utilizados para auxiliar a
pessoa que, devido ao estágio de sua enfermidade, exige condições
peculiares para o desenvolvimento de atividades, como jornada de
trabalho variável, horário flexível, entre outros.

IV – Portadores de doenças crônicas, os pacientes que tenham
esta condição atestada por dois médicos especialistas da rede pública
ou conveniada ao SUS – Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único – O atestado médico mencionado no inciso
IV deverá conter o seu prazo de validade, que não poderá exceder a 03
(três) meses, podendo, entretanto, ser revalidado quantas vezes for
necessário durante a comprovada atividade da doença a ser feita mediante
a apresentação de exames pelo paciente.

Art. 4º São princípios fundamentais deste Estatuto:
I - Respeito à dignidade da pessoa humana e à autonomia

individual, promovendo a melhoria das condições de assistência à saúde
dos portadores de doenças crônicas;

II - Não discriminação;
III - Inclusão e participação plena e efetiva na sociedade,

proporcionando melhor qualidade de vida às pessoas em tratamento e
pós-tratamento;

IV - Igualdade de oportunidades, orientando as pessoas em
tratamento sobre os direitos e procedimentos cabíveis;

V - A cordialidade, buscando estimular a autoestima da pessoa
enferma.

Art. 5º É dever do Estado, da sociedade, da comunidade e da
família assegurar, com preferência, às pessoas portadoras de doenças
crônicas a plena efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, a
alimentação, a habitação, a previdência social, habilitação e reabilitação,
a convivência familiar e comunitária, dentre outros decorrentes da
Constituição Federal e das Leis, que propiciem seu bem-estar social e
econômico.

 Art. 6º O direito de preferência no atendimento ao portador
de doenças crônicas previsto no art. 5º desta Lei compreende, dentre
outras medidas:
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I - A de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II - O pronto atendimento nos serviços públicos estaduais ou

de relevância pública junto aos órgãos públicos e privados prestadores
de serviços à população;

III - Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a pessoa portadora de doença crônica;

IV - Priorização do atendimento da pessoa portadora de doença
crônicas por sua própria família, em detrimento de abrigo ou entidade
de longa permanência, exceto das que não possuam ou careçam de
condições de manutenção da própria sobrevivência;

V - Capacitação e atualização dos recursos humanos nas áreas
da pessoa portadora de doença crônicas, bem como na de prestação de
serviços;

VI - Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a
divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos ligados
às enfermidades supracitadas e os mecanismos de tratamento e cura;

VII - Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de
assistência social locais.

§ 1º Entende-se por preferência de atendimento aquele prestado
à pessoa com doença crônica cuja enfermidade esteja em atividade,
antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver
em andamento, respeitadas e conciliadas as normas que garantem o
mesmo direito a idosos, gestantes e portadores de deficiência física,
entre outros.

§ 2º Nos serviços públicos e privados de atendimento à saúde,
a preferência conferida por esta Lei fica condicionada à avaliação médica
em face da gravidade e conveniência dos casos a atender;

Art. 7º Nenhuma pessoa portadora de doença crônicas será
objeto de negligência, discriminação, tratamento desumano ou
degradante, punida na forma da lei qualquer ação ou omissão aos seus
direitos.

§ 1º Considera-se discriminação qualquer distinção, restrição
ou exclusão em razão da doença, mediante ação ou omissão, que tenha
o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento,
gozo ou exercício de seus direitos e liberdades fundamentais.

§ 2º Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência
adotada para promover a inclusão social ou o desenvolvimento pessoal,
não sendo as pessoas com a enfermidade obrigadas a aceitar tal
diferenciação ou preferência.

Art. 8º É dever de todos comunicar à autoridade competente
qualquer forma de ameaça ou violação dos direitos da pessoa portadora
de doença crônica.

Art. 9º A atenção à saúde do portador de doença crônica será
prestada com base nos princípios e diretrizes previstos na Constituição
Federal e demais legislações vigentes.

Art. 10º Incumbe ao Poder Público estadual desenvolver
políticas públicas de saúde específicas voltadas para as pessoas
portadoras de doenças crônicas, que incluam, entre outras, as seguintes
ações:

I - Promoção de ações e campanhas preventivas das doenças
previstas no artigo 2º;

II - Garantia do acesso universal, igualitário e gratuito aos
serviços de saúde públicos;

III - Estabelecimento de normas técnicas e padrões de conduta
a serem observados pelos serviços públicos e privados de saúde no
atendimento da pessoa portadora de doença crônica;

IV - Disseminação de práticas e estratégias de atendimento e
de reabilitação baseadas na comunidade, a partir da atuação privilegiada
dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família;

V - Fomento à realização de estudos epidemiológicos e clínicos,
com periodicidade e abrangência adequadas, de modo a produzir
informações sobre a ocorrência das doenças previstas no artigo 2º;

VI - Estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico que
promova avanços na prevenção, no tratamento e atendimento das
pessoas portadoras de doenças crônicas;

VII - promoção de processos contínuos de capacitação dos
profissionais que atuam no sistema público de saúde, em todas as
áreas, para o atendimento dos portadores de doenças crônicas;

VIII - Capacitação e orientação de cuidadores familiares e grupos
de apoio psicológico aos portadores de doenças crônicas;

IX - Fornecimento de medicamentos comprovadamente eficazes
e demais recursos necessários ao tratamento, habilitação e reabilitação
da pessoa portadora de doença crônica, conforme previsão
regulamentar do Sistema Único de Saúde –SUS;

X - Cuidados paliativos.
Art. 10 O direito à saúde do portador de doença crônica será

assegurado mediante a efetivação de políticas sociais públicas de modo
a construir seu bem-estar físico, psíquico, emocional e social no sentido
da construção, preservação ou recuperação de sua saúde.

Art. 11 É obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa
portadora de doença crônicas por intermédio da rede pública estadual
e do Sistema Único de Saúde – SUS.

Parágrafo único: Entende-se por atendimento integral aquele
realizado nos diversos níveis de hierarquia e de complexidade, bem
como nas diversas especialidades médicas, de acordo com as
necessidades de saúde das pessoas portadoras de doença crônica,
incluindo a assistência médica e de medicamentos, psicológica,
odontológica, ajudas técnicas, oficinas terapêuticas e atendimentos
especializados, inclusive atendimento e internação domiciliares.

Art. 12 A pessoa portadora de doença crônica terá direito a
atendimento especial nos serviços de saúde, públicos e privados, que
consiste, no mínimo, em:

I - Assistência imediata, respeitada a precedência dos casos
mais graves e oferecimento de acomodações acessíveis de acordo com
a legislação em vigor;

II - Disponibilização de locais apropriados para o cumprimento
da prioridade no atendimento, conforme legislação em vigor, em casos
tais como agendamento de consultas, realização de exames,
procedimentos médicos, entre outros;

III - Direito à presença de acompanhante, durante os períodos
de atendimento e internação, devendo o órgão de saúde proporcionar
as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral.

Art. 13 A assistência social à pessoa portadora de doença
crônica será prestada de forma articulada e com base nos princípios e
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, de forma
articulada com as demais políticas sociais, observadas também as demais
normas pertinentes.

Art. 14 O acolhimento da pessoa portadora de doença crônica,
por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica
para os efeitos legais.

Parágrafo único – O Poder Público promoverá assistência
jurídica gratuita para orientar e garantir o cumprimento dos direitos
previstos em leis ao portador de doença crônica.

Art. 15 Ao portador de doença crônica deverá ser concedido,
pelo médico assistente ou pelo hospital, mediante requerimento do
interessado ou de seu representante, feito em duas vias, os dados de
seu prontuário médico ou hospitalar, atestados, laudos, resultados de
exames, biópsias, etc., que servirão para instruir todos os pedidos e,
com isso, fazer valer seus direitos.

Art. 16 Na interpretação desta Lei, levar-se-á em conta o
princípio da dignidade da pessoa humana, os fins sociais a que ela se
destina e as exigências do bem comum.

Art. 17 Os direitos e garantias previstos nesta Lei não excluem
os já estabelecidos em outras legislações.

Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir, no âmbito
do Estado do Maranhão, O Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças
Crônicas. Tal iniciativa se destina a reunir e estabelecer as diretrizes,
normas e critérios básicos para assegurar, promover, proteger e
resguardar o exercício pleno e em condições de igualdade de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas portadoras
de doenças crônicas, visando à sua inclusão social e cidadania
participativa plena e efetiva. Para tanto, são fixados comandos
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normativos que obrigam a Administração Pública, a iniciativa privada
e as famílias a manterem tratamento especial para os portadores de
doenças crônicas, elencadas na Portaria Interministerial MPAS/MS n
º. 2998/2001, dos Ministérios da Saúde, Previdência e Assistência
Social.

Dessa maneira, esta Casa Legislativa irá observar e primar pela
aplicabilidade dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana e da igualdade, essenciais para todos os portadores de doenças
crônicas no Estado do Maranhão, para que possam, na medida do
possível, obter autonomia e assistência por parte do Estado, bem
como de toda a sociedade maranhense.

Por tal razão, peço o auxílio dos nobres pares para a aprovação
deste importante projeto de lei, que trará, sem sombras de dúvidas,
melhoria na qualidade de vida dos portadores de doenças crônicas em
nosso Estado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 08 de abril de 2019. -  Arnaldo Melo - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 172 / 19

Dispõe sobre disciplinar a Apicultura Migratória
e a expansão d a Apicultura no Maranhão
favorecend o a geração de renda de forma
sustentável.

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado Maranhão, a Política
para o Desenvolvimento e Expansão da Apicultura, bem como estabelece
suas bases, objetivos, metas e instrumentos com o intuito de
disponibilizar formas compatíveis e viáveis de conciliar o crescimento
e solidificação da atividade apícola mediante a integração com o meio
ambiente, o desenvolvimento tecnológico, a comercialização, circulação
e aumento de emprego e renda no setor primário. 

Art. 2º A coordenação da Política para o Desenvolvimento e
Expansão da Apicultura será atribuição da Superintendência Federal
de Agricultura Pecuária e Abastecimento – SFA-MA, Secretaria
Estadual da Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento “ SAGRIMA,
de acordo com as atribuições previstas em regulamento, em
conformidade com a Política Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável e com a cooperação da Agência Estadual de Defesa
Agropecuária – AGED, e da Federação Maranhense de Apicultura e
das Abelhas sem Ferrão - FEMAMEL. 

§ 1º. Ao órgão competente da administração estadual AGED
caberá, preliminarmente, a elaboração de cadastro georreferenciado dos
apicultores do estado, com índices médios de produção mensal,
destinado a subsidiar as ações de fomento da produção, inerentes ao
programa ora criado.

§ 2º. Quaisquer ações na área do território do Estado do
Maranhão deverão ser norteadas pela presente Lei, garantindo a efetiva
participação da Federação Maranhense de Apicultura e das Abelhas
sem Ferrão - FEMAMEL, bem como do Poder Público federal e estadual
constituído. 

§ 3º. Fica autorizado a SAGRIMA realizar convênios com a
Federação, Associações, Cooperativas de classe do segmento apícola.

Art. 3º Na implantação dos projetos, as pessoas físicas e/ou
jurídicas, envolvidas nos processos deverão proceder de modo a alcançar
a sustentabilidade econômica, ambiental e o cumprimento da função
social. 

Art. 4º Para efeitos desta Lei considera-se: 
I - apiário: local de instalação de colmeias de abelhas do gênero

Apis (Apis mellifera) utilizadas para criação racional; 
II - apicultor: pessoa que lida com abelhas melíferas do gênero

Apis (A. mellifera); 
III - entreposto de mel e cera de abelhas: instalação receptora

dos produtos originários das unidades de extração ou “casa do mel”
para processamento e beneficiamento do mel e cera de abelhas; 

IV - polinização: transferência de grão de pólen da antera ao
estigma de uma flor. 

V - Produtos apícolas: são aqueles que provêm diretamente da
abelha (mel, própolis, geleia real, apitoxina,cera, pólen desidratado e
prestação de serviços de polinização), oriundos de processos
metabólicos diversos, ou que são coletados pelas mesmas para tal e
sequestrados pelo apicultor logo após a coleta, caso do pólen.

VI - Apiário fixo: são criatórios de abelhas Apis mellifera que
não mudam de local de produção apícola independente das fases de
manutenção, fortalecimento e de produção do apiário

VII - Apicultura migratória ou móvel: é aquela fundamentada
na mudança das colmeias, os apiários, de um local para outro em
diferentes regiões do Maranhão acompanhando as floradas, visando
sempre a fase de produção apícola e também a prestação do serviço
ecológico da polinização. 

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 5º São objetivos da Política Estadual para o
Desenvolvimento e Expansão da Apicultura:

I - Incentivar o desenvolvimento, a produção e a produtividade
da apicultura e no Estado; 

II - Servir como fundamento e parâmetro para o planejamento
e a execução de projetos, planos e outras atividades que envolvam a
apicultura  

III - Promover e estimular a pesquisa para o desenvolvimento
de novas tecnologias de manejo de polinizadores com incremento de
produtividade, qualidade, aumento de valor agregado e manutenção da
biodiversidade no contexto da agricultura sustentável, que facilitem o
trabalho dos apicultores;

IV - Incentivar e fortalecer a cadeia produtiva, sua
profissionalização e formação de novos núcleos de produtores; 

V - Criar e ou melhorar a logística para o beneficiamento,
utilização e comercialização dos produtos, subprodutos e serviços
oriundos das atividades apícolas; 

VI - Incentivar o melhoramento genético, através da seleção,
de abelhas africanizadas;

VII - Promover o zoneamento apícola  no Estado;  
VIII - Estimular a adoção da apicultura junto aos produtores

rurais como meio de diversificação e otimização dos recursos naturais;
IX - Promover cursos profissionalizantes para o público

interessado na atividade; 
X - Proporcionar linhas de crédito acessíveis e que viabilizem

os objetivos propostos, onde couber;  
XI - Criar, fortalecer e/ou credenciar laboratórios para realizar

análises físico-química, biológica, botânica dos produtos apícolas para
monitorar o estado sanitário dos apiários  no Estado; 

XII - Integrar a atividade apícola e meliponícola aos programas
e projetos que envolvam o estudo e uso do serviço ecológico da
polinização por abelhas;

XIII - Regulamentar o transporte de abelhas A. melífera e
considerando-se o aspecto de segurança e bem estar animal;

XIV - Fiscalizar a entrada de abelha melífera provenientes de
outros estados e/ou países visando resguardar a sanidade apícola do
Estado do Maranhão de acordo com a legislação vigente; 

XV - Controlar ou erradicar a ocorrência de doenças de abelhas,
por meio de ações sanitárias e de vigilância epidemiológica, definidas
pelo Núcleo de Defesa Agropecuária (AGED/ SFA-MA)  

XVI – Estabelecer certificação dos produtos melíferos
maranhenses, através da criação de selo de qualidade, a ser outorgado
pela área competente da estrutura estadual;

XVII – Difundir ações educativas à difusão do conhecimento a
respeito das abelhas apis melífera, bem como da flora melífera do Estado
Maranhão, objetivando sua proteção;

XVIII - Criar o Fundo de Desenvolvimento da Apicultura -
“Fundomel”, relacionado à cadeia produtiva, com regimento próprio a
ser regulamentado. 
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CAPÍTULO II

DOS INSTRUMENTOS

Art. 6º São instrumentos da Política para o Desenvolvimento
e Expansão da Apicultura do Estado do Maranhão: 

I – assistência técnica e extensão rural; 
II - capacitação técnico-profissional em apicultura,

meliponicultura e nos serviços de polinização; 
III – pesquisa em apicultura;  
IV – fonte de financiamentos públicos e ou privados; 
V - zoneamento agroecológico; 
VI - regularização da atividade junto aos órgãos competentes,

quando necessário; 
VII - campanhas educativas visando à conscientização da

importância do setor; 
VIII - Fortalecimento da FEMAMEL e da Câmara Setorial de

Apicultura do Estado do Maranhão; 
IX- Adoção do “Fundomel”; 
X - outros, conforme Regulamento.

CAPÍTULO III
DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 7º São beneficiários da Política para o Desenvolvimento e
Expansão da Apicultura e Meliponicultura do Estado do Maranhão -
os produtores rurais, pessoa física ou jurídica, cadastrados junto a
SAGRIMA que: 

I - adotarem as diretrizes citadas nesta Lei, seguindo os manejos
previstos e respeitando os respectivos projetos técnicos; 

II - respeitarem a legislação e as normatizações vigentes no
Estado para o setor; 

Parágrafo único. Estará em inconformidade, com prejuízos da
condição de beneficiário, o produtor que não cumprir o disposto no
“caput” deste artigo. 

CAPÍTULO IV
DAS QUESTÕES AMBIENTAIS

Art.8º Os empreendimentos apícolas serão considerados de
interesse agroecológico e prioritários quanto a análises e estudos em
função de sua natureza, inclusive quanto à questão de crédito.  

Art. 9º Para alcançar os objetivos propostos compete a
Administração Pública Estadual: 

I - Prover a devida regularização junto ao órgão competente
dos projetos que aderirem formalmente.

II - Promover o processo de cadastro com georreferenciamento
dos apiários no Estado ao órgão competente.  

III – Caberá a Agência Estadual de Defesa Agropecuária
do Maranhão - AGED controlar a entrada e saída de colmeias.

