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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/04/2019 – 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
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 16/04/2019 – TERÇA-FEIRA
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 187/19, enviado através da
Mensagem Governamental nº 019/19, que Ratifica o Protocolo de
Intenções do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável
do Nordeste (CONSÓRCIO NORDESTE).
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 188/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro neto, que estabelece diretrizes para retenção e
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN em contratos firmados pela Administração Pública Estadual e
dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 189/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a obrigatoriedade para
que todos batalhões, companhias e destacamentos militares situados
no Estado do Maranhão sejam cognominados em homenagem à policiais
e/ou bombeiros militares maranhenses em serviços ou em razão deste,
e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 190/19, de autoria da Senhora
Deputada Andréia Rezende, que dispõe sobre a denominação do Parque
Centenário do Município de Balsas-MA.
4. PROJETO DE LEI Nº 191/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a prioridade de
atendimento a membros da Polícia Civil, Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e aos Agentes de Segurança Penitenciária, fardados e em
serviço, em filas para uso do caixa, em estabelecimentos comerciais e
da rede bancária, lotérica e assemelhados no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 192/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado a Semana Maranhense de Gastronomia.
6. PROJETO DE LEI N] 193/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Maranhão a Semana Estadual dos Museus.
7. PROJETO DE LEI Nº 194/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre “A Semana de Prevenção
à Gravidez não Planejada na Adolescência”, nas escolas estaduais,
municipais e particulares do Estado do Maranhão.
8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/19,
de autoria do Senhor Roberto Costa, que concede a Medalha Manoel
Beckman, à Senhora Patricia da Silva Sousa.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 186/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Classifica Viana – MA, como Município
de interesse Turístico.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 179/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que dispõe sobre a reserva de 20%(vinte
por cento) às mulheres, das vagas oferecidas nos concursos públicos
para provimento de cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Maranhão.
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2. PROJETO DE LEI Nº 180/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que institui a Cédula de Identidade de
Líder Comunitário, e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 181/19, da Senhora Deputada Mical
Damasceno, que dispõe sobre a proibição de estabelecimentos que
comercializam ou distribuem bebidas alcoólicas nas proximidades de
igrejas.
4. PROJETO DE LEI Nº 182/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que veda a nomeação para o exercício de
cargos e prestação de serviço de pessoas que tenham sido condenadas
pela Lei Federal nº 11.340, no âmbito do Estado do Maranhão.
5. PROJETO DE LEI Nº 183/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a presença de intérprete
de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas exibições de eventos
públicos e privados culturais e sociais.
6. PROJETO DE LEI Nº 184/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que estabelece a obrigatoriedade de
disponibilização de banheiros químicos adaptados às pessoas que
utilizem cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida, nos eventos
organizados em espaços públicos no âmbito do Estado do Maranhão.
7. PROJETO DE LEI Nº 185/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaíza Hortegal, que dispõe sobre isenção de tarifa de energia
elétrica, de água e esgotos dos consumidores atingidos por inundações
e dá outras providências.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 175/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
comunicação pelos hospitais, clínicas e postos de saúde que integram
as redes pública e privada do Estado do Maranhão ao Conselho Tutelar
aos pais ou responsáveis legais das ocorrências envolvendo embriaguez
e/ou consumo de drogas por criança ou adolescente na forma que
especifica.
2. PROJETO DE LEI Nº 176/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a prioridade no
atendimento médico, odontológico, cirúrgico, inclusive de cirurgia
plástica reparadora, ambulatorial e psicológico às mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar, desde que dentro do mesmo grau de
risco dos demais pacientes, nos hospitais, clínicas, unidades de pronto
atendimento, postos de saúdes e estabelecimentos congêneres no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 177/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que considera de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores Artesanais do Estado do Maranhão, no Município de São
Luis-MA.
4. PROJETO DE LEI Nº 178/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que obriga a instalação de detectores de
metais nos estabelecimentos de ensino no Estado do Maranhão.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 15 DE ABRIL DE 2019.
Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia quinze de abril de dois mil e
dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Detinha.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, 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, Wendell
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Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo
Melo, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Rigo Teles, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zito
Rolim.
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, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 188 / 19
Estabelece diretrizes para retenção e recolhimento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN em contratos firmados pela
Administração Pública Estadual e dá outras
providências.