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO

Art. 10 Aplica-se a esta Lei as disposições previstas na
legislação sanitária vigente, federal e estadual.  

Art. 11 No caso de não cumprimento das exigências constantes
na legislação, o Serviço Oficial da AGED poderá adotar as seguintes
medidas:

I -    Multas quanto as transgressões desta lei;
II - Por transporte exposto de colônias de abelhas do gênero

Apis ou de melgueiras com mel ocasionado acidentes será aplicada
Multa de dez salários mínimos;

III – Transporte colônias de abelhas do gênero Apis sem GTA
será aplicada multa de dez salários mínimos

III – aplicação de outras medidas sanitárias estabelecidas pela
AGED.

Art. 12. O ingresso, no território do Estado do Maranhão, de
colmeias deve ser fiscalizado pelo órgão competente AGED para evitar

a possível entrada de abelhas portadoras de pragas ou doenças, cuja
disseminação possa constituir ameaça à apicultura Estadual.  

Art. 13. O ingresso, no território do Estado do Maranhão, de
produtos apícolas será permitido mediante o devido registro oficial
para garantia de qualidade e evitar a introdução de doenças para
apicultura estadual.

Art. 14. Fica proibido o uso na apicultura de insumos e
medicamentos não aprovados pelos órgãos competentes para uso em
criações apícolas.  

Parágrafo único. A ocorrência ou suspeita de doenças não
identificadas anteriormente no Estado, em abelhas, deverá ser notificada
às autoridades competentes. 

Art. 15 Fica determinado que a distância entre apiários
migratórios entre migratórios e aos fixos a distância mínima de 800m
em raio.

Art. 16 Fica determinado que o quantitativo máximo de
colmeias do apiário móvel seja de até 60 colmeias por apiário migratório.

Art.17 Quanto as colmeias migratórias implantadas em
desconformidade da lei existente a AGED fica responsável em aplicar
as penalidades previstas.

- Multas de: 20 salários mínimos vigentes no Brasil por cada
apiário em desconformidade com o art. 15°.

CAPÍTULO VI
DOS INCENTIVOS FISCAIS, CRÉDITOS, PESQUISA E

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Art. 18 Ações com estímulos fiscais poderão ocorrer para os
grupos organizados de produtores em suas várias formas de caráter
legal. 

Art. 19 As ações referidas no art.20 incidirão sobre
investimentos fixos, aquisição de máquinas, equipamentos e processos
de comercialização. 

Art.20 O crédito rural obedecerá às normas ditadas pelo Sistema
Financeiro Nacional e será destinado tanto para o investimento quanto
para o custeio.

Art. 21 As pesquisas desenvolvidas deverão estar integradas
com atividades de assistência técnica e/ou extensão rural, observando-
se os aspectos econômicos, culturais e os segmentos socioambientais
envolvidos. 

Art. 22 A assistência técnica, através da extensão rural será de
competência da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural - AGERP será garantida para os pequenos apicultores conforme
norma constitucional vigente. 

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 A produção de abelhas rainhas selecionadas será
considerado um segmento básico na evolução tecnológica do setor.

Art. 24 A comercialização dos produtos e serviços apícolas
geridas por cooperativas ou outra forma legal de união de produtores
deverá receber apoio de entidades públicas, mistas ou privadas, de
modo a estruturar e a impulsionar o processo de mercado.  

Art. 25 Os apicultores de produtos considerados orgânicos
seguirão legislação específica, emitida pelo Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento. 

Art. 26 A apicultura dita migratória poderá ser exercida desde
que atenda ao disposto em normas quanto ao deslocamento e função.

Art. 27º O Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos desta Lei.

Art. 28º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 03 de abril de 2019. - ADRIANO  -
Deputado Estadual – PV
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei dispõe sobre a Política Estadual
para o Desenvolvimento e Expansão da Apicultura, no âmbito do
Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

O setor apícola e meliponícola no Maranhão vêm crescendo
paulatinamente, porém, até então, sem um acompanhamento ou suporte
maior por parte do Estado. Os desafios são urgentes na busca de
soluções viáveis e conciliatórias que servem como justificativas para
fortalecer mais um setor produtivo no Estado.

Os entraves estão ligados à falta de políticas públicas que
facilitem o acesso ao crédito, a regramentos de transporte, pesquisa
dirigida, sanidade e estruturação da cadeia. Atualmente o setor clama
por regramentos claros e necessários para que possa crescer com solidez
e sustentabilidade sobre os pilares firmes quanto ao viés técnico,
ambiental e legal.

Com a política e programa em atividade tanto o setor como o
Estado serão beneficiados tanto pelo ponto de vista econômico quanto
pela seguridade ambiental, pois é uma atividade que depende da
qualidade positiva do meio ambiente. Nesse aspecto pode, inclusive,
ser consideradas como áreas indicadoras de qualidade ambiental. 

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de abril de 2019. - ADRIANO  -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 173 / 19

Altera a lei 10.951 que institui o programa de
realização de Palestras e/ou Atividades
extracurriculares sobre o Código de Defesa do
Consumidor e Educação Financeira no âmbito do
Estado do Maranhão.

Art.1° Fica alterado o art. 4° da lei nº 10.951, de 19 de novembro
de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - As Palestras e/ou Atividades Extracurriculares
poderão ser desenvolvidas em parceria com as Universidades
ou entidades como OAB/MA, PROCON-MA e a Associação
Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin).”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 03 de abril de 2019. - ADRIANO  -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA
Considerando que LEI Nº 10.951, DE 19 DE NOVEMBRO

DE 2018, institui o programa de realização de Palestras e/ou Atividades
extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e Educação
Financeira no âmbito do Estado do Maranhão, e que o artigo 4º define
que as Palestras e/ou Atividades Extracurriculares poderão ser
desenvolvidas em parceria com as Universidades ou entidades como
OAB/MA e PROCON-MA, faz-se necessária a inclusão no referido
artigo da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin).

Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) é
uma instituição que tem como missão a regulamentação da atividade de
profissionais da educação financeira e garantir a qualidade deste serviço
junto ao mercado. Sua atuação tem amplitude nacional nos diversos
segmentos da educação financeira, como: 

· Garantir a qualidade dos produtos e serviços relacionadas a
educação financeira;

· Permitir a diversidade da educação financeira atingindo os
mais variados grupos sociais;

· Agregar valor aos profissionais da educação financeira e aos
mercados correlatos;

· Proporcionar o reconh ecimento para a área da educação
financeira;

· Disseminar e regulamentar a atividade do profissional de
educação financeira;

· Impulsionar a participação de profissionais no mercado
corporativo e educacional;

· Compartilhar ações com as demais associações do mercado;
· Promover o trabalho do educador financeiro, realizando e

apoiando ações de forma consciente e sustentável;
· Tornar a sociedade um lugar próspero, equilibrado e realizador

de propósitos e sonhos.
É necessário incluir novos parceiros e todas as tentativas de

ajudar crianças, adolescentes e jovens a atingirem resultados positivos,
criando dessa forma um caminho que levarão a seguir rumo ao
desenvolvimento e prosperidade. É necessário construir e expandir a
alfabetização financeira, de modo que todos tenham acesso. Todos
devem aprender a linguagem do dinheiro.

O projeto de lei que ora apresento prevê a inclusão da
Abefin como instituição parceira no processo de promoção da Educação
Financeira no Estado do Maranhão. Com a iniciativa, pretendemos
fortalecer definitivamente a matéria que é tão importante na atual
conjuntura econômica e política.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de abril de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 174 / 19

Dispõe sobre a devolução de taxa de matrícula
pelas instituições de ensino superior privadas.

Art. 1º - Fica a instituição de ensino superior privada localizada
na abrangência territorial do Estado do Maranhão obrigada a restituir o
valor pago pelo consumidor à título de taxa de matrícula em instituições
de ensino privado, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias
contados da solicitação de devolução, ao aluno que, antes do início
efetivo das aulas, desistir do curso ou solicitar transferência.

Parágrafo único – A instituição poderá reter até 10% (dez
por cento) do valor da taxa de matrícula a ser restituída para cobrir os
gastos administrativos dela decorrentes, desde que comprovado que a
sua efetiva contratação e o respectivo cancelamento, geraram custos a
instituição.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o
infrator às penalidades previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.078, de
11 de setembro de 1990.

Art. 3º -  O Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos desta Lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
ressalvado os contratos já em vigor, em decorrência da garantia expressa
no artigo 5°, XXXVI, da Constituição da República Federativa do
Brasil, no sentido de que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de abril de 2019. - ADRIANO  -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA
Não é caso raro que por diversas razões, os alunos que

ingressam em cursos de nível superior por todo o estado, têm que por
algum motivo, solicitar o cancelamento de sua matrícula antes mesmo
do início das aulas.

Encontra-se pacificado na legislação vigente que o aluno ou
seu responsável tem direito à devolução integral do valor pago pela
matrícula quando desistir do curso antes do início das aulas. Conforme
determina o artigo 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor
(CDC), que proíbe o fornecedor de exigir vantagem excessiva do
consumidor, e considerando que antes do início das aulas não houve
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efetiva prestação de serviço. A escola ou faculdade que se recusar a
devolver o valor estará incorrendo em prática abusiva. Assim, qualquer
cláusula contratual que aponte a não devolução da matrícula também é
abusiva e sem validade legal.

Por outro lado, a instituição de ensino pode reter parte desse
valor, se essa possibilidade constar de forma clara no contrato ou em
outro documento assinado pelo consumidor e se comprovar que teve
despesas administrativas com a contratação e o respectivo cancelamento,
ainda que antes do início das aulas. Entretanto, estes custos devem
guarda correlação com a realidade, e não podem ser utilizados como
meio de penalizar o consumidor pela desistência mesmo que imotivada,
uma vez que a efetiva prestação de serviço na hipótese, não ocorrera.

Deste modo, a presente propositura visa balizar as relações de
consumo, estimando um teto máximo do percentual que pode ser
cobrado pelas instituições de ensino a título de taxa de cancelamento,
e assim, evitar as práticas abusivas ou excessivamente onerosas contra
o consumidor, que efetivamente sequer, teve acesso ao serviço que
cancelou. 

Por fim, solícito aos meus nobres pares o auxílio na aprovação
da presente medida no plenário desta Augusta Casa de Leis, pois se
impõe com medida de justiça social.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de abril de 2019. - ADRIANO  -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 026 / 19

Dispõe sobre a Criação da Frente Parlamentar
em Defesa do Banco do Nordeste do Brasil – BNB
e dá outras providências.

Art. 1°. Fica criada, em caráter temporário, na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA, a Frente Parlamentar
em Defesa do Banco do Nordeste do Brasil.

Art. 2º. A Frente Parlamentar tem por objetivo combater o
enfraquecimento da Instituição Financeira, de caráter público, bem
como proteger e defender os interesses sociais, econômicos e financeiros
do Estado.

Art. 3º. Compete à Frente Parlamentar em Defesa do Banco
do Nordeste do Brasil – BNB:

I – Reunir, analisar e realizar estudos, promover debates e
propor medidas para sensibilizar a sociedade, parlamentares e o
Governo Federal para a importância da manutenção e do fortalecimento
do BNB, para a implementação de políticas públicas em prol do
desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão;

II – Incentivar o debate buscando equacionar as questões de
interesse da sociedade civil, no que se refere a relevância dos serviços
prestados pelo BNB.

Art. 4º. A Frente Parlamentar em Defesa do Banco do Nordeste
– BNB, será composta por Parlamentares do Poder Legislativo Estadual,
integrantes das diversas siglas partidárias, aos quais estejam filiados,
com representação no Poder Legislativo Estadual.

Art. 5º. A adesão à Frente Parlamentar em Defesa do Banco do
Nordeste do Brasil – BNB, será facultada a todos os Parlamentares,
com assento nesta Casa.

Parágrafo único – Os Parlamentares poderão solicitar a adesão
a esta Frente Parlamentar no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
promulgação desta resolução. Findo este prazo, os integrantes da Frente
Parlamentar terão seus nomes publicados no Diário Oficial deste Poder.

Art. 6º. Os membros da Frente Parlamentar em Defesa do
BNB, serão indicados pelas lideranças dos Partidos ou Blocos.

Art. 7º. Para dar suporte aos trabalhos da Frente Parlamentar
em Defesa do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, poderão participar
como colaboradores, representantes, como segue:

I – BNB;
II – Secretarias de Estado;
III – Prefeituras Municipais;
IV – Câmaras Municipais;

V – OAB;
VI - Entidades representativa dos Bancários.
Art. 8º. A Frente Parlamentar terá um Presidente, um vice-

presidente e um secretário, nomeado dentre os Parlamentares que
compõem a Frente, os quais ficarão responsáveis pela organização e
condução dos trabalhos, observando as normas de funcionamento da
ALEMA, conforme o Regimento Interno do Poder Legislativo.

Art. 9º. As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas e
realizadas na periodicidade e local estabelecido por seus membros,
previamente indicados, assegurado a participação da sociedade civil.

§1º. As reuniões que trata o “caput” deste artigo contarão com
a participação de representantes das entidades sindicais e associações
representativas do segmento; organizações não governamentais, órgãos
estaduais e federal, além de representantes da sociedade civil
organizada, envolvidos na questão.

§2º. A Frente Parlamentar poderá utilizar todas as formas de
publicidade não vedadas por lei, de modo a possibilitar a ampla
participação dos interessados nas reuniões da Frente Parlamentar.

Art.10. O Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
disponibilizará uma equipe técnica e estrutura necessária ao
funcionamento desta Frente.

Art. 11. Serão produzidos relatórios das atividades da Frente
Parlamentar, com sumário das conclusões das reuniões, estudos,
debates, medidas e providências adotadas, que serão publicadas pela
Assembleia Legislativa e providenciadas edições separadas em número
suficiente para o atendimento de todos os envolvidos.

Art. 12. As atividades da Frente Parlamentar deverão ser
publicadas no Diário da Assembleia, devendo fazer parte do Portal da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na internet.

Art. 13. As despesas decorrentes desta Lei correrão a custas
de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Art. 14. Este Projeto de Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 01 de
abril de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PR

REQUERIMENTO N° 175 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei
nº 131/2019, que “ Torna obrigatória a realização dos testes de reflexo
vermelho em todos os hospitais e Maternidades para crianças recém-
nascidas no Estado do Maranhão”, de   minha autoria.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS (MA), 04 de abril de
2019. - ARNALDO MELO - Deputada Estadual

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.04.19
EM: 08.04.19

REQUERIMENTO Nº 176 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência que seja realizada Sessão Solene, no dia 09 de maio do
corrente, às 11 horas, em homenagem ao Dia do Defensor Público,
comemorado anualmente no dia 19 de maio.
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Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís 04 de abril de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.04.19
EM: 08.04.19

REQUERIMENTO Nº 177 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida à Secretaria de Estado da Infraestrutura-
SINFRA, informações acerca da execução da obra na MA 315, que liga
os municípios de Paulino Neves à Barreirinhas, que atualmente encontra-
se intrafegável.

Trata-se de uma ação para tomarmos conhecimento dessa obra
que foi entrega no início deste ano e já apresenta inúmeras avarias, com
o asfalto totalmente desmanchado e com alguns pontos inclusive
rompidos. A empresa responsável pela obra foi chamada para refazer
referida MA?

Gostaríamos de tais informações para que possamos tomar as
atitudes necessárias que o caso requer.

Pelos motivos, solicitamos em caráter de urgência que tais
informações sejam repassadas e caso não se tenha qualquer informação
acerca de tal obra, solicitamos que seja realizada uma vistoria na
respectiva estrada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 03 de abril de 2019. - FELIPE
DOS PNEUS - Deputado Estadual

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.04.19
EM: 08.04.19

REQUERIMENTO Nº 178 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.158, VII, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a
Mesa, seja requerida à Comissão de Obras e Serviços Públicos
uma inspeção no Balneário Tiúba e na Ponte Hélio Araújo, no
Município de Tuntum.

O presente requerimento dá-se em razão das paredes da represa
estarem com infiltrações, com alto fluxo de água, o que vem
amedrontando os moradores de bairros vizinhos e quem por ali transita.
Além disso, a ponte Hélio Araújo, que passa sobre o Riacho Tuntum,
em razão das fortes chuvas deste ano, vêm aumentando suas erosões e
pondo em risco a vida dos transeuntes.

Desta forma, a fim de tomarmos as providências necessárias
antes que ocorram tragédias naquele Município, requer-se, em
caráter de urgência, uma visita in loco na cidade de Tuntum, mais
especificamente nos locais supramencionados, constituída pela
Comissão de Obras e Serviços desta Assembleia, bem como os demais
órgãos de fiscalização da União, Estado e da Sociedade Civil.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de abril de 2019.

- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 08/04/2019

REQUERIMENTO Nº 179 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 158, VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência que, após deliberação da Mesa, seja registrado nos anais
desta Casa o artigo do Ex-Deputado Estadual e Ex-Prefeito de Santa
Luzia (MA), Riod Ayoub Jorge, publicado no Jornal O Estado do
Maranhão, em que teceu comentários elogiosos à Deputada Helena
Duailibe, reforçando a importância desta Casa.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 08 de abril de 2019. - Arnaldo Melo - Deputado
Estadual

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.04.19
EM: 08.04.19

REQUERIMENTO Nº 180 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvido a Mesa, seja emitida nota de pesar à família do senhor Gildenor
Pereira, pessoa muito querida e conhecida na cidade de Caxias como
“Gildo Mecânico”, pelo seu falecimento ocorrido no dia 08 de abril de
2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.04.19
EM: 08.04.19

REQUERIMENTO Nº 181 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvido a Mesa, seja emitida nota de pesar à família do médico Dr. João
Nascimento, um dos primeiros pediatras de Caxias, onde atendeu várias
gerações ao longo de todos os anos de serviços prestados na Cidade,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 07 de abril de 2019, aos 81 anos
de idade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.04.19
EM: 08.04.19

INDICAÇÃO N° 522 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO,
no sentido de que seja feita a pavimentação asfáltica da estrada vicinal
que liga o povoado BARRO BRANCO à sede do município de
Governador Newton Belo – MA, no total de 05 (cinco) quilômetros.
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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 32 (trinta e duas) famílias e é uma importante zona de
produção na agricultura familiar.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 523 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO,
no sentido de que seja feita a recuperação asfáltica da estrada que
interliga o povoado acampamento à Vila Casa Azul, ambos localizados
no município de Buriticupu.

O município de BURITICUPU, hoje possui população
superior a 72.000 (setenta e dois mil) habitantes e com suas estradas
vicinais totalmente intrafegáveis, apresentando o referido trecho um
perigo iminente de todos que por ali passam. Além da intrafegabilidade,
há pontos alagados em todo o seu trecho, fazendo com que o
deslocamento da população não aconteça, inclusive dos alunos que
estão há 15 dias sem ter como frequentar suas escolas.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 524 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO,
no sentido de que seja feita a pavimentação asfáltica da estrada vicinal
que liga o povoado DOM PEDRO à sede do município de Governador
Newton Belo – MA, no total de 04 (quatro) 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 40 (quarenta) famílias e é uma importante zona de
produção na agricultura familiar.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 525 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO,
no sentido de que seja feita uma terraplenagem da estrada vicinal que
liga o povoado União à sede do município de Governador Newton
Belo – MA, no total de 21 (vinte e um) quilômetros.

O município de Governador Newton Belo, hoje possui
população superior a 12.000 (doze mil) habitantes, com um total de
64% de população rural e em visível processo de expansão, haja vista
seu território ser passagem para diversas cidades, tais como o
deslocamento de Santa Inês para o município de Zé Doca. Em tal
povoado hoje vivem cerca de 110 (cento e dez) famílias e é uma
importante zona de produção na agricultura familiar.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 526 / 19
Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO,
no sentido de que seja feita a pavimentação asfáltica da estrada vicinal
que liga o povoado CAVALO PELADO à sede do município de
Governador Newton Belo – MA, no total de 3 (três) 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 10 (dez) famílias.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 527 / 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 SANTA LUZIA à sede do município de Governador
Newton Belo – MA, no total de 08 (oito) quilômetros.

O município de Governador Newton Belo, hoje possui
população superior a 12.000 (doze mil) habitantes, com um total de
64% de população rural e em visível processo de expansão, haja vista
seu território ser passagem para diversas cidades. Em tal povoado hoje
vivem cerca de 53 (cinquenta e três) famílias e é uma importante zona
de produção na agricultura familiar.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 528 / 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 321
que liga o município de Satubinha à cidade de Pio XII, com uma extensão
de aproximadamente 14 (quatorze) quilômetros.

Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
com sua via de acesso atualmente intrafegável, inclusive para a
locomoção de motocicletas, tornando o escoamento de difícil acesso
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 529 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado,
Flávio Dino, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre o Fundo Estadual de Combate ao Câncer,
destinado a ações preventivas, curativas e de combate a uma doença
que afeta um número considerável de maranhenses, vez que a Lei
Complementar 170/2014 que tem o mesmo objetivo é inconstitucional
por vício formal de iniciativa, não podendo a sanção pelo Poder
Executivo convalidá-la, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
abril 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 530 / 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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao secretário estadual de
infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando, em caráter
de urgência:

a) a construção de uma ponte de concreto na MA 310, em
substituição à ponte de madeira que hoje interliga os municípios
de São Bento à Bacurituba e se encontra intrafegável, correndo risco
de desabamento e deixando as cidades isoladas;

b) a pavimentação da estrada que interliga o Povoado Areias
ao município de Pindaré-Mirim.

Os referidos pedidos tratam-se de apelos feitos pelos moradores
daquelas comunidades ao nosso gabinete, tendo em vista a inércia do
poder público que perdura por décadas e tornou as situações
insustentáveis.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 01 de abril 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 531 / 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” das Avenidas Maura Jorge, Antônio Balé e Raimundo da
Silva Barros, no município de Lago da Pedra, importantes via por
onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 01 de abril 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 532 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda e ao Presidente do Instituto Municipal
de Paisagem Urbana - IMPUR, Senhor Fábio Henrique Farias
Carvalho, solicitando a limpeza de área verde localizada na Rua
06, no Bairro Ipem São Cristóvão, próximo à caixa d’água, pois com
o crescimento da vegetação há um grande risco de proliferação do
aedes aegypti, especialmente durante o período de chuvas em São
Luís.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 01 de abril de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 533 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando a
recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida Principal do
Bairro Vila Funil, localizada no Bairro Tibiri, importante via por
onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive
sendo o corredor dos ônibus que atendem aquela população.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 01 de abril 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 534 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e
Pesca do Maranhão, Dr.ª Fabiana Vilar Rodrigues, solicitando que
viabilize um Poço Artesiano no Povoado Vilinha, no Município de
Colinas - MA.

Tal solicitação se faz necessária, para proporcionar melhores
condições de saneamento básico na região, ofertando água para aumento
da produção de alimentos através de cultivo de áreas irrigadas, redução
de enfermidades veiculadas aos recursos hídricos, melhorando a
qualidade de vida e aumento no IDH da população, solicitamos o
atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 04 de abril de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 535 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, solicitando que autorize o secretário de Estado das Cidades
e Desenvolvimento Urbano (SECID), Rubens Pereira Júnior a
construção de 100 (cem) Unidades Habitacionais no Município de São
Mateus – MA.

Verificando que é uma das necessidades básicas do ser humano
a moradia e por tratar-se de uma das prioridades do vosso governo,
que objetiva uma melhora qualidade de vida e aumento no IDH da
população, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 04 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 536 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA,
SENHOR CLAYTON NOLETO, solicitando providências no sentido
de determinar A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DA   RODOVIA MA-306, QUE LIGA O MUNICÍPIO
DE CENTRO NOVO AO MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ (MA),
EXTENSÃO DE 23 QUILÔMETRIOS, considerando o péssimo
estado de conservação da referida rodovia, devido às fortes chuvas que
caem na região, ademais  Infraestrutura asfáltica de qualidade é
importante para o transporte modal rodoviário, no que tange ao
transporte de cargas e ao intercâmbio cultural entre as cidades.

Pavimentação Asfáltica de qualidade tem um imenso valor
econômico, para o setor da indústria, do comércio e de serviços. Melhora
a trafegabilidade, encurta a distância entre as cidades, beneficia o
escoamento da produção, reduz acidentes, enfim, tem uma enorme
importância para a segurança no transporte rodoviário de cargas e de
passageiros.

A Recuperação da Pavimentação Asfáltica da MA 306 é vital
para a descentralização da produção e para o fortalecimento da economia
regional.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de abril de 2019. - DEP.
DETINHA – PR - 2º VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 537 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil,
Senhor Coronel Isac Muniz Matos, bem como ao Secretário de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando o envio de uma equipe
técnica à cidade de Tuntum, para realização de vistoria técnica
no Balneário Tiúba (piscinão) e na Ponte Hélio Araújo.

Tal indicação é de extrema relevância, pois as paredes da represa
estão com infiltrações, com alto fluxo de água, o que vem amedrontando
os moradores de bairros vizinhos e quem por ali transita.

Vale mencionar que, há um ano, houve uma enchente na cidade,
o que ocasionou diversos danos estruturais, como na represa do
Balneário Tiúba e na ponte Hélio Araújo que passa sobre o Riacho
Tuntum, onde as fortes chuvas deste ano vêm aumentando as erosões
na pista.

Assim, é de suma importância que seja enviada uma equipe
técnica, com máxima urgência, ao Município de Tuntum, a fim de
que possam dar um parecer técnico sobre a situação das infiltrações da
barragem e das erosões nas proximidades da ponte do riacho Tuntum,
para que possamos tomar as providências antes que aconteça uma
tragédia.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 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.
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INDICAÇÃO Nº 538 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja
encaminhado ofício ao Superintendente do Banco do Brasil no
Maranhão, o Sr. Alison Aguiar, para que tome as medidas legais e
administrativas necessárias, com vistas à REATIVAÇÃO da agência
do Banco do Brasil no bairro do Anil no munícipio de São Luís neste
estado.

Na madruga do dia 15.03, precisamente as 02:34, dois elementos
promoveram mais um ataque à Agências bancárias no Estado, e desta
vez a ousadia foi maior ainda, pois foi na Capital. A “bola da vez” foi
a Agência do Banco do Brasil localizada à Av. Santos Dumont (Anil).

Os criminosos usaram explosivos de grande potencial, de forma
que causou estragos suficientes para inviabilizar o funcionamento da
mesma e isso tem causado grandes transtornos a toda àquela comunidade
e bairros adjacentes. A Agência Anil tem um perfil de atender muitos
idosos em função de estar localizada praticamente dentro de um bairro
muito populoso.

A preocupação da comunidade gira em torno de comentários
no sentido de que há possibilidade inclusive da Agência não ser reaberta.
Há aproximadamente uns 6 meses uma outra Agência do BB (a do
bairro Alemanha) também foi sinistrada, e até hoje não foi reaberta,
tampouco existe alguma previsão, portanto, o receio reside exatamente
aí, ou seja, que aconteça com a Anil o que aconteceu com a Alemanha.

Desta forma, no intuito de assegurar o desenvolvimento do
comércio e serviços, o crescimento da economia local e assegurar o
direito da população ao uso de serviços financeiros essenciais, solicito
a reativação da agência do Banco do Brasil, com a maior brevidade
possível.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 03 de abril de 2019. - ADRIANO - Deputado
Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 539 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Dr. Flávio Dino,  solicitando
providências junto ao Secretário Estadual de Infraestrutura - SINFRA,
Dr. Clayton Noleto, bem como ao Prefeito Municipal de Tutóia,
Romildo Damasceno, dando ciência desta indicação do Parlamento
Estadual,  no sentido de viabilizar, em caráter de urgência, a recuperação
asfáltica da MA 034, trechos que interligam  o Povoado Comum à Sede
do Município de Tutóia, bem como da rodovia  MA – 315, trecho que
interliga Povoado Tutóia Velha ao entroncamento com MA 034, com
execução do serviço de drenagem nas referidas rodovias.

As citadas rodovias encontram-se intrafegáveis, principalmente
no trecho da rodovia de acesso as localidades Comum e Paxica, as
quais se encontram em péssimas condições de tráfego tanto para
veículos, como motociclistas e pedestres, que por ali transitam,
considerando o precário estado de conservação, tonando a via de difícil
acesso e sem segurança em toda a sua extensão, principalmente nesse
período invernoso, em função do grande volume de chuvas que vem
atingindo a região, exigindo que seja também, implantado um sistema
de drenagem, pois a grande quantidade de água proveniente das chuvas
que se acumulam, tem tornado a via muito perigosa, causando pequenos
acidentes e risco de morte para os usuários desta importante rodovia.

O município de Tutóia está localizado na Microrregião Lençóis
Maranhenses, fazendo parte de um importante Roteiro Turístico do
Estado do Maranhão, que compõe a Rota das Emoções, roteiro este

que atrai turistas de várias partes do Brasil e do Mundo, constituindo-
se um  dos principais receptores  de turistas dos países europeus,
conforme informações e levantamentos do  Ministério do Turismo,
justificando-se, portanto, a importância de uma atenção especial do
Governo do Estado, no sentido do atendimento deste pleito, como
forma de fomento a atividade turística da região, que esta vocacionada
para a atividade turística.

Portanto, é imprescindível e inadiável a recuperação das
rodovias acima citadas pois, além de outros benefícios, esta rodovia se
destaca pela importância do Roteiro Turístico do Estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de abril de 2019.-
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual -  PSB

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema, por cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio
Alema, internautas, povo do Maranhão, boa tarde a todos. Eu venho
hoje a esta tribuna para falar sobre as consequências das fortes chuvas
no município de Tuntum que, assim como outras cidades do Maranhão,
enfrenta problemas devido ao excesso de chuva nos últimos dias. Como
deputada, como primeira-dama do município e como representante do
povo maranhense, estou acompanhando, juntamente com o prefeito
Tema, que acionou a Defesa Civil ainda no dia de ontem para que
tivesse hoje, até gostaria de agradecer à Defesa Civil por ter atendido
prontamente à solicitação do prefeito que se deslocou, ainda hoje pela
manhã, ao nosso município para fazer a vistoria técnica do balneário
da Tiúba, assim como da Ponte Hélio Araújo que fica sobre o riacho
Tuntum. Eu também, como deputada, como primeira-dama do
município e como representante do povo, aproveito a oportunidade
para dizer a todos vocês, a prestar contas à população e dizer que
destinarei parte das minhas emendas para reforma desse cartão postal
da região central do nosso município. E aqui também, na condição de
parlamentar, disponibilizo-me a ajudar no que for necessário para
reduzir esses sérios problemas que a chuva tem provocado. Desde já
aproveito também para agradecer à Defesa Civil, para agradecer ao
Governo do Estado que se disponibilizou a ajudar e também para
prestar contas dizendo que o Prefeito do município não tem cruzado
os braços diante desse sério problema e que já estamos também
encaminhando uma equipe técnica para vistoriar essa obra e já fizemos
solicitações a todos os órgãos que podem prontamente ajudar nessa
situação. Também dizer que muito me entristece ver as pessoas usarem
daquela situação, da situação das pessoas para amedrontar, para usar
dessa situação para deixar as pessoas em pânico. Então aproveito para
pedir, para me solidarizar junto ao município e para dizer que todas as
providências cabíveis estão sendo tomadas pelo poder público
municipal. Aqui, como parlamentar também, não estou de braços
cruzados. Buscaremos juntos, o Prefeito e esta Deputada, resolver
esses sérios problemas e dar a resposta que a população tanto aguarda.
Sem mais para o momento, muito obrigada, Presidente.

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



TERÇA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2019                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem

revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
todos que nos acompanham pela Rádio e TV Assembleia, todos da
galeria, queria, primeiramente, agradecer a Deus por mais uma vez
estar nos concedendo subir aqui na tribuna desta Casa. Queria agradecer
a Deus pela vida de cada um dos senhores deputados, também agradecer
pela vida dos nossos amigos e irmãos maranhenses. Senhor Presidente,
hoje estivemos pela manhã lá na Defensoria Civil com a Defesa Civil.
Estivemos tratando sobre a questão do Balneário da Tiúba. Balneário
esse que foi construído há dez anos. Passou por um problema há dez
anos e hoje também se encontra, mais uma vez, com algumas
dificuldades. Sabemos das fortes chuvas que estão acontecendo em
todo o Maranhão, em todas as cidades maranhenses. E Tuntum, por
ter sofrido, em 2017, aquela causa que passou em Tuntum, nós todos
tutoienses ficamos preocupados com essa situação. Então estamos
pedindo. Estivemos lá. Hoje já conversei, agora há pouco, antes de vir
aqui à Assembleia, com o major responsável pela equipe técnica que
foi enviada ao município de Tuntum. E o Major me falou que a questão
do balneário não é preocupante, mas que, se continuar chovendo da
forma que está, poderá se tornar muito preocupante à população de
Tuntum. E aí nós estamos aqui para unir forças com o poder público,
com a Prefeitura Municipal de Tuntum, com o Prefeito, com todos os
agentes políticos daquela cidade, para que possamos, na maior brevidade
possível, arrumar uma solução para aquele problema. Pois sabemos
que é um problema não só do poder público, mas um problema também
de todos nós tuntuense, pois está agravando a nossa cidade. É um
problema que vem se estendendo há muito tempo. O Major me
comunicou que ano passado emitiu um laudo sobre o Balneário da
Tiúba e agora também, hoje, já está emitindo um outro laudo. Então
nós iremos trabalhar juntos, eu e a Deputada Daniella, o prefeito
municipal, porque o que nós queremos, nesse momento, é resolver o
problema da cidade. Nós queremos resolver o problema dos nossos
amigos tuntuense, porque foi para isso que nós fomos eleitos e não
para estar debatendo e levando melhorias para a nossa cidade; sem
querer dizer quem foi que levou, mas, sim, resolvendo os problemas. E
aí, também, eu estou e já conversei com o Felipe dos Pneus, Deputado
Estadual, que é o presidente da Comissão de Obras. E nós iremos
juntos lá na cidade de Tuntum. A Comissão de Obras irá estar junto.
Iremos comunicar ao Prefeito. Iremos comunicar à Deputada Daniella.
E nós iremos estar lá em Tuntum para juntos tentar resolver esse
problema, para levarmos ao Governo do Estado. Pois nós sabemos
que os municípios passam por dificuldades. Não só o município de
Tuntum, mas todos os municípios maranhenses passam por dificuldade
nesse momento. E nós precisamos e iremos precisar do Governo do
Estado para que possamos solucionar tanto o problema da ponte como
também o problema do Balneário da Tiúba, que é um problema que já
vem se estendendo há todos os invernos. Então, Senhor Presidente,
aqui, a minha satisfação em poder estar aqui, hoje, e a minha satisfação
em poder estar mais uma vez contribuindo com o desenvolvimento da
nossa cidade de Tuntum.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Senhor Presidente,
Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rigo.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (Questão de Ordem)
– Senhor Presidente, queria pedir para V.Exa., que suspendesse a Sessão,
por cinco minutos, para que nós pudéssemos parabenizar aqui o nosso
Deputado Adelmo, que hoje está fazendo mais uma primavera.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo a Sessão, por dois minutos, para que possamos
cumprimentar e tirar uma foto com o Deputado Adelmo, que completa
hoje 35 anos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Adelmo Soares.
Deputado Adelmo. V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes, para estrear
a tribuna, após completar 35 anos.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, todos que estão aqui no nosso plenário, meu querido amigo
Presidente Othelino, todos aqueles que estão nos acompanhando nas
redes sociais, evidentemente um momento de muita alegria. Queria
externar o agradecimento a cada um dos deputados e deputadas que se
manifestaram e nos desejaram um feliz aniversário. Agradecer em
especial ao nosso Presidente por ter colocado ainda mais jovem do que
eu aparento ser. Muito obrigado, Presidente. Minha fala tem dois
pontos principais hoje aqui neste plenário. Primeiro falar da imensa
alegria de ter feito, junto com alguns companheiros que lá estiveram, o
lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar e
da Reforma Agrária. Estiveram presentes 42 entidades e nós vamos
constituir um grupo importantíssimo que vai debater, conversar,
dialogar e trazer proposições que possam ajudar o fortalecimento e o
desenvolvimento da agricultura familiar no Maranhão como viés, como
pilastra principal para desenvolver o nosso Estado. Todos sabem que,
na primeira gestão do Governador Flávio Dino, eu tive a honra de
ocupar o cargo de Secretário de Estado da Agricultura Familiar e, por
esse conhecimento, acho importantíssimo esta Casa estar debatendo,
dialogando com as entidades, com a Sociedade Civil sobre o futuro da
agricultura familiar no nosso Estado. Eu fiquei muito feliz porque tive
a honra de receber dez deputados estaduais que passaram por lá, outros
mandaram mensagens congratulando e pedindo para participarem da
Frente Parlamentar. Nós faremos 10 reuniões regionais em várias
regiões do nosso Estado, nós haveremos de fazer esse debate, esse
diálogo participativo para ouvir os anseios da população e também
ajudar nas proposições que são pertinentes à agricultura familiar.
Agradeço, de modo especial, àqueles que lá estiveram presentes, que
participaram conosco, que conversaram conosco, que fizeram os seus
discursos e entenderam que é importantíssimo fortalecer a agricultura
familiar. Mas, Senhor Presidente, espelhando-me em meu nobre
companheiro Professor Marco Aurélio, deputado estadual de segundo
legislatura neste Parlamento, também estou me engajando aqui na luta
e pedindo o apoio do meu querido amigo Deputado José Gentil e da
Deputada Cleide Coutinho, para que a gente possa formar uma Frente
Parlamentar em Defesa da Criação da Uema Leste. Nós precisamos
regionalizar a educação ainda mais. Há números e exemplos em todos
os Estados do País de que, onde se regionaliza o ensino superior,
consegue-se o avanço, o desenvolvimento. Caxias tem hoje o Centro de
Ensino Superior de Caxias, o Sesc UEMA, que absorve muitos cursos,
entre eles medicina e enfermagem, Deputada Daniela, mas precisa,
além de tudo, ser referência maior na educação do ensino superior.
Caxias tem hoje a FAE, tem a FACEMA e outras faculdades que estão
instaladas lá, quer dizer, à noite, Caxias vira um polo educacional de
toda uma região. Por isso nós vamos encampar, Deputado José Gentil,
Deputada Cleide, para que a gente possa lutar nessa luta em prol da
criação da Uema Leste. Vamos fazer uma audiência pública. Vamos
solicitar uma audiência pública, Deputado César Pires, que entende
dessa área, para que a gente possa fortalecer essa corrente de ajudar o
desenvolvimento do nosso Estado a partir do ensino superior. Se nós
temos, estamos trabalhando a Escola Digna, o ensino fundamental, o
ensino médio, é necessário prepararmos uma universidade própria,
forte, Deputado Zito Rolim, para receber as demandas dos nossos
estudantes. Por isso que esta minha fala é direcionada nesse
entendimento para que, juntando forças, tanto da região leste, como o
Deputado Zito Rolim, Deputado Zé Gentil, Deputada Cleide
Coutinho, Deputado Rafael Leitoa e este que vos fala, para que
possamos dessa maneira fortalecer, Deputada Helena, e ajudar Caxias
a ter a Uema Leste, que vai absorver toda a região leste maranhense.
Lembrando que o Hospital Universitário lá em Caxias tem um espaço
físico gigante. Queria convidar os Deputados para que pudessem fazer
uma visita e ver a estrutura que nós temos e que precisa ser utilizada o
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mais rápido possível para oferecer aos estudantes melhor condição de
aprendizado. Essa é a nossa fala. Esse é o nosso pedido. Agradecendo
aos companheiros que me desejaram feliz aniversário. Agradecendo
aqueles que passaram conosco na frente parlamentar. E pedindo para
que juntos possamos lutar pela Uema Leste para o desenvolvimento
de toda a região leste no ensino superior e favorecer inúmeros
estudantes de toda aquela região. Era só isso, Senhor Presidente, que
Deus nos guarde hoje e sempre.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) – Eu gostaria de solicitar, Senhor Presidente, porque em razão
da regra regimental não pude apartear o Deputado Adelmo. Eu quero
me associar ao Projeto da Uema Leste juntamente ao Deputado Zé
Gentil, Deputada Cleide Coutinho e tantos deputados que entendem
que aquilo realmente é um fator de desenvolvimento para a região.
Portanto, Deputado Adelmo, gostaria de subscrever também esse
projeto com V. Exa. porque entendo da necessidade e da urgência desse
projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a
todos que nos acompanham na galeria de imprensa pela rádio TV
Assembleia. Venho aqui tratar de um problema que, felizmente, hoje,
Dia Mundial de Combate ao Câncer, foi solucionado, que foi a iminência
de fechamento do serviço de Pronto Atendimento do Hospital Aldenora
Bello. E quais são esses serviços? É o Serviço de Pronto Atendimento
propriamente dito, de urgência, o serviço de tratamento de dor, o
serviço de cuidados paliativos e o serviço de atendimento domiciliar.
Para que vocês tenham noção, esses serviços, hoje, custam à instituição
praticamente setecentos e setenta mil reais. E há algum tempo vinha
acontecendo um débito mensal por conta do não repasse dos recursos
ao hospital. Por quê? Porque o que o hospital hoje arrecada, se você
for considerar tabela SUS, essa despesa todinha, ele recebe apenas
dezesseis mil reais de repasse da tabela. Por quê? Porque a maioria dos
procedimentos executados pelo Pronto Socorro do Hospital não são
pagos pelos Sistema Único. E isso aí cria uma distorção. É uma distorção
que a gente já vem enfrentando há muito tempo. É o hospital que, por
exemplo o Socorrão, que tem um paciente no corredor. Fica ali uma
semana, dez dias o paciente no corredor dando atendimento da forma
que é possível e não recebe por aquele atendimento. E o sistema de
saúde municipal vai ficando progressivamente deficitário. Da mesma
forma vem acontecendo com o Hospital Aldenora Bello. E, hoje,
finalmente, nós chegamos a uma solução de curto prazo. E, daqui a
pouco, também apresentaremos uma solução de longo prazo. Bem, o
curto prazo foi resolvido em uma reunião, às 8h da manhã, acontecida
na Secretaria Estadual de Saúde. E uma segunda reunião com o Conselho
do Fundo Estadual de Saúde, agora às 14h30. E o que foi definido? O
Governo do Estado, no curto prazo, repassará um percentual desses
recursos significativos, praticamente, em 60 a 70% do custeio do SPA,
mediante assinatura de um convênio. E por que isso está tendo a
necessidade neste momento de assinar um convênio? Porque havia
uma dificuldade do repasse ser feito por meio dos recursos do Fundo
Estadual de Combate ao Câncer, que a maioria aqui conhece que ele
tributa 3% do ICMS do cigarro, 5% do ICMS da bebida alcoólica e
direciona para ações de prevenção e combate ao câncer no Estado. Pois
bem, a constituição da lei, que é uma lei de 2014, final do ano, sancionada
no início de 2015, que no papel ela realmente é uma boa lei, tem uma
série de problemas na lei. Primeiro, porque foi aprovada uma lei
complementar que regulamenta fundo baseado em receitas de ordem

tributária que foi proposta por iniciativa de parlamentar, por Legislativo.
A iniciativa teria que ter sido do Executivo. E isso constitui um vício.
O segundo ponto é a omissão no dispositivo legal das transferências
do fundo para entidades filantrópicas. O Aldenora Bello poderia, essas
transferências em algum momento, serem alvos de questionamento da
transferência dos recursos. E o terceiro ponto é a participação do
Ministério Público no Conselho Consultivo da instituição. O Ministério
Público não pode fazer parte desse tipo de conselho, por quê? Porque
é órgão executivo e colocaria, obviamente, em risco a independência do
Parquet. Pois bem, visando justamente sanar todas essas lacunas
legislativas e as possibilidades de questionamentos posteriores quanto
à constitucionalidade do dispositivo, nós apresentamos hoje, por
Indicação, um anteprojeto de lei que faz as devidas correções. Primeiro,
ele restabelece a competência propositiva da lei, a iniciativa da lei.
Segundo, ele disciplina, em seus artigos, a transferência dos recursos
do Fundo Estadual de Combate ao Câncer a instituições filantrópicas
que realizem atendimento SUS. Terceiro, ele faz a substituição do
membro do Ministério Público por um membro da Defensoria Pública
do Estado do Maranhão, garantindo que o usuário realmente seja
representado no conselho. E, por fim, todas essas omissões sanadas,
ele garante realmente a constitucionalidade da norma e a garantia que
os recursos, em momento algum, serão questionados ou passíveis de
serem, por exemplo, bloqueados por ações de inconstitucionalidade.
Essa ação visa justamente melhorar a qualidade do processo legislativo,
dar segurança jurídica ao Governo do Estado que tem se esforçado
realmente para sanar os problemas do tratamento oncológico no
Maranhão, são 7.700 casos anuais, o Aldenora Bello atende 60% desses
casos ainda. Então, a gente tem que ter realmente uma atenção com o
hospital. Então, diante disso, é com alegria que a gente neste Dia
Mundial de Combate ao Câncer, dia que OMS explicitou para a gente
fizesse a reflexão do nosso papel de prevenção e combate a essa doença
que ainda vitima tantas pessoas pelo mundo, que nós, realmente,
fizéssemos a nossa parte. Então, a gente conta realmente com o empenho
do Poder Executivo para mandar essa mensagem em regime de urgência
para que a gente consiga formalizar da melhor maneira possível a
legislação para garantir que o fundo possa ter seus recursos usados de
uma maneira contínua, garantindo que os serviços sejam preservados.
Muito obrigado pela atenção.