Art. 1º - Estabelece as diretrizes para retenção e recolhimento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no âmbito
do pagamento de empresas para a prestação de serviços e/ou obras
públicas referente à contratos firmados pela a Administração Pública
Estadual, de caráter permanente, com os seguintes objetivos:
I. Deverá ser solicitado para o pagamento de contratos de
prestação de serviços e/ou obras públicas da Administração Pública
Estadual, além das já solicitados, as Certidões Municipais de Debito
com a Receita Municipal;
II. O responsável pela retenção e o recolhimento do imposto
no ato do pagamento, será determinado pela Administração Pública
Estadual;
III. O recolhimento do imposto será destinado e transferido ao
Município, cujos serviços e obras públicas serão executados, no ato da
liberação do pagamento à empresa contratada;
IV. A base de cálculo dos serviços previstos à execução, deverá
ser correspondente à lei tributária do município, onde está sendo
realizada a prestação de serviços e/ou obras públicas;
Art. 2º - Na hipótese de não ocorrer a retenção e o recolhimento
do imposto no pagamento efetuado referente a primeira parcela do
contrato em execução, ficará o contrato prejudicado até a quitação do
imposto devido.
Art. 3º - Fica a cargo da Administração Pública Estadual
estabelecer através de regulamentação própria, as medidas necessárias
para o cumprimento das diretrizes contidas na presente Lei.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos sobre os contratos em vigência, inclusive,
em restos a pagar.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 de
abril de 2019. - CIRO NETO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O projeto de Lei em análise tem como objetivo facilitar a
fiscalização do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
possibilitando o reforço das receitas próprias dos municípios.
Tendo a Administração Pública Estadual co-responsável pela
retenção e recolhimento do ISSQN, a exemplo do que já acontece em
contratos firmados com a união, quando for o agente pagador dos
contratos de prestação de serviços e/ou obras públicas, evitando a
sonegação fiscal por parte dos seus prestadores de serviços públicos.
O art. 128 do CTN estabelece que “a Lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo
a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”.
Nesse sentido, sempre que o Estado do Maranhão contratar
ou intermediar serviços de terceiros, o mesmo passa a ser responsável
pela retenção do ISSQN e pelo seu devido recolhimento aos cofres
municipais.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Diante disso, contamos com a aprovação dos nobres pares, na
busca do desenvolvimento econômico e da fiscalização no sentido da
sonegação fiscal no nosso estado, almejando nesse importante projeto.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 de
abril de 2019. - CIRO NETO - Deputado Estadual
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Art. 1°. O Parque Centenário do Município de Balsas, Estado
do Maranhão, se denominará Parque Roosevelt Moreira Cury.
Art. 2°. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 10 de abril de 2019. ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 189 / 19
Justificativa
Dispõe sobre a obrigatoriedade para que todos
batalhões, companhias e destacamentos militares
situados no Estado do Maranhão sejam
cognominados em homenagem à policiais e/ou
bombeiros militares maranhenses mortos em
serviços ou em razão deste, e dá outras
providências.
A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO
Artigo 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade para que todos
batalhões, companhias e destacamentos militares situados no Estado
do Maranhão sejam cognominados em homenagem à policiais e/ou
bombeiros militares maranhenses mortos em serviços ou em razão
deste.
Artigo 2º - A lista dos nomes dos policiais mortos em serviço
ou em razão deste deverá ser fornecida pelo Comando Geral da Polícia
Militar do Estado do Maranhão ou pelo Comando Geral do Corpo de
Bombeiros do Estado do Maranhão, conforme o caso, dando
prioridades aos militares que faleceram realizando atos de bravura.
Artigo 3º - Os batalhões, companhias, destacamentos militares
já instalados no território maranhense deverão ser renomeados em até
3 (três) anos a contar da data de publicação desta lei, com o nome de
policiais e/ou bombeiros militares maranhenses mortos em serviços ou
em razão deste.
Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Artigo 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação.
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa estabelecer a obrigatoriedade
para que todos batalhões, companhias e destacamentos militares
situados no Estado do Maranhão sejam cognominados em homenagem
à policiais e/ou bombeiros militares maranhenses mortos em serviços
ou em razão deste.
O objetivo deste projeto é garantir o reconhecimento pelos
serviços e atos de bravura realizados pelos policiais e bombeiros
maranhenses, diariamente perdem suas vidas em prol dos maranhenses,
sem nem qualquer homenagem lhe sejam prestadas, não
esporadicamente caindo no esquecimento.
Em nossa cultura, temos o péssimo hábito de valorizar os
feitos externos, valorizando heróis e patronos de outros estados, nos
olvidando que todos os dias homens e mulheres maranhenses se expõe
ao perigo constante.
Deste modo, o presente processo visa pelo menos iniciar o
longo processo de valorização do povo maranhense aos seus heróis,
fazendo olhar para os esforços de seus conterrâneos, não ignorando os
feitos dos compatriotas de outros estados, mas fazendo reconhecer
que nosso estado tem material de igual valor ou mesmo até melhor.
Diante do exposto, ante a relevância da matéria, contamos com
o apoio dessa Augusta Assembleia para a aprovação do presente Projeto
de Lei em tela.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 de
abril de 2019. - Pará Figueiredo - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI N° 190 / 19
DISPOE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO
PARQUE CENTENÁRIO DO MUNICIPIO DE
BALSAS -MA

Segue abaixo a biografia oficial emitida em favor de Rooselvet
Moreira Cury.
Nascido em Grajaú, no dia 29 de julho de 1917. Filho de Elias
Alfredo Cury e Nilza Moreira Leda Cury, veio para Balsas aos seis
anos de idade. Rooselvet Moreira Cury, estudou no curso primário até
os 10 anos na Escola Melquiades Moreira e depois foi para São Luís,
onde fez o curso secundário no Liceu Maranhense, após concluir o
curso seguiu para o Rio de Janeiro, onde prestou vestibular e matriculouse na Faculdade de medicina. Estudou apenas 1 ano na instituição. Por
motivo de saúde do seu pai pediu transferência para a Faculdade Derby
em recife graduando-se e se especializando em obstetrícia, retomou
para Balsas - MA, onde exerceu a medicina durante 50 anos.
Junto com dom Diogo Paraddi, de quem era grande amigo
construíram o hospital São José, onde trabalhou e foi diretor em um
período de 35 anos e por duas vezes recebeu o título de melhor médico
da cidade. Foi diretor do Rotary, professor de Matemática, diretor
escolar e prefeito.
Quando foi eleito prefeito de Balsas - MA, trouxe diversos
benefícios tais como: a construção da ponte de madeira e a doação do
terreno do antigo cemitério onde hoje temos catedral da cidade.
Roosevelt, era casado com Maria Violeta e Silva Cury com quem teve
07 filhos.
Sua jornada chegou ao fim com seu falecimento causado por
um infarto em 23 de junho de 2000. Deixando um grande legado para a
cidade de Balsas.
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 10 de abril de 2019. ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI N° 191 / 19
Dispõe sobre a prioridade de atendimento a
membros da Polícia Civil, Polícia Militar, do Corpo
de Bombeiros e aos Agentes de Segurança
Penitenciária, fardados e em serviço, em filas para
uso do caixa, em estabelecimentos comerciais e da
rede bancária, lotérica e assemelhados no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO
Artigo 1º - Fica garantida a prioridade de atendimento a
membros da Polícia Civil e Agentes de Segurança Penitenciária em
serviço, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, fardados e em
serviço, em filas para uso do caixa, em estabelecimentos comerciais e
da rede bancária, lotérica e assemelhados no Estado do Maranhão.
Artigo 2º - O estabelecimento comercial ou da rede bancária,
lotérica ou assemelhados deverá expor para seus clientes e usuários,
mediante uso de cartaz ou outro instrumento visível, o direito do
beneficiário da presente Lei.
Artigo 3º - Fica a cargo do Instituto de Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do Maranhão (PROCON/MA), nos municípios
onde esse possuir representação, a fiscalização do disposto na presente
Lei.
Parágrafo único. Nos municípios em que não exista
representação do PROCON/MA, fica a Administração Pública Estadual
autorizada a celebrar convênios com as prefeituras municipais, a fim
de garantir a fiscalização do disposto na presente Lei.
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Artigo 4º - O estabelecimento comercial ou da rede bancária,
lotérica e assemelhado que descumprir o disposto na presente Lei
ficará sujeito às seguintes penalidades:
I – aplicação de multa de até R$ 1.000,00 (mil reais) para o
primeiro descumprimento registrado;
II – aplicação triplicada do valor da penalidade pecuniária
disposta no inciso I do presente artigo, para cada reincidência.
Parágrafo único. Os recursos originários da aplicação das
multas tipificadas no caput do presente artigo serão destinados aos
programas de capacitação de profissionais das duas corporações
militares, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.
Artigo 5° - O Chefe do Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da
publicação desta no Diário Oficial do Estado.
Artigo 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação.