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

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Questão de
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (Questão de
Ordem) – Queria solicitar de V.Ex.ª que a gente concedesse um minuto
de silêncio. Nós perdemos ontem, em Caxias, um médico pediatra de
renome, Dr. João Nascimento, pessoa muito querida em nossa cidade,
muito querida em toda a região. Se V.Ex.ª pudesse conceder um minuto
de silêncio em homenagem a esse momento da perda desse importante
médico na cidade de Caxias.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço a todos que fiquemos em posição de respeito para
fazermos um minuto de silêncio, por solicitação do Deputado Adelmo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Dra. Helena.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUALIBE (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, colegas Deputados, galeria,
funcionários da Casa, internautas, imprensa falada e escrita. Hoje subo
à tribuna para fazer um destaque a uma análise política do ex-
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comandante da Polícia Militar, ex-prefeito de Santa Luzia e ex-deputado
estadual, Coronel Riod Ayoub Jorge. Nesta segunda-feira, dia 08, em
publicação feita no jornal O Estado do Maranhão, Riod publicou o
artigo: “Um exemplo de dignidade na política”. Coronel Riod faz uma
análise do atual momento político brasileiro e a sua consequente
renovação. E nós somos uma prova disso. Nas últimas eleições, as
urnas promoveram uma série de mudanças, ou seja, as ruas e o povo
mandaram recados para a classe política. Ele também lembra da ausência
da população das urnas, quase um terço do eleitorado brasileiro deixou
de comparecer na última eleição. Na avaliação do Coronel Riod Ayoub,
isso também é um recado, que é falta de confiança na classe política.
Mas, como não podemos cair no senso comum, Coronel Riod também
lembra que existem bons exemplos dignificantes na política brasileira.
E, especificamente, ele cita no âmbito do Maranhão o meu nome.
Agradeço ao Coronel Riod a citação direta. Em seu artigo, ele afirma
que o nosso mandato tem sido desempenhado de forma humana e
solidária, com forte presença nas camadas desfavorecidas do nosso
Estado. Fico mais feliz por ele ter lembrado da figura do meu ilustre
pai, Nicolau Duailibe Neto, que, no último sábado, completou, com a
graça de Deus, 98 anos de vida com saúde e lucidez. E seria impossível
não lembrá-lo. Afinal, muito do que eu coloco em prática, hoje, na
minha vida, veio dos ensinamentos do meu pai. Desempenho com
muita humildade e buscando a sabedoria do meu primeiro mandato
como deputada estadual. E tenho um propósito único aqui: a defesa da
população maranhense, obviamente, por sintonia, atuação e
proximidade, a saúde sempre será minha defesa. Mas onde tiver alguém
precisando de um auxílio, seja no campo da educação, segurança,
esporte, assistência social, cultura, eu estarei presente. Tenho a
consciência de que se estou neste mandato é porque foi depositada
uma enorme confiança na minha atuação enquanto representante do
povo. Não à toa, esse Parlamento é conhecido como a Casa do Povo.
Nós todos os 42 deputados estaduais somos legítimos representantes
do povo maranhense. Minha atuação está apenas começando, a minha
vontade, e tenho disposição para isso, é poder viver em um Maranhão
mais justo, um estado que ofereça oportunidade para os mais jovens,
que garanta dignidade às famílias. Buscarei também atuar sempre com
transparência. E lembro aqui que o Coronel Riod Ayoub em seu texto,
faz uma menção à falta de transparência na atuação de boa parte da
classe política. Quero fazer exatamente o contrário. Quero que a
população esteja cada vez mais próxima. E quero um mandato
participativo. E eu queria falar para o Coronel Riod, eu poderia citar
vários colegas, mas eu queria destacar dois exemplos aqui que, se ele
tivesse também conhecido de perto, ele também o teria homenageado.
O primeiro é o nossos Presidente Deputado Othelino Neto, que tem
demonstrado com uma sensibilidade, com uma forma transparente e
com uma habilidade enorme o que é a geração nova de políticos
maranhense que nós precisamos honrar. E o outro, o nosso aniversariante
de hoje, que dá um exemplo bonito. Ele poderia estar na sua cidade,
comemorando com a sua família, mas ele está aqui, principalmente
defendendo a UemaLeste, a sua região. Porque nós temos que saber
que o Maranhão hoje tão grande não pode centralizar tudo em São
Luís. São Luís, a região de Imperatriz e a região do leste têm que ter
todos os serviços como macrorregião. É outro exemplo também que eu
digo, Deputado Othelino, em nome do senhor e do Deputado Adelmo.
V. Exas. também dignificam. E eu divido essa homenagem. Eu queria
também aqui registrar e parabenizar o Secretário de Estado, Carlos
Lula, como já o colega Deputado Yglésio subiu aqui e falou, hoje Dia
Mundial de Combate ao Câncer, nós estamos aqui comemorando uma
ação rápida, uma ação decisiva do Governo do Estado, à frente do
secretário, para que a nossa população não sofra com a interrupção de
um importante serviço. Sabendo que o Estado é o gestor maior, ele
prontamente, o Secretário de Estado da Saúde, atendeu o Aldenora
Bello e teve a presença aqui da Assembleia com o Vice-Presidente da
Saúde e prontamente resolveu. E finalizo agradecendo, sinceramente,
ao Coronel Riod Ayoub Jorge. E espero nunca decepcioná-lo. Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, mais uma vez, pela Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) – Em razão da oportunidade, Senhor Presidente, eu gostaria de
solicitar que V. Ex.ª determinasse que a Mesa registrasse nos Anais
desta Casa esta matéria escrita hoje pelo ex-Deputado Riod Ayoub,
onde ele traz, nesses tempos nebulosos, referência a parlamentares da
estirpe da Deputada Helena Duailibe. Que eu a conheço como médica,
como vereadora e agora como deputada estadual. E acho que a
homenagem é justa. Solicito, portanto, que V. Ex.ª determine que seja
registrada, nos Anais desta Casa, essa matéria publicada hoje. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Arnaldo. Deputado Rigo Teles,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores, Senhoras Membros da Mesa
Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Presidente, no dia 5 de fevereiro
do corrente ano, nós demos entrada em um Requerimento, nesta Casa.
Requerimento, de minha autoria, e subscrito por todos os deputados
com assento desta Casa, deputadas e deputados. Onde nós
encaminhamos o Requerimento à Mesa Diretora da Casa, que após
ouvida a Mesa, sejam encaminhados Ofícios aos Excelentíssimos
Senhores: Ministro da Educação, que hoje já foi até substituído. O
Senador Presidente do Senado Federal, Senador David Alcolumbre,
Presidente do Senado. O Presidente da Câmara dos Deputados Federais,
Presidente Rodrigo Maia. No sentido de que esta Casa, assinado esse
Requerimento por todos os deputados e deputadas, nós pudéssemos
ir a Brasília conversar com a Bancada Federal, os 18 deputados federais
com assento na Câmara Federal, com os três senadores que representam
a bancada do Maranhão: Senador Roberto Rocha, Senador Weverton e
Senadora Eliziane Gama, para junto a eles nós trabalharmos no sentido
de implantar o campus avançado da Universidade Federal do Maranhão
na região central do Maranhão. Deputado Arnaldo Melo, V.Ex.ª que é
um decano desta Casa e que conhece muito bem a história de muitos e
muitos anos do parlamento, nós precisamos ter um centro do Campus
Avançado da Universidade Federal do Maranhão na região central do
Estado que geograficamente está centrada em Barra do Corda. Nós já
olhamos no mapa geográfico e em todos os aspectos Barra do Corda
está na região central do Maranhão, é o centro maranhense. Daí a
importância dessa universidade que irá abranger uma área de
aproximadamente 700 mil habitantes. Então precisa que nós possamos
unir esta Casa aos representantes da bancada maranhense na Câmara e
no Senado, para que possamos trabalhar no sentido de ver implantada
a Universidade Federal do Maranhão em Barra do Corda, região central
do Maranhão. Em seguida, eu dei entrada num projeto de resolução
pedindo que a Mesa criasse uma Frente Parlamentar em Defesa da
Implantação do Campus da Universidade Federal do Maranhão, UFMA,
no município de Barra do Corda, região central do Maranhão. Essa
frente, Senhor Presidente, para que nós possamos ir a Brasília, porque
não vai ser fácil, mas difícil também não será, depende da força e da boa
vontade. Precisamos também de um representante, depois de criada
essa frente, Senhor Presidente, que eu peço que seja criada o mais
rápido possível, composta por cada parlamentar de blocos ou partidos,
a fim de que possamos formar essa frente com os deputados, com as
deputadas, com a Reitoria da UFMA para que também tenha um
representante e possamos trabalhar, além de um representante indicado
pelo Governo do Estado do Maranhão, um representante indicado
pela FAMEM e um representante indicado pelo Sindicato dos
Professores. Essa frente será de grande importância para que possamos
trabalhar, dar início a esse trabalho e ver um dia esse sonho, que não é
só o sonho do Deputado Rigo Teles, não, é um sonho da região do
Maranhão, de grande parte da região do Maranhão, é um sonho da
população da região central do Maranhão, como aqui já falei, de
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aproximadamente 700 mil habitantes que têm esse sonho. E tenho
certeza de que ele vai deixar de ser um sonho e vai se tornar realidade.
Senhor Presidente, peço que essa Frente Parlamentar seja criada o
mais rápido possível para que possamos agendar as nossas visitas,
como falei aqui, à UFMA. O Governo do Estado indica um
representante, a FAMEM e o Sindicato dos Professores para que
possamos marcar uma ida nossa a Brasília junto à bancada federal e à
bancada no Senado Federal.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial boa tarde. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer; e a nossa luta pela vida
em defesa das pessoas é permanente. E tem sido assim todos os dias
durante o início do nosso mandato em 2015. E não só na legislatura
passada, mas na atual legislatura. E apresentamos, inclusive, a Indicação
n.º 248/2017, programa de terapia assistida por animais, nos hospitais
públicos do Maranhão especificamente no tratamento ao câncer. Já é
realidade em outros municípios, já é realidade em outros Estados da
Federação, realidade pelo mundo afora. Nós fizemos, inclusive, essa
solicitação. Bem como o Projeto de Lei n.º 059/2015, que é o projeto
Fila Zero, que institui prioridade no atendimento aos pacientes que
necessitam de exames de radioterapia, ressonância magnética e
tratamento de quimioterapia nos hospitais públicos e estaduais e dos
conveniados com o Sistema Único de Saúde no Estado do Maranhão.
Bem como também o projeto de nossa autoria que implanta o Estatuto
da Pessoa com Câncer. Então nosso olhar atento, nosso olhar cuidadoso
e, mais ainda, solicitar, já que hoje é o Dia Mundial de Combate ao
Câncer, Senhor Presidente, para que não tenhamos que judicializar. O
Deputado Wellington destinou R$ 500 mil de emendas parlamentares
para o Hospital Aldenora Bello. E não é do Deputado Wellington; é
para o Estado do Maranhão, para o combate ao câncer. E um governo
demagogo e um governo que já veio várias vezes nesta Casa mentir. No
seu primeiro pronunciamento de 2015 falou que não ia fazer diferença
de deputados, seja da base ou da oposição. Não está pagando as
Emendas nem do deputado da base. Escolhe alguns privilegiados e vai
enrolando, enganando, dando calote na grande maioria. Fez assim na
legislatura passada. Muitos deputados foram enganados, foram
enrolados, foram ludibriados pelo Governador Flávio Dino. E ele vai
usar da mesma estratégia com V. Exas. Vai usar da mesma forma.
Precisamos aprovar a Emenda Impositiva. E vamos judicializar.
Quinhentos mil reais de emendas do Deputado Wellington destinados
ao Aldenora Bello. Não é para o Deputado Wellington; é para o Aldenora
Bello, é para o tratamento de câncer. Então solicitar mais uma vez,
cobrar do Governador Flávio Dino que possa liberar esses quinhentos
mil reais de emendas para o Hospital Aldenora Bello. E vamos aguardar.
E até semana que vem vamos oficializar, vamos juntos realizar, porque
é inadmissível. É inadmissível que ontem, dia 7 de abril, Dia Mundial
da Saúde, e nós não temos nada que comemorar. Não temos nada que
comemorar. É o caos da saúde. Lendo agora um print na internet e
perguntando o que o Governador Flávio Dino tem a falar no Dia Mundial
da Saúde? Simples, rápido: sete centros hemodiálise que não foram
concluídos. Onde foram parar os recursos? Foram desviados? Estão
guardados? Os maranhenses estão passando dificuldade, necessidade,
passando mal e até morrendo nas estradas. O relato e o testemunho de
pessoas que todos os dias têm que fazer tratamento, vindo de Pinheiro,
vindo da Baixada, vindo de outros municípios, correndo riscos nas
estradas esburacadas. O dinheiro público foi jogado fora com asfalto
de péssima qualidade. Isso falando de Centro de Hemodiálise. Flávio
Dino fechou o Hospital de Matões, mas o médico ligado ao comunismo,
ligado ao Partido do Governador Flávio Dino continua recebendo o
dinheiro com o hospital fechado. Às vezes tem que ser até comedido

nas palavras para que não se exceda. Deus nos diz: “não vos
conformeis”, e realmente é inconformação de quem padece no Hospital
da Criança, de quem padece no Hospital Socorrão I, no Hospital
Socorrão II, nas UPAs. Ontem, a Unidade Mista do Bequimão foi
assaltada, falta de segurança. Nós temos 1.860 policiais que foram
formados e não foram nomeados, estão acampados na porta do Palácio.
E, ontem, a Unidade Mista do Bequimão foi assaltada. Hoje não teve
atendimento, porque a Unidade foi assaltada. Segundo notícias deram
até tiro dentro da Unidade Mista. Vou concluir, Senhor Presidente, só
para falar e para concluir, no Dia Mundial da Saúde, não tem o que
comemorar. Só, por último, Polícia Federal investiga o desvio de mais
de R$ 15 milhões na Saúde no Maranhão. E uma pergunta que não quer
calar e já fizemos várias vezes: quando vão devolver o dinheiro desviado
na saúde já na gestão do Governador Flávio Dino? Não sou eu que
estou dizendo. Duas ações da Polícia Federal - duas ações da Polícia
Federal. Nem no Dia Mundial da Saúde, o Governador Flávio Dino,
não toca nesse assunto, que é delicado. Delicado, nós solicitamos uma
CPI e só tivemos três assinaturas. É delicado, mas a população não
tem o que comemorar no Dia da Saúde. É por isso que estamos aqui,
para cobrar e fiscalizamos a aplicação do dinheiro público. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro a presença do vice-prefeito de Timon, João Rodolfo.
Seja muito bem-vindo, João Rodolfo.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
eu gostaria da verificação de quórum, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que zere o painel e os deputados e deputadas que assim
desejarem, registrem suas presenças. Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente, eu vou votar a favor desse projeto, mas eu gostaria
apenas de fazer uma observação. No Art. 1º, § 1º, esse projeto dá
benefício fiscal apenas para aqueles que são filiados à cooperativa ou
associação. Então, de certa forma, ele força aquele que quer ser
beneficiado por este projeto a ser filiado às cooperativas ou associações.
Então limita muito daqueles que não são filiados. É uma observação
que eu faço que poderíamos, se existir o interesse desta Casa, corrigir
nesse projeto de lei. Muito obrigado Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei nº 046 vai ao segundo turno. Projeto de Lei nº
079/19, de autoria do Poder Executivo. Não há oradores inscritos para
discutir. Encerrada a discussão. Antes de iniciarmos a votação do Projeto
de Lei nº 079/19, apreciaremos a Emenda nº 001/19, de autoria do
Deputado Adriano, que destaca, nos termos do Art. 204, § 6º, Inciso I,
do Regimento Interno. A emenda foi rejeitada pela CCJ. Deputado
Adriano, V. Ex.ª vai encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Gostaria de
encaminhar, Senhor Presidente.



TERÇA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2019                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - V.Ex.ª tem cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, esse Projeto de Lei 079/2019 dispõe sobre o
parcelamento de débitos oriundos de obrigação de reposição florestal
vencidos e dá outras providencias. Aqui eu consegui verificar um erro
formal no projeto de lei que certamente poderá ser questionado por
qualquer um que se aplique a esta matéria. É o Artigo 3º que diz o
seguinte: Toda pessoa física ou jurídica que possua débito de reposição
florestal vencido, na forma disposta no Artigo 1º desta lei, poderá
solicitar junto a Secretaria de Estado e Recursos Naturais - SEMA,
mediante requerimento administrativo, o parcelamento do valor da
dívida para a quitação. Até aí, tudo bem. Mas vem o § 1º: “A
apresentação do requerimento a que se refere o caput, todavia,
acarretará para o devedor. Inciso I: o reconhecimento do débito e a
consequente renúncia à impugnação, reclamação ou recurso a esse
relacionado. Inciso II: a desistência da ação na hipótese de o débito
em questão ser objeto de processo judicial em tramitação. O Direito
nos ensina, Senhor Presidente, que esse projeto de lei vai contra o
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou direito à
jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça do direito. Aquele que se sentir lesionado terá o direito liquido
de impetrar uma ação contra o Governo. Então, esse artigo aqui é
inócuo, é inconstitucional e poderá acarretar até na própria anulação
aqui destas decisões que possam vir a acontecer. Acredito que, se esta
Casa tiver, e aí foi o meu propósito de eu fazer essa emenda que foi
rejeitada na CCJ, ou seja, era justamente de excluir esse artigo para que
não houvesse no futuro nenhum tipo de questionamento jurídico da
constitucionalidade desta lei. Então esse foi o meu objetivo. É uma
questão puramente no que tange à questão constitucional. Aqui de
forma alguma eu entro na questão de atropelar o Poder Executivo. De
forma alguma aqui eu questiono lesionar, enfim, as finanças públicas
do Governo. Eu apenas dou a essa redação a possibilidade de nenhuma
parte que se sentir lesionada entrar na justiça e de fato questionar a lei
que nós estamos aprovando aqui. Então é uma redação puramente
técnica. Então por isso que eu peço o apoio dos deputados e deputadas
para a aprovação dessa Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, só para orientar aqui a bancada do
Governo que o Projeto de Lei que nós estamos apreciando dispõe
sobre o parcelamento de débitos oriundos de obrigação de reposição
florestal. Ou seja, o devedor já deve ao Estado. E, obviamente, a Emenda
do Deputado Adriano se trata de inconstitucionalidade, porque o Estado
está favorecendo o devedor ao parcelamento, e não o obrigando. Então
é facultativo, e, obviamente, quem chega a um consenso de forma de
parcelamento chega num acordo. E obviamente que aí aparece as
renúncias de processo inicial do Estado. Então eu peço à Base do
Governo que rejeite, assim como a Comissão de Constituição e Justiça
já rejeitou a Emenda do Deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, eu vou colocar em votação, peço a
atenção de todos e todas, colocar em votação a Emenda. Os deputados
e deputadas que forem favoráveis à Emenda do Deputado Adriano
permaneçam como estão. Os que forem contrários fiquem de pé.
Emenda rejeitada com os votos contrários do Deputado Adriano,
Deputado César, Deputado Wellington do Curso, Deputado Arnaldo

Melo. Em votação o Projeto de Lei. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de
Lei 099/2019 em discussão, em votação. Tem uma Emenda. Esse Projeto
também tem uma Emenda apresentada pelo Deputado Adriano. Ela foi
rejeitada na CCJ e o Deputado fez o Destaque. Deputado Adriano,
Vossa Excelência vai encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Vou encaminhar daqui
mesmo, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vossa Excelência tem 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Só para explicar a Emenda aqui. Senhor Presidente, trata-se de uma
Emenda muito simples. O programa Bolsa Atleta, esse que nós estamos
votando aqui em Projeto de Lei, garante o valor mensal de quinhentos
reais. E a minha Emenda simplesmente altera esse valor de R$ 500,00
para R$ 1.000,00. Porque consideramos que R$ 500,00 não é um valor
talvez suficiente para manter um atleta. Então teremos apenas que
esse valor chegue ao, no mínimo, R$ 1.000,00. E inclusive é ainda
menor do que um salário mínimo. Poderia ser um salário mínimo, mas
colocamos R$ 1.000,00 o valor do Bolsa Atleta. Essa foi a minha
emenda. E aproveitando desse assunto, eu gostaria aqui também de
saudar o secretário, o atual que foi recém-empossado, o secretário
Nacional de Esportes de Alto Rendimento, João Marcelo Santos Souza,
filho do ex-senador João Alberto, que hoje é secretário Nacional de
Esporte, alguém que poderá contribuir também bastante para que a
gente possa aumentar essa Bolsa Atleta. Caso a gente não consiga
aprovar esta Emenda, aqui nesta Casa, certamente, levarei também ao
João Manoel essa demanda para que o governo federal consiga ajudar
esses atletas maranhenses com um recurso a mais para conseguir se
manter. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael, só gostaria de encaminhar para manter a
rejeição da Emenda do Deputado Adriano, que, na verdade, o mérito é
muito importante. Óbvio que o Estado se pudesse daria uma bolsa
bem maior, mas nós, parlamentares, sabemos que não podemos legislar
sobre matéria financeira, ia acarretar custo ao Estado. Por isso que a
Emenda do Deputado Adriano foi rejeitada na comissão. E eu peço aos
colegas que mantenham a rejeição da Emenda, ficando de pé.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, em votação a Emenda. Os Deputados
que aprovam a Emenda do Deputado Adriano permaneçam como estão,
os que forem contrários fiquem de pé. Emenda rejeitada, com os votos
contrários dos Deputados Adriano, César Pires, Arnaldo Melo,
Wellington do Curso, aliás, deputado Arnaldo votou...