rodadas de negócios, cursos de capacitação para aplicação na cadeia
produtiva da gastronomia em todo o Estado;
V- apoiar ações de educação, profissionalização e qualificação
do trabalhador do setor gastronômico urbano e rural e valorizar a cultura
alimentar com ações que possibilitem a transmissão do saber e das
competências;
VI - fomentar a criação e a implementação de programas de
difusão, valorização e preservação das práticas, modo de preparo e
consumo, saberes e fazeres culinários;
VII - incentivar a criação, manutenção e consolidação de
mercados, feiras e festas tradicionais e populares.
Artigo 3º Poderão ser firmadas parcerias com entidades
privadas para a realização da Semana a que se refere a presente lei.
Artigo 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa garantir a prioridade de
atendimento a membros da Polícia Civil e Agentes de Segurança
Penitenciária em serviço, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
fardados e em serviço, em filas para uso do caixa, em estabelecimentos
comerciais e da rede bancária, lotérica e assemelhados no Estado do
Maranhão.
O presente projeto possui um duplo objetivo. Primeiramente
visa manter o contingente efetivo dos policiais atuando em serviço,
evitando que as ruas fiquem sem policiamento ostensivo, assim como
garantindo que todos os processos investigatórios sejam concluídos
de forma célere e eficaz.
Em segundo lugar tem como escopo garantir a própria segurança
dos oficiais, pois por estarem fardados, os membros da Polícia Civil e
Agentes de Segurança Penitenciária em serviço, Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros tornam-se alvos fáceis, pois os meliantes
facilmente os identificam e os atacam de espreita, como foi o caso do
Edelfran Caldas Silva, que foi covardemente assassinado em 17 de
junho de 2016, quando estava na fila para o atendimento no caixa numa
agencia dos Correios no Município de Tufilândia.
Tragédias como são bastante comuns no cenário atual em que
a violência está numa crescente e cada vez mais os membros da Polícia
Civil, Agentes de Segurança Penitenciária, Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros se veem expostos de uma ação covarde, sem ter a menor
chance de defesa.
Diante do exposto, ante a relevância da matéria, contamos com
o apoio dessa Augusta Assembleia para a aprovação do presente Projeto
de Lei em tela.
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 15 de abril de 2019. - Pará
Figueiredo - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Maranhão é um Estado que tem vocação turística. Isso é
indiscutível, afinal, encontram-se aqui a Chamada das Mesas, o Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses, Alcântara, o Centro Histórico de
São Luís, considerado Patrimônio da Humanidade, dentre outros.
Contudo, devido à falta de incentivos nessa área, nosso Estado ainda
não se tornou uma rota preferencial e regular para turistas nacionais e
estrangeiros.
A gastronomia maranhense é um importante fator que poderá
contribuir para alavancar o turismo. Por resultar de uma combinação,
principalmente, das culturas europeias, africana e indígena, ela já é
reconhecida como um dos grandes atrativos do Estado.
Ao instituir a Semana Maranhense de Gastronomia, abre-se
um importante espaço para que as empresas do setor ganhem
visibilidade, gerando benefícios como o incremento da economia e a
atração de turistas. Desse modo, a realização desse evento justifica-se
porque, além de colocar a cultura gastronômica maranhense na vitrine,
serve como uma importante ferramenta para impulsionar negócios.
O turismo ficará em evidência por meio da possibilidade de
divulgar a riqueza da nossa culinária, festejos tradicionais, rotas
turísticas, museus, espaços dedicados às tradições culinárias, dentre
outros.
Um dos fundamentos do presente projeto é o reconhecimento
do trabalho realizado pelos empreendedores da área da gastronomia,
responsáveis por manter viva uma das características mais marcantes
do Estado: a qualidade e a fartura da nossa culinária. Ressalta-se que o
incentivo do aperfeiçoamento da área caminha em paralelo com a
preservação da tradição gastronômica.
A realização desse evento também contribuirá para a promoção
da cultura e a preservação do patrimônio histórico, do folclore, servindo
também para estimular a consolidação e ampliação da agricultura
familiar rural e urbana, a produção artesanal e a divulgação de
conhecimentos relacionados à diversidade cultural do Estado.
Para a realização da Semana Maranhense de Gastronomia foi
escolhida a semana correspondente ao dia 16 de outubro, sendo este
considerado o Dia Mundial da Alimentação. Assim, além de preservar
a gastronomia maranhense, estaremos também incentivando questões
relacionadas à educação alimentar e nutricional.