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Eu dei o
voto discordante. Eu votei na primeira Emenda do Deputado Adriano
que era Questão de Ordem Administrativa. Essa questão de Ordem
Financeira, eu votei contrário à Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Então, foram contrários apenas os votos dos deputados
Wellington do Curso, Adriano e César Pires.
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O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor

Presidente, só para registrar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, só para registrar que nós não estamos votando aqui o
mérito da Emenda do Deputado Adriano. A minha discordância da
Emenda é justamente pelo vício de iniciativa que não cabe a este Poder.
Apenas para registrar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação o Projeto de Lei. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Obrigado,
Senhor Presidente. Nós temos participado de muitos debates e a
prerrogativa dos deputados estaduais tem que avançar. E na medida em
que nós vamos exercitando os nossos sentimentos, os nossos
compromissos com a nossa população, com o nosso eleitorado, tem
uma matéria na Casa, uma Emenda minha, que suprime o artigo nº 43
da Constituição que o deputado pode indicar, sim, qualquer Projeto,
mesmo que vá ter alguma despesa ao Estado. Agora nós temos que
discernir o que é despesa e o que é investimento. Investimento não é
despesa. Investimento é justamente para fazer com que a nossa
sociedade sinta-se bem representada e fazermos cumprir aquilo que
nós prometemos nos palanques, que é defender a nossa população,
levar dias melhores, enfim, mudar o dia a dia da nossa sociedade. Como
é que vamos poder viver aqui em cima de palanque sem poder fazer
uma indicação de um posto de saúde, de um hospital, sem aumentar até
mesmo o Bolsa Atleta para incentivar os nossos jovens?! Como é que
vamos poder legislar? Então essas prerrogativas, nobres colegas, nós
temos que avançar para que tenhamos voz e vez nos municípios onde
fazemos política. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n.º 100/2019. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tanto o
Projeto de Lei n.º 100/2019 quanto o Projeto n.º 99/2019 vão a segundo
turno. Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 155/
2019, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 167/2019, de autoria do Deputado Ciro
Neto. Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento n.º 168/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Inscrito para discutir, Deputado Wellington do Curso. V.Ex.ª
tem 10 minutos. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Gostaria de
pedir conferência de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que zere o painel. Os deputados que assim desejarem
confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Uma questão de
ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Alguém pediu a palavra? Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente, a
gente tinha geralmente, quando é iniciada a discussão, a solicitação de
pedido de quórum é inócua. Era assim que a gente estava fazendo, ou
seja, o deputado começou a discussão do projeto e não poderia mais
pedir solicitação de verificação de quórum àquele projeto discutido,

poderia sim pedir ao próximo projeto. É isso que estava mais ou
menos pacificado nesta Casa desde o ano passado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, é que a conferência de quórum, esse é até
um tema que já foi discutido aqui em plenário, a conferência de quórum
pela regra atual é por item de pauta. Então, a qualquer momento, pode
ser pedida a conferência de quórum, sendo que uma vez por item.
Neste item agora, o Deputado Rafael resolveu pedir a conferência de
quórum, embora eu já tivesse chamado o Deputado Wellington, que se
inscreveu para discutir. Mas como ele não havia ainda iniciado o
pronunciamento, nós já fizemos a conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Então só para
entender, Senhor Presidente, porque é importante que a gente esclareça
determinadas coisas. Então, após o início da discussão, pode ser feita
ainda a conferência de quórum? Porque no momento que se chama o
Deputado para fazer a discussão, nós já estamos no momento da
discussão. Após o momento da discussão, ou seja, o deputado está
indo ao púlpito, após ele estar falando, ele acabou de falar, podemos
ainda pedir? Pois isso é novo na casa

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Veja só: só vamos fazer o pedido de quórum e a Mesa vai
acatar, por imposição do Regimento, uma vez a cada item. Nesse
requerimento de autoria do Deputado Wellington, já foi feita a
conferência de quórum. Então, neste requerimento não caberá mais.
Imaginemos nós que, após a discussão feita pelo Deputado Wellington,
foi solicitada conferência de quórum e, por alguma razão, não mais
houvesse quórum. Nós iríamos suspender a Ordem do dia, encerrar a
Ordem do dia. E ele estaria na Ordem do dia da Sessão seguinte, sendo
que já não mais aberto à discussão, para a discussão do requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Mas a pergunta que
é importante para nós, principalmente da oposição é a seguinte: em
que momento podemos pedir a conferência de quórum, de uma matéria,
por exemplo? Antes de hoje, nós não podíamos pedir a conferência de
quórum antes da discussão. Quer dizer, depois da discussão ou durante
a discussão, nós não poderíamos. Nós devíamos pedir para aquela
matéria a conferência de quórum antes da discussão. O que ocorreu
agora aqui é que foi aberta a discussão. O Deputado não discutiu, mas
foi aberta a discussão para discutir o Deputado Wellington. Então se
abriu a discussão e foi solicitada a verificação de quórum para mesma
matéria após aberta a discussão. O que é novo. Então, isso pode abrir.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Adriano, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - É uma questão mais
de entendimento. É uma questão de ordem mesmo que nós estamos
fazendo aqui.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Inclusive na
legislatura passada, ainda não ocorreu nessa legislatura, mas se pedia
para cada item da pauta e a qualquer tempo do item, seja a discussão,
seja encaminhamento. Nunca limitamos o tempo, até porque é de livre
e espontânea vontade do Deputado pedir.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - De forma alguma.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Sim, os
deputados que estão aqui da legislatura passada podem confirmar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Quando o deputado
começava a discussão, não se podia pedir verificação de quórum para
aquele item que já estava sendo discutido.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Não, não.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael e Deputado Adriano, só para esclarecer.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Na verdade, é uma
questão de ordem que eu estou fazendo à Mesa para esclarecer. Se a
Mesa esclarecer que pode ser feita a verificação de quórum daquele
item durante a discussão, durante o período da discussão, é uma
informação valiosa para nós.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado,
precisa de consentimento, Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano e Deputado Rafael, deixa eu ler aqui o § 2º
do Regimento. É lícito a qualquer Deputado solicitar a verificação de
quórum durante a Ordem do Dia, que será feita mediante reinício da
contagem do painel eletrônico e tomada de nova presença.
Objetivamente, o pedido de conferência de quórum ele pode ser feito a
qualquer momento, desde que, seja apenas uma vez, por item. Por
exemplo, foi pedido agora a conferência de quórum e, em se confirmando
os 22, que já se confirmaram, o Deputado Wellington vai discutir o
Requerimento dele e não caberá mais pedido de conferência de quórum,
neste Requerimento. Então, vale para hoje como valia para ontem e
vale para outros projetos. A qualquer tempo, o deputado pode pedir
conferência de quórum. Certo, Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Só para esclarecer a
Questão de Ordem. Então, quer dizer que é o seguinte: item, item
hipotético, está acontecendo, o deputado vai, vários deputados debatem
aqui o projeto e tudo, pode ser feita logo antes da votação pode ser
pedido quórum?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pode.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, V. Ex.ª tem dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Enquanto o Deputado Wellington do Curso se desloca até a
tribuna, eu peço que a Secretaria da Mesa registre a abstenção dos
Deputados Pastor Cavalcante e da Deputada Mical Damasceno no
Projeto de Lei nº 100. Que seja constada em Ata as abstenções.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial Boa Tarde. Senhor Presidente, mais uma vez, vamos
voltar a bater na tecla da transparência. E eu não entendi nenhum
motivo dessa celeuma diante do Requerimento. Um Requerimento
simples. Como que o Governo do Estado manda uma Mensagem para
esta Casa, encaminhando um Projeto de Lei para contrair um empréstimo
e se não tem nada demais, vai ser aprovado, nós temos certeza disso. O
Governo tem maioria nesta Casa. Uma maioria avassaladora. Chega até
a passar por cima de tudo e de todos, tratorando todas as possibilidades,
até discussão. Mas o básico, mínimo é transparência. Senhoras e
senhores, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na
Legislatura passada, foram 30 CPIs instaladas, na Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 51 CPIs instaladas. Em outros
Estados é perfeitamente natural, sabatinar um secretário, ouvir um
secretário. Quanta incoerência da base do Governador Flávio Dino.
Quanta incoerência. Senador da Base do Governador Flávio Dino,
convoca Ministro para ser ouvido no Senado, na Câmara. Querem
discutir sobre o Centro de Lançamento de Alcântara. E acham

perfeitamente natural, perfeitamente normal convocar o Ministro, que
eu também acho. É normal. É natural. E aí cria-se esse obstáculo. Tenta
de todas as formas encobrir. Colocar embaixo do tapete como se
estivesse sujeira e aí hoje não dá para compreender. O governador
encaminhou a esta Casa a Mensagem nº 015/2019 que traz o projeto
que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito que
especifica e dá outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado
a contratar a operação de crédito de 623 milhões, 549 mil e 275 reais,
destinados exclusivamente ao pagamento de precatórios. Nós já
apresentamos inclusive três emendas a esse projeto de lei, colocando
freios no Executivo, colocando amarras no Executivo, colocando um
maior controle no Executivo. Solicitamos a transparência desse
empréstimo para o pagamento dos precatórios para que todos possam
consultar. Solicitamos também que seja aberta uma conta específica no
Tribunal de Justiça para que esse crédito seja depositado
especificamente para pagar os precatórios. Não adianta mentir, enganar
quem está aguardando o pagamento dos precatórios e depois ser
desviado e não fazer o pagamento dos precatórios. E terceiro e último,
com relação à instituição financeira, que seja federal. O Governo do
Estado cobra do Governo Federal, mas ele não tem a mínima audácia de
se olhar no espelho e ele veio para as redes sociais questionar o governo
passado, o governo anterior que fez empréstimo em dólar, mas ele
também já fez empréstimo em dólar e aqui não faz nenhuma referência
à qual instituição financeira. Então apresentamos três emendas: uma
emenda para que a instituição financeira seja federal; uma segunda
emenda para que haja transparência a fim de que possamos acompanhar
o pagamento desses precatórios; e a terceiro e última para que seja
aberta uma conta específica no Tribunal de Justiça e que não tenha
nenhum tipo de administração. Fez o empréstimo, o dinheiro cai
diretamente nessa conta exclusiva do Tribunal de Justiça para
pagamento dos precatórios. Mas vamos lá, fizemos uma solicitação
para a secretária, convite, não é nem convocação, é convite, convidando
a secretária. Nós temos um caso específico nesta Casa, o Deputado
Adelmo era secretário, fizemos o convite ao Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado, um
aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Concedo já, Deputado César Pires. O Deputado Adelmo é exemplo
disso, o Deputado Adelmo estava aqui, fizemos questionamento a ele
diante de denúncias sobre a sua administração na Secretaria que ele
estava presidindo na época, estava secretariando na época. Ele veio e
prestou todos os esclarecimentos. Vossa Excelência é exemplo disso. E
não teve constrangimento nenhum, não teve problema nenhum, total
transparência das suas ações à frente da secretaria. Não tem nada
demais, é um convite. Não estamos convocando, não tem nenhum tipo
de constrangimento para o Governo do Estado, para o Executivo, para
a base do governo. Chega de tentarem esconder as coisas. Não tem
nada demais. Um governo que tem senadores e deputados federais que
tentam convocar o Ministro é o mesmo governo que tem deputados da
sua base que, por orientação do comunista, o Governador Flávio Dino,
quer impedir que uma Secretária venha prestar esclarecimentos sobre
o empréstimo. Não dá para entender. Senhoras e senhores, vamos
fechar as portas da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, do
Poder Legislativo do Estado do Maranhão! Não tem lógica. A Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão não é puxadinho do Governador
Flávio Dino. Não é puxadinho do Palácio, não é! Não é! O Deputado
César Pires com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Que Deus
abençoe a todos nós. Deputado, parece algo difícil de compreender
quando na Câmara e no Senado há festas, LOAS, em relação às
convocações e, sobretudo, aos argumentos que são utilizados para o
chamamento de um Ministro a prestar esclarecimento àquela Casa. Lá
tudo ocorre no seio da normalidade, mas hoje não temos só isso,
Deputado. Embora a convocação ou convite às vezes a gente trata
especificamente daquilo que é colocado, mas acho que a gente deve
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ampliar o convite. Tivemos desvios e mais desvios. Tivemos desvio
do FUNBEN de R$ 150 milhões. O Porto tem uma ação também de R$
146 milhões patrocinado pelo advogado, porque não querem fornecer
informações. E eu farei o pronunciamento no momento em que for
discutida a questão do Porto em relação a isso. Não vou me silenciar
em relação a essa situação. Já, já pode dar prisão em relação a isso, a
esses desvios, porque não estão fornecendo. É preciso que se saiba
disso. Nós temos discussões a serem feitas em relação ao não aporte
de recursos patrocinados pelo Estado. Nós temos dados agora que,
inclusive, na Universidade Estadual do Maranhão grande parte das
folhas do imposto de renda não foi fornecida, porque o Governo está
manipulando a questão da folha dos aposentados. Manipulando de
que ordem? Quando foi criado o FEPA, nós tínhamos uma parte paga
pelo Estado e outra parte paga pelo FEPA. Eles estão remetendo agora
nessa nova reformulação todo para o FEPA. Talvez aí seria importante
ela vir aqui também para esclarecer essas situações. Tanto é que está
embaralhado. Estão embaralhadas as questões de pagamentos dos
aposentados no Maranhão. Então é preciso vir para poder esclarecer.
Nada de alguém estar dizendo que está desviado. Apenas queremos
conhecer essa caixa preta, porque até agora não conhecemos em relação
a isso. É bem mais grave do que V. Ex.ª imagina. Nós vamos discutir
essa questão aqui...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César e Deputado Wellington, peço que concluam,
por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – ... A questão do
empréstimo vamos discutir amanhã na CCJ, mas vamos evoluir um
pouco mais em relação a isso. Já temos dados, elementos suficientes,
tanto do Porto como para esse empréstimo aí, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado César Pires, muito obrigado. Quero, inclusive,
cumprimentar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, conclua seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, quero, inclusive, cumprimentar o Deputado Federal Pastor
Gildenemyr. Pastor Gildenemyr, deputado federal, nós estamos falando
da diferença da Câmara Federal para a Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington V. Ex.ª quer encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Quero encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Já está encerrada a discussão. V. Ex.ª tem cinco minutos para
encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Isso que é um presidente. Muito obrigado, Presidente. Presidente,
cinco minutos para encaminhar. Pastor Gildenemyr, Gonçalves Dias
com certeza está neste momento no seu túmulo se contorcendo, porque
as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É muito, mas muito
fácil chegar em Brasília e querer convocar Ministro, mas a orientação
para a base do governo é para não convocar secretário, não convidar
secretário. O que tens a esconder, oh, Governador Flávio Dino? O que
tens a esconder? Qual é o problema? Não queremos nada demais,
simplesmente, ouvir a secretária, para que possamos fazer nossas
considerações. Fui o primeiro a trazer o tema do empréstimo para esta
Casa. Já foram feitos empréstimos, em 2015, de 55 milhões na Caixa
Econômica. Em 2016, mais 400 milhões, no Banco Desenvolvimento

Interamericano. 2016, 400 milhões na Caixa. 2017, 55 milhões. 2018
mais 35 milhões de dólares, 2018 mais 40 milhões de dólares. O
governador pedindo agora mais um empréstimo. E não podemos discutir?
Não podemos ouvir o secretário, a secretária do Governo do Estado
para explicar sobre este empréstimo? Eu trouxe todas as situações
sobre os empréstimos anteriores e esse empréstimo. Vieram dizer que
eu sou contra empréstimo, mas eu registrei no primeiro momento. Eu
defendo pagamento dos precatórios de professores, servidores
públicos, defensores, policiais militares. Tem mais de 40 mil professores
aguardando pagamento de precatórios. Já estive em várias reuniões na
OAB, defendo o pagamento de precatórios. Então, atenção, base do
governo, deputado Wellington vai votar sim a favor dos empréstimos,
vou votar, mas é preciso ter freio, é preciso ter controle social, esse
dinheiro tem que ser depositado numa conta específica do Tribunal de
Justiça para pagamento do precatório, somente isso. Precisamos ter
transparência no pagamento dos precatórios. Pensamos que seja feito,
contraído com a instituição financeira federal, só isso, esclarecimento,
transparência. O que custa uma secretária vir à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão? Diante dos novos parlamentares, novos
pares? Só temos três deputados que são da oposição. São trinta e nove
deputados que estão aí à disposição, melhor, peço desculpas, tem o
Deputado Arnaldo, Deputado Adriano, Deputado César, são quatro,
Deputado Arnaldo algumas vezes vota de acordo com a sua conveniência
política em defesa do Estado do Maranhão...

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - E minha
consciência e minha independência.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Sua independência. Por isso que eu estava esquecendo e por isso que
eu tive que corrigir, de lembrar de V. Exa. Pelo respeito que eu tenho à
V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Minha
independência partidária e política.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - É
por isso que eu esqueci de V. Exa. Tive que voltar...