Dessa maneira, contamos, uma vez mais com o indispensável
apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante
propositura para a população do Maranhão
Sala das Sessões, em 10 de Abril de 2019. - wendell lages Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 192 / 19
Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado
a Semana Maranhense de Gastronomia.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Artigo 1º Fica instituída no Calendário Oficial de Eventos do
Estado a Semana Maranhense de Gastronomia a ser realizada,
anualmente, na semana que corresponde ao dia 16 (dezesseis) de
outubro, considerado como o Dia Mundial da Alimentação.
Artigo 2º A semana, ora instituída, tem por objetivo:
I – evidenciar e reforçar a vocação gastronômica do Maranhão,
tanto no cenário nacional como internacional;
II – reconhecer o trabalho desenvolvido pelos empreendedores
gastronômicos no fomento à economia do Estado, na distribuição de
renda e na geração de inclusão social;
III - ressaltar a importância da gastronomia para diversificar as
atividades econômicas por meio da indústria, do comércio e do turismo;
IV - estimular o desenvolvimento de ciência, tecnologia e
inovação através de oficinas, exposições, palestras, feiras de produtos,

PROJETO DE LEI Nº 193 / 19
Institui no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão a Semana Estadual dos Museus.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Artigo 1º Fica instituída no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão a Semana Estadual dos Museus, a ser realizada, anualmente,
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na semana que correspondente ao dia 18 de maio, considerado como o
Dia Internacional dos Museus.
Artigo 2º São Objetivos da Semana Estadual dos Museus:
I – incentivar a população ao hábito de visitar e apreciar os
museus;
II – divulgar a cultura o Estado;
III – criar eventos visando debater a importância dos museus
para a preservação da história e da memória do ser humano;
IV – transmitir a noção de que os museus representam conexão
não apenas com o passado, mas também com o presente e o futuro;
V – promover a socialização e os princípios da cidadania,
colaborando para as transformações culturais.
Artigo 3º Como atividades da Semana Estadual dos Museus
poderão ser realizadas, dentre outras, exposições, atividades recreativas,
multimídias, teatro, vídeo e laboratórios.
Parágrafo único: O projeto poderá contemplar também a visitas
das escolas integrantes da rede estadual de ensino a museus do
Maranhão, organizadas em escala, de forma que cada escola possa
realizar esse passeio cultural pelo menos uma vez ao ano.
Artigo 4º Poderão ser firmadas parcerias com entidades
privadas para a realização da semana a que se refere esta Lei.
Artigo 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Os Museus são um importante instrumento para a preservação
da memória cultural de um povo. No início, eram locais restritos e
elitizados, mantidos por pessoas com algum poder aquisitivo. Hoje,
encontram-se abertos ao público e possuem caráter educativo, tendo
por missão principal recuperar, preservar e disseminar a história de
um povo.
O Dia Internacional dos Museus é celebrado mundialmente a
18 de maio. A data foi criada em 1977 através da iniciativa do ICOM –
Conselho Internacional de Museus, um organismo que integra a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO).
Ao redor do mundo, os museus desempenham um significativo
papel para o turismo, revitalização urbana e desenvolvimento social e
econômico de diversas cidades. É correto afirmar que muitos polos
turísticos têm em seus museus uma fonte vital de recursos, funcionando
os mesmos como catalizadores de renda para a economia local.
O presente projeto justifica-se assim pela necessidade de
preservar a memória histórica do nosso Estado, incentivando a
população a conhecer e participar de eventos culturais que contribuam
para a construção do conhecimento.
Dessa maneira, contamos, uma vez mais com o indispensável
apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante
propositura para a população do Maranhão.
Sala das Sessões, em 15 de Abril de 2019. - wendell lages Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 194 / 19
Dispõe sobre “A Semana de Prevenção à Gravidez
não Planejada na Adolescência”, nas escolas
estaduais, municipais e particulares do Estado do
Maranhão.
Art. 1º - Fica incluso no calendário oficial de eventos escolares
no Estado do Maranhão, “A Semana de Prevenção à Gravidez não
Planejada na Adolescência”, a ser comemorada durante a semana
que compreender o dia 1º de fevereiro, data em que se instituiu a
“Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência”, de
acordo com a Lei Federal 13.798/2019, com o objetivo de disseminar
informações sobre medidas preventivas e educativas que possam
contribuir para a redução da incidência da gravidez não planejada nessa
fase da vida que marca a transição entre a infância e a idade adulta.

TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2019

7

Art. 2º - As escolas estaduais