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado
Wellington, nada é maior do que a minha consciência, nem meu mandato.
E maior do que o meu mandato, só esta Assembleia que é maior do que
meu mandato, maior do que eu. Para V. Exa. ter ideia do tanto que eu
respeito o Plenário e respeito o Poder Legislativo. Maior do que eu,
meu mandato, maior do que meu mandato a Assembleia Legislativa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Por isso que seria indelicadeza da minha parte não tivesse citado V.
Exa. pelo respeito que eu tenho muito antes de conhecê-lo antes de ser
deputado, como presidente desta Casa. E é por isso que eu tive que
mencioná-lo. Mas, Senhor Presidente, como já está finalizando o tempo,
solicitar coerência da base do governo. Não tem nada demais o convite.
E eu amenizei, pois não estamos fazendo convocação, acho que era
para ter feito convocação porque depois teria até a possibilidade de
tentar negociar, articular para que fosse um convite. A gente tenta
abrandar e dá no que dá. Então o convite, solicitamos aos demais pares
que possamos ter transparência, mostrar para a população do Estado
do Maranhão, mostrar para os nossos eleitores o que estamos votando
nesta Casa. Ouvir a secretária de Planejamento acerca desse empréstimo,
até porque o Governador Flávio Dino cita a lei aprovada em Minas
Gerais e no Rio Grande do Sul, dois Estados que estão falidos. Então
solicito a atenção dos demais pares para que possamos aprovar o
requerimento, o convite para que a secretária possa vir prestar os
esclarecimentos acerca dos precatórios no Estado do Maranhão. Era o
que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Pela ordem,
eu gostaria de encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V.Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, galeria, imprensa,
povo da TV Assembleia que nos assiste, povo do Maranhão. Venho
aqui, Senhor Presidente, encaminhar o requerimento do Deputado
Wellington que convida a Secretária Cíntia, do Planejamento, a dar
informações sobre o projeto de lei que está tramitando aqui nesta Casa
e que se refere a uma contratação de crédito, uma operação de crédito.
Acredito que o Deputado Wellington nem se deu o trabalho de ler a
mensagem do Governador Flávio Dino para estar solicitando que a
secretária venha a esta Casa dar informações que já estão previstas
inclusive na mensagem. Eu gostaria de ler para os colegas inclusive de
forma tranquila e a gente rejeitar esse requerimento porque não há
necessidade de a secretária sair das suas funções para ler uma mensagem
governamental. Então, senhores, eu vou ler alguns parágrafos que vão
esclarecer esse requerimento do Deputado Wellington. Com o advento
da Emenda Constitucional n° 99, de 14 de dezembro de 2017, foi
ratificada a possibilidade de utilização de recursos de operação de
créditos para o fim específico de pagamentos de precatórios. Porém, o
legislador constituinte assim o fez de forma mais minuciosa do que já
constava no texto do ADCT com a redação dada pela Emenda
Constitucional n° 94, de 15 de dezembro de 2016. As condições para
a obtenção do empréstimo já estão previamente estabelecidas no Artigo
101, § 4°, do ADCT. A esse financiamento não se aplicam os limites de
endividamento de que tratam os Incisos VI e VII, mencionados no
caput do Artigo 52 da Constituição Federal, ou quaisquer outros limites
de endividamentos previstos em lei, por expressa previsão
constitucional. É imperativo que os entes federados adotem todas as
medidas que lhe incubem para permitir a viabilização da operação de
crédito instituída pelo legislador constituinte, dentre as quais se inserem
a autorização a ser conferida pela Casa Legislativa para a contratação
do empréstimo. Registra-se por oportuno que outros Estados já
adotaram providências semelhantes, a exemplo do Estado de Minas
Gerais e do Estado do Rio Grande do Sul, os quais já possuem leis
específicas, autorizando o Poder Executivo Estadual a realizar as
operações de créditos nos termos da emenda constitucional. O Projeto
de Lei n°129/2019 traz na sua ementa, autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito, que específica e dar outras providências.
Art. 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de
crédito nos termos do art. 101, § 2º, III e também o § 4º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela
Emenda Constitucional Nº 99/2017, até o limite de seiscentos e vinte e
três milhões destinados exclusivamente ao pagamento de precatórios
nas modalidades estabelecidas em Lei. Todas as informações
necessárias para que a gente possa aprovar o Projeto de Lei estão aqui.
O Deputado Wellington quer fazer outra coisa, não é pedir. Ele entra
com um Requerimento, aí ele vai lá nos nomeados, no problema da
Polícia. Ele vai lá em outro problema para tentar fazer aqui o que é o
papel dele. Mas trago aos senhores da nossa Bancada do Governo, que
está muito clara a Mensagem Governamental em operação de crédito.
O Estado do Maranhão, na última gestão do Governo Roseana,
praticamente não pagou precatório. Há um passivo monstruoso a ser
pago e pessoas precisam receber esses recursos. O que essa Emenda
traz é a possibilidade dos entes federados poderem quitar com essas
dívidas, fazendo obviamente dessa forma circular recurso do nosso
Estado e, obviamente, quitar essas dívidas do Estado do Maranhão.
Então aqui quero colocar, como falei, que o Deputado traz um assunto
e puxa outro, dizendo que nosso Governo, o Governador Flávio Dino
fez o empréstimo em dólar e critica o empréstimo feito também em
dólar pela ex-governadora. Só que no empréstimo do pró-fisco,

Deputado Wellington, o contrato com o BID permite a retirada e,
posteriormente, o pagamento em moeda local. Tem uma grande
diferença. Aquele não. Está atrelado especificamente em dólar. Se o
dólar bater 6, 7, 8 reais, o Maranhão tem que bater os oito reais vinculado
ao dólar. Diferente daquele Projeto de Lei que nós aprovamos em
operação de crédito que o Estado assim fez com relação ao BID. Então,
senhoras e senhores, com muita tranquilidade, eu peço que a bancada
rejeite o Requerimento do Deputado Wellington, porque todas
informações estão constantes no Projeto de Lei e na Mensagem. E
amanhã este Projeto estará em pauta para discussão na Comissão de
Constituição e Justiça. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem, eu fui citado pelo Deputado
Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, a citação não foi ofensiva. Não é
necessário mais. V. Ex.ª já teve oportunidade e...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Othelino, por gentileza, ele citou meu nome falando
inverdades aí, Senhor Presidente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª já discutiu, já encaminhou. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Vou encaminhar pelo
PV, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Cinco minutos, sem apartes. Registro a presença do Deputado
Federal Pastor Gildenemyr está aqui no plenário nos fazendo uma
visita. Fica o registro a pedido da Deputada Mical. Seja muito bem-
vindo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputadas,
galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa, funcionários desta
Casa, maranhenses. Senhor Presidente, eu tive a oportunidade de
participar de uma audiência pública na OAB com o competente a
presidente Thiago Diaz. E lá estavam também o Deputado Wellington.
Ele fez o convite a todos os deputados. Estavam também representantes
da Associação dos Credores. Estavam também representantes do
Governo do Estado do Maranhão. Um representante da Secretaria de
Orçamento, de Planejamento, e outra representante da PGE. Mas muito
bem. Fizeram uma apresentação que nada explicou. Ali tinham
advogados, tinham pessoas que entendem profundamente do assunto.
Técnicos experientes que entendem profundamente do assunto. E o
Governo não conseguiu dar a explicação necessária. E ouvimos de
advogados especialistas, Deputado César, especialistas, que deixou
bem claro, Deputado Rafael Leitoa, que o Governo retrasado, que é o
Governo Roseana, não infringiu nenhuma lei. Porque o Governo do
Maranhão aderiu ao Programa Especial de Precatórios, ou seja, a uma
negociação, a um acordo, foi o Governo Flávio Dino. Na época do
Governo Roseana, não existia uma negociação, um acordo neste âmbito.
E foi o Governador Flávio Dino, já no seu primeiro mandato, no mandato
passado, que aderiu a este acordo especial de precatórios. E ao aderir
a esse acordo especial de precatórios, ele teve alguns benefícios, mas
ele tinha que honrar o pagamento mensal, ou seja, que começou com
doze milhões de reais, por mês, que ele era obrigado a pagar. E passou
a ser quatorze milhões de reais, por mês, por obrigação do acordo. E o
governador está desde junho sem pagar a parcela. Está inadimplente.
O Governo do Estado do Maranhão está inadimplente. Como a
governadora Roseana Sarney não tinha esse acordo, ela nunca ficou
inadimplente. O Governo do Estado do Maranhão nunca foi
inadimplente, mas podemos dizer que o Governo do Estado do
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Maranhão está inadimplente em mais de cento e cinquenta milhões de
reais. Estas foram as palavras dos especialistas. Eu sou muito claro
quando eu não entendo no assunto e precatório realmente não entendia,
até ter essa aula de precatório lá. E inclusive advogados que eu não sei
o nome, não é minha área, nem nada, mas advogados que foram
professores de Flávio Dino. Outros que foram alunos de Flávio Dino.
Outros que são Presidentes de Associações de Servidores Públicos do
lado de Flávio Dino, outros contra. Ou seja, pessoas que os próprios
procuradores que são os que mais vão se beneficiar com o pagamento
e que estão mais sofrendo hoje sem o pagamento desse acordo. Então,
todos foram unânimes que o governo Flávio Dino está devendo cento
e cinquenta milhões. Resultado, qual foi o resultado da Audiência
Pública, Deputado Antônio Pereira, resultado da Audiência Pública.
Thiago Diaz deu entrada na Justiça com uma reclamação, na Justiça
não, aliás, no CNJ. Foi no dia anterior do Ministro Humberto visitar o
Maranhão e ele tinha uma reunião marcada, convidou inclusive os
presentes para entregar uma representação contra o TJ e contra o
Governo do Estado do Maranhão. E isso que aconteceu. E deixou bem
claro que entrará com uma ação de improbidade administrativa na
OAB. Imaginem uma ação de improbidade administrativa impetrada
pela OAB contra o Governador Flávio Dino por quebra, inadimplência
de um acordo judicial, um acordo especial que foi ele quem fez, mas
que não está honrando. Imaginem essa ação de improbidade
administrativa contra Flávio Dino e ele querendo ser Presidente do
Brasil! Então aqui nós não estamos falando de uma coisa qualquer,
estamos falando de uma questão séria e que o próprio governador pode
sofrer uma ação de improbidade administrativa. No mesmo dia da
audiência pública da OAB, o governador enviou a esta Casa esse projeto
de lei que vai ser discutido amanhã na CCJ para tirar carta de seguro,
porque ele está inadimplente em 150 milhões de reais. É um projeto
inócuo, que não existe. O Deputado Neto Evangelista está aqui
presente, é Presidente da CCJ, amanhã o projeto vai estar na CCJ.
Esse projeto é uma carta de seguro que não serve para absolutamente
nada. Nesse projeto, se você ler com bastante atenção, eu não trouxe
aqui os documentos, mas amanhã posso mostrar para as senhoras e
senhores. Nesse projeto diz o seguinte, que o recurso... Eu fiz esse
questionamento durante a audiência pública para o Governo do Estado
e perguntei de onde esse dinheiro sairia, porque não tem nenhuma
instituição financeira, e eles não souberam me responder. Mas o que
está lá na letra do projeto de lei é que o dinheiro sairia de um fundo
especial do Executivo que, pasmem, não está regulamentado e não
existe. Esse fundo que está lá e que nós vamos aqui aprovar ou não
existe. E para finalizar, Deputado Rafael Leitoa, V.Ex.ª disse que em
dois estados já fizeram: Belo Horizonte e Bahia. Pegue o processo de
Belo Horizonte e Bahia e veja que não saiu um centavo desse recurso
para pagar previdência, por quê? Precatório, por quê? Porque esse
recurso não existe, porque o fundo não foi regulamentado. Eu puxei
esses dois e o que a Bahia e Minas Gerais fizeram? Entraram na justiça
contra o Governo Federal para o Governo Federal pagar. Pagar como
um fundo que não existe?! Ou seja, em poucas palavras, o Governador
Flávio Dino está jogando para esta Casa uma responsabilidade que é
dele, tirando carta de seguro para transferir esta responsabilidade ao
governo federal, para que saia do colo dele e que as pessoas, os
servidores e a sociedade maranhense vá cobrar do Bolsonaro um
pagamento de uma parcela de precatório que deveria estar saindo do
Tesouro pelo acordo especial de pagamento de precatórios que foi
feito no governo Flávio Dino. Quem deveria estar pagando doze
milhões por mês era o Tesouro do Estado. Inadimplente 150 milhões e
agora com essa conversa pra boi dormir. Então, vamos entender e
vamos debater, por isso que eu vou votar a favor do requerimento do
Deputado Wellington do Curso porque nós precisamos ter mais clareza.
Eles chegaram à audiência da OAB complemente despreparados, mas
vamos ver se eles chegarão à Assembleia Legislativa preparados e
darão essas informações de que nós tanto precisamos, porque nós
vamos virar motivo de chacota aí fora. Como é que nós vamos aprovar
uma autorização de empréstimo, Deputado César, Deputado
Wellington, sem ter ao menos uma linha de financiamento a isso, porque

nem regulamentada no Governo Federal está. São essas as minhas
palavras, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Senhores Deputados, o Requerimento do
Deputado Wellington está em votação. Os Deputados que forem
favoráveis ao Requerimento permaneçam como estão. Os que forem
contrários fiquem de pé.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu gostaria
de solicitar que a base do Governo fique de pé.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Requerimento foi rejeitado com os votos contrários dos
Deputados Wellington do Curso, Adriano, César Pires e Deputado
Arnaldo Melo. Requerimento n.º 171/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa. Convido a Deputada
Dr.ª Thaíza para compor a Mesa. Requerimento n.º 169/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento n.º 173/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, (lê). Indeferido.

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) - Solicitar que V. Ex.ª possa colocar na Ordem do
Dia para que possamos ouvir o Plenário e o Plenário possa apreciar
esse Requerimento de nossa autoria, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, estará na Ordem do Dia de amanhã.
Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de terça-feira:
Requerimento n.º 175/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo;
Requerimento n.º 176/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista;
Requerimento n.º 177/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus;
Requerimento n.º 179/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo;
Requerimento n.º 180/2019, de autoria da Deputada Cleide Coutinho;
Requerimento n.º 181/2019, de autoria da Deputada Cleide Coutinho.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Vendo que o Deputado Marco Aurélio não está no
Plenário, então, Deputado Adelmo? Declina. Bloco Parlamentar
Democrático PR/PMN. Deputado Wendell Lages? Declina. Bloco
Parlamentar de Oposição. Deputado Adriano, por oito minutos, com
apartes. Enquanto o Deputado Adriano se desloca até a tribuna,
Deputado Rigo, V. Ex.ª, em seu pronunciamento, pediu que fossem
feitas as indicações para a formação da Frente Parlamentar. Eu já estou
fazendo, V. Ex.ª deve acompanhar, solicitar aos líderes que façam as
indicações para que, após as indicações, a Mesa Diretora possa instalar
a Frente Parlamentar. Deputado Adriano, por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Boa tarde, Senhor Presidente, Senhoras e Senhoras Deputadas, galeria,
telespectadores da TV Assembleia, funcionários desta Casa,
maranhenses. Serei breve, Senhor Presidente, só duas questões muito
importantes que precisamos registrar: a primeira é um convite a todos
os deputados e deputadas, aqui presentes, para que, amanhã, dia 9, as
8h30, no Complexo de Comunicação, eu acredito, vai ser no Complexo
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de Comunicação, terá um evento da Frente Parlamentar da Micro e
Pequena Empresa, daqui desta Casa, que dará apoio à Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas. E o Sebrae também fará parte deste
evento. É um evento que faz parte do projeto que integra políticas
públicas 4.0. Isso já houve no ano passado aqui nesta Casa, também,
um seminário com várias lideranças empresariais, com os lojistas, com
políticos tantos federais quanto estaduais e municipais. E a gente debate
a questão de como o Legislativo, o Executivo, pode contribuir para as
políticas de desenvolvimento no nosso Estado, para a política
empresarial, que é de fundamental importância. Todos nós sabemos.
Isso é uma bandeira muito forte que eu tenho e sempre levarei comigo,
que é a bandeira de quem realmente cria riqueza para o nosso Estado
não é o poder público e, sim, a iniciativa privada. Poder público, na
verdade, do jeito que está aí, faz é tirar riqueza e acabar com a riqueza
do nosso Estado do Maranhão e também do nosso Brasil. Os que
criam riqueza, verdadeiramente, são os empresários, são os pequenos
empresários, são os trabalhadores, são os autônomos, são aqueles que
empregam, são aqueles que geram riqueza. Esses, sim, é que são aqueles
que podem, de fato, fazer com que o nosso Estado, fazer com o que
nosso Brasil possa crescer de forma sustentável, de forma firme e de
forma leal. E o Governo e a máquina pública simplesmente têm que dar
a mão a essa iniciativa privada. Têm que ajudar a iniciativa privada a se
desenvolver, a empregar mais, a gerar mais riqueza e tudo. O que
ocorre hoje, e principalmente aqui no Maranhão, no Governo comunista,
é que ao invés de dar força, o governo comunista faz é colocar para
baixo, aumentando os impostos, criando barreiras, criando burocracias,
não investindo em infraestrutura. Enfim, inchando a máquina pública,
tirando dinheiro da iniciativa privada, da população e colocando esse
dinheiro na máquina ineficiente, que é a máquina, e eu não estou falando
só desse Governo, mas de todos os governos, a máquina governamental,
a máquina ineficiente, não presta, não presta para nada, é só para
organizar. Deveria ser só para organizar e fazer com que a iniciativa
privada realmente desse o gás necessário. Investir, é claro, na educação,
na saúde, e na infraestrutura, mesmo assim minimizando os gastos na
infraestrutura, para terceirizar essa infraestrutura, para fazer acordos,
PPPs, e tudo isso. Porque nós todos sabemos que a gestão pública,
infelizmente, não tem condição de ser uma gestão eficiente, se ela não
for pequena, se ela não for reduzida, se ela não tiver boas parcerias
com as universidades, com as tecnologias e com também o empresariado
de uma forma geral. Então, esta é uma bandeira que defendemos na
Frente Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena Empresa, que é o
setor que mais emprega em todo o Maranhão, ou seja, 92% de todos os
empresários maranhenses são micro e pequenos empresários e 70% de
todo emprego gerado no Estado do Maranhão vêm dos pequenos e
microempresários. Isso é fato, isso é importante, é um debate que não
falamos muito, mas que é necessário. Quando vemos que alguns ainda
perseguem esses guerreiros que estão aí a cada dia tendo uma dificuldade
maior e tendo uma dificuldade que vem de quem deveria ajudar, que é
o poder público. Então esse debate aqui vai ser um debate importante
para que a gente possa ver como que o poder público pode ajudar
esses empresários, pode ajudar o setor produtivo no Estado do
Maranhão a crescer e, nesse caso específico, os lojistas que são aqueles
que fazem com que a roda da economia gire em várias e várias cidades.
Somente no interior do Maranhão, vemos várias cidades que têm uma
pujança muito grande no que diz respeito aos setores comerciais de
determinadas cidades. Então, convidar os senhores deputados e as
senhoras deputadas para amanhã, dia 09, às 8h30min, essa parceria.
Também convidar nessa legislatura os deputados que se interessam
pela Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa a fim de que
façam parte e assinem a frente parlamentar. Vou falar com cada um de
V.Ex.ªs, individualmente, alguns deputados aqui também são
empresários, começaram nesse ramo, estão deputados, mas que são
empresários. Então, acho muito importante que façam parte dessa
frente parlamentar não apenas para atuar aqui legislativamente, mas
também para trazer ideias, para trazer sugestões, para trazer projetos
e para assinar projetos de suas autorias, além de fazer um trabalho
pelo desenvolvimento do nosso Estado. Para finalizar, Senhor

Presidente, eu venho aqui lamentar, é claro, o fechamento do Serviço
de Pronto Atendimento, SPA, do Aldenora Bello. Esteve no meu
gabinete o Dino, que é um guerreiro, ele com a sua mãe, visitando aqui
vários deputados, visitamos aqui o Aldenora Bello, emocionante o
trabalho que todos eles fazem. Eu fico muito contente pelo fato do
meu avô, José Sarney, ter contribuído bastante com o hospital na
época em que era presidente, por ter conseguido o prédio do Hospital
Aldenora Bello, ter apoiado lá junto com a minha vó Marly. E é uma
questão que me sensibiliza muito e que me coloca, além de ser deputado,
mas como pessoa, como humano. Essa situação daquele hospital me
sensibiliza demais, eu sei que muitos políticos já têm essa bandeira do
Aldenora Bello, mas eu acredito que é uma obrigação de todos nós nos
unirmos para que a gente possa de fato reverter essa situação. A situação
já estava complicada quando fomos lá, eles estavam precisando da
ajuda dos parlamentares, do Poder Público e agora agravou-se ainda
mais com o fechamento do Serviço de Pronto Atendimento. Na época
nós tivemos a ideia, eu acho que foi a Deputada Helena, enfim, os
deputados tiveram uma ideia que foi aprovada por todos de fazermos
um pull de emendas todo ano, cada um dar um pouquinho para que a
gente possa destinar ao Aldenora Bello. Então eu acho que agora é um
momento importante para que a gente possa fazer esse movimento
importante que eles precisam. Convidei para amanhã, Deputado Rios
não está aqui, mas o Rios é o Presidente da Comissão de Saúde, o
Deputado Yglésio também preside bastante lá, chamei para que eles
pudessem vir aqui amanhã, às 8h30. Não sei se V.Ex.ª também convidou
o Dino para que ele possa vir aqui para conversar e a gente possa
debater e ver como nós podemos ajudá-los - amanhã não, quarta-feira
- para ver como é que a gente pode ajudar. E talvez a presença aqui dos
outros deputados, para a gente tocar para a frente a questão pull de
emendas.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) –
Deputado Adriano. Agradeço a menção aí. O seu pronunciamento sob
essa questão do Aldenora Bello, uma causa tão sensível principalmente
nesse dia 08 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Faço um
esclarecimento que o SPA, infelizmente, não foi fechado após uma
negociação realmente aí com a Secretaria Estadual de Estado, que vai
garantir a continuidade dos serviços, inicialmente, sob a forma de
convênio. E também faço aqui até um convite a V. Ex.ª e aos demais
deputados presentes. Passarei individualmente em cada gabinete
realmente para fazer o convite até de uma sessão especial em que os
representantes da Fundação Antônio Dino estarão presentes aqui na
Casa e que eu espero realmente que haja um comprometimento da
maioria dos Deputados desta Casa, se possível todos os deputados
realmente, para que deixe uma parcela de suas Emendas. Se todos nós
fizermos realmente uma pequena parte, como V. Ex.ª assinalou, muito
bem aí, eu creio que a gente vai conseguir um grande resultado. Hoje o
principal déficit daquela instituição é de custeio mesmo, pagamento de
folha, materiais e medicamentos que geram déficit aí bem alto para a
instituição, que já não tem realmente a quem recorrer até em termos de
empréstimos bancários. Estão realmente sem crédito na praça hoje em
dia. Então essa sessão especial já está aguardando realmente só a
definição da data. Já chegamos a um entendimento. Vamos marcar e
contar com a presença de todos, se possível, e envolver a todos aqui.
Muito obrigado pela oportunidade.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Então, Deputado
Yglésio, para finalizar. Não foi fechado o SPA? É isso? O Governo do
Estado vai apoiar e vai fazer o convênio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) – Sim, vai
apoiar. Vamos ter a continuidade.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – De quanto é que vai
ser o convênio?
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O SENHOR DEPUTADO YGLÉSIO – O convenio está

previsto entre trezentos e cinquenta a quatrocentos mil, provavelmente,
mensais.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Excelente. E quarta-
feira eles vão vir aqui, então?

O SENHOR DEPUTADO YGLÉSIO - Na verdade, ficou
definida a marcação da Sessão Especial, aqui na Casa, para que eles
pudessem vir realmente fazer aquela apresentação; e cada um de nós
realmente se sensibilizasse com a causa do hospital, que é uma causa
do Maranhão. Dos quase oito mil casos novos de câncer que temos
aqui no Estado anualmente diagnosticados, o hospital atende quatro
mil, então duzentos e vinte mil atendimentos por ano, quase oito mil
procedimentos cirúrgicos. Então realmente é uma instituição que tem
uma importância singular nesse tratamento do câncer no Maranhão.
Lembrando a todos que ainda há um preconceito muito grande com a
doença, mas 60% de todos os casos de câncer hoje são curáveis. A
gente está falando de cura completa. É uma coisa que é importante a
gente assinalar aqui quando todas as nossas falas é que as pessoas
realmente mudem esse paradigma de pensar que câncer é uma
condenação, porque muitas vezes a gente tem prognóstico
desfavoráveis até em pessoas próximas a nós. Nós temos realmente é
que atuar na detecção precoce, num diagnóstico precoce para ter os
melhores resultados possíveis. Há tumores aí, por exemplo, o colo de
útero, que nas fases iniciais têm o índice de cura, Deputado Rafael
Leitoa, de 100%. Então para nós é investir realmente em educação,
educação prevenção e seguir nesse caminho, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Bom, muito bem,
então vamos ficar vigilantes para ver se realmente esse apoio chegará lá
no Aldenora Bello. E vamos continuar o nosso trabalho aqui e seguir
para frente. Muito obrigado, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical

Damasceno.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Ariston,  Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert
Cutrim, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Vinícius
Louro e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão,

determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados (as): Mical Damasceno, Rigo Teles,
César Pires e Fernando Pessoa. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia. Em seguida, determinou que fosse feita a verificação de “quórum”
atendendo ao pedido do Deputado César Pires, que informou que o
Bloco Parlamentar de Oposição estava em obstrução. No mesmo sentido
o fez o Deputado Wellington do Curso. Constatado que havia número
regimental para apreciar a Ordem do Dia, o Presidente deu
prosseguimento aos trabalhos, anunciando a discussão em único turno,
da 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, esta Medida
Provisória foi aprovada e encaminhada à promulgação, registrando-se
a abstenção do Deputado Adriano. A Medida Provisória nº 289/2019
(Mensagem Nº 090/2019), de autoria do Poder Executivo, foi transferida
para a próxima Sessão, por força de acordo das lideranças. Em primeiro
turno, regime de prioridade, foi aprovado 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 na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho. Com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
da Comissão de Assuntos Econômicos, em primeiro turno, tramitação
ordinária, o Presidente anunciou o Projeto de Lei nº 257/2018, de
autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 092/2018), que institui o
Complexo Industrial e Portuário do Maranhão, autoriza a modificação
do objeto social, quanto à Empresa Maranhense de Administração
Portuária-EMAP e concedeu a palavra ao Deputado César Pires para
discuti-lo. O referido Projeto de Lei foi aprovado contra os votos dos
Deputados Adriano, César Pires e Wellington do Curso. Na sequência,
foi feita nova verificação de quórum a pedido do Deputado Wellington
do Curso, quando foi constatado que não havia número regimental
para apreciar o restante da matéria constante da Ordem do Dia, que
ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária.  Em ato contínuo, o
Presidente, submeteu a deliberação da Mesa que deferiu o Requerimento
nº 170/2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende,
solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares do Senhor
Fernando Elias e Silva Carvalho, ex-atleta, que representou o Maranhão
na seleção de basquete durante muito tempo, pelo seu falecimento no
dia 28 de março. O Requerimento nº 169/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, ficou transferido devido à ausência do autor. Na forma
regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão o
Requerimento nº 173/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso.  No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se os Deputados:
Rigo Teles que falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição;  Fernando
Pessoa falou pelo Bloco Parlamentar Solidariedade/PP; Wellington do
Curso falou pela Liderança do PSDB. 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, 08 de abril de 2019.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 579/2019, de 09 de abril de 2019, exonerando PATRÍCIA
GARDENIA PAIVA CAMPOS, do Cargo em Comissão Símbolo DGA
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de Coordenador Administrativo da Creche Escola Sementinha, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

Nº 580/2019, de 09 de abril de 2019, exonerando MARIA
MARIANA FONSECA GUIMARÃES, do Cargo em Comissão Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 581/2019, de 09 de abril de 2019, nomeando MARIA
MEYRELENE FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 582/2019, de 09 de abril de 2019, nomeando CARLOS
EDUARDO FERNANDES MACIEL, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir da presente data.

Nº 583/2019, de 09 de abril de 2019 e tendo em vista a solicitação
da Deputada CLEIDE COUTINHO (2º Secretário), exonerando
MARIANA BAIMA LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4
de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de abril do ano em curso.

Nº 584/2019, de 09 de abril de 2019 e tendo em vista a solicitação
da Deputada CLEIDE COUTINHO (2º Secretário), nomeando
LINDORA DE JESUS ALVES CASTRO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 585/2019, de 09 de abril de 2019, nomeando MARIANA
BAIMA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 586/2019, de 09 de abril de 2019, nomeando ANTONIO
MARCELO RODRIGUES DA SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 587/2019, de 09 de abril de 2019, nomeando ANTONIO
DANTAS RIBEIRO NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 588/2019, de 09 de abril de 2019, nomeando SILVIA
SANTANA SOBREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 550/2019 (Republicar por incorreção), de 04 de abril de
2019 e tendo em vista a solicitação da Deputada THAIZA HORTEGAL
(3º Vice-Presidente), exonerando NAYARA DA SILVA SERRÃO, do
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar;
SALOMÃO BARBOSA DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto e DENILIANA SOUSA DE
MORAES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril
do ano em curso.

Nº 551/2019 (Republicar por incorreção), de 04 de abril de
2019 e tendo em vista a solicitação da Deputada THAIZA HORTEGAL
(3º Vice-Presidente), nomeando KASSIO ANDRINY FERNANDES
TAVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor
Parlamentar; DANIELLE ALVES BATISTA MARTINS, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto e
SALOMÃO BARBOSA DE SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 014/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa EXPRESSO SALADA LTDA.-ME., firmam entre si o

presente Contrato de Prestação de Serviço resultante do Pregão
Presencial n.º 045/2018. OBJETO:  Contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de gerenciamento de
alimentação escolar para os alunos da Creche Sementinha. VALOR:
R$ 958.160,00 (novecentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 -
Assembleia Legislativa.  Unidade Orçamentária: 010101; Projeto
Atividade: 4628 – Atuação legislativa; Plano interno: manutenção;
Natureza da despesa: 3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros- PJ;
Subitem de despesas:3.3.90.39.09- Fornecimento de Alimentação
Preparada; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos do Tesouro-
0101000000- Exercício Atual. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados
da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 05 de abril de 2019.
BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Lei n.º  8.666/93 e Processo
Administrativo n .º 4152/2018-ALEMA, ASSINATURAS :
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado
Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão e Empresa EXPRESSO SALADA LTDA.-ME., CNPJ n.º
23.647.0001/20 – CONTRATADA. São Luís (MA), 08 de abril de
2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nº 009/2019-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 5203/2018-ALEMA e autorizo a celebração da ata
de registro de preços com as empresas vencedoras do certame,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LOBO LTDA - ME, CNPJ
26.660.885/0001-49, para o GRUPO I  com valor de R$ 64.500,00
(sessenta e quatro mil e quinhentos); J BARROS DOS SANTOS
COMÉRCIO – EPP, CNPJ 07.052.224/0001-96, para o GRUPO II
com o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); W
SILVA COMÉRCIO - ME, CNPJ 30.638.537/0001-42, para o
GRUPO III com o valor de R$ 78.900,00 (setenta e oito mil e
novecentos); PH BARROS COMÉRCIO, para o GRUPO IV com o
valor de R$ 77.999,00 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e
nove reais) nos termos do Edital, seus anexos e das Proposta vencedora.
São Luís–MA, 08 de abril de 2019. Deputado Othelino Nova Alves
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, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nº 001/2019-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 4634/2018-ALEMA e autorizo a celebração da ata
de registro de preço com a empresa vencedora do certame,  NOVA
INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 86.863.412/
0001-70, para o GRUPO UNÍCO com valor de R$ 30.470,00 (trinta
mil, quatrocentos e setenta reais) nos termos do Edital, seus anexos
e das Proposta vencedora. São Luís–MA, 08 de abril de 2019. Deputado
Othelino Nova Alves Neto Presidente
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 09.04.2019

EXTRATO DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 13/2017-AL . PARTES : ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a empresa POLO
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, firmam entre si o
Segundo Apostilamento ao contrato supra.  OBJETO: Emissão da
Nota de Empenho n.º 2019NE000475 datada de 15.03.2019, no valor
de R$ 11.378,41 (onze mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta
e um centavos) à conta da Dotação Orçamentária a seguir especificada.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:010101–
Assembleia Legislativa; Gestão:00001– Gestão Fiscal; Função: 01-
Legislativa; Subfunção: 031- Ação Legislativa; Programa: 0318- Gestão
Legislativa; Ação: 4628- Atuação Legislativa; SUBAÇÃO: 000011-
Atuação Legislativa no Maranhão (Manutenção); Natureza da
Despesa:44.90.51.80- Estudos e Projetos; Fonte de Recursos:
0.1.01.000000- Recursos Ordinários -Tesouro- 0101000000; Histórico:
Empenho do saldo residual do Contrato n.º13/2017-AL, do serviço de
elaboração de estudos e projetos de arquitetura e engenharia, resultado
no projeto básico e no projeto executivo para a construção do edifício
do Complexo de Serviços da Alema. BASE LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei
n.º 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º 1403/2018 -ALEMA.
DATA DE ASSINATURA: 03/04/2019. ASSINATURA :
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado
Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão.  São Luís – MA, 08 de abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA
ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1869/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 955,
de 27 de dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos
autos, RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25,
caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação
direta e emissão da Nota de Empenho com a empresa B
TREINAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA.,
CNPJ n°. 03.889.303/0001-03, para efetivação das inscrições dos
servidores, o Sr. Antonio Carlos Garcês Alves Junior (matrícula n°.
1629013), e a Sra. Aline Daniele Rodrigues Lima (matrícula n°
1630623), lotados na Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
para participarem do curso “EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E CONTÁBIL E CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO”,
a ser realizado nesta Cidade, no período de 09 a 12 de abril de 2019, no
valor total de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), visando
proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA, 09 de abril de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente ALEMA

P O R T A R I A   Nº 212/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 335/2019-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º  Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR,   matrícula nº 1646314 e JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885, ambos lotados na Diretoria
de Administração, para atuarem, respectivamente,  como Gestor e
Gestor Substituto das Atas de Registro de Preços nºs 001/2019, 002/
2019 e 003/2019,  relacionadas  com a aquisição de “Materiais de
consumo nas espécies elétricos, lâmpadas, reatores, tomadas e
perfilados” para a  Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/
2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os  procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 213/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 337/2019-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º  Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885, ambos lotados na Diretoria
de Administração, para atuarem, respectivamente,  como Gestor e
Gestor Substituto das Atas de Registro de Preços nºs 005/2019 e 006/
2019,   relacionadas  com a aquisição de “Aquisição de peças de
reposição tipo trocadores de calor e conjuntos de ventilação
sobressalentes para fancoils de piso do sistema de climatização do
edifício sede da ALEMA”, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os  procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 214/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 338/2019-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º  Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885, ambos lotados na Diretoria
de Administração, para atuarem, respectivamente,  como Gestor e
Gestor Substituto das Atas de Registro de Preços nºs 008/2019, 009/
2019 e 010/2019,  relacionadas  com a aquisição de “Material Elétrico:
Barramentos, Eletrodutos,  Cabos e Conectores” para a  Assembleia
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Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os  procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 215/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 339/2019-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA,   matrícula nº 1629666 e FLAVIA CRISTINA SOUSA REGO,
matrícula nº 97931, ambos lotados na Diretoria de Administração,
para atuarem, respectivamente,  como Gestor e Gestor Substituto da
Ata de Registro de Preços nº 021/2019,  relacionada  com a “Aquisição
de material para vedação internas (paredes, forros e revestimentos)”
para a  Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os  procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 216/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 340/2019-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º  Designar os servidores MARCIO BARBOSA
PRAZERES, matrícula nº 1617414 e RAIMUNDO DE JESUS
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº 1647247, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Gestor Substituto, da Ata de Registro de Preços nº 012/2019,
relacionadas com a “Aquisição de materiais de consumo tipo “carimbos,
resinas e refis”, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
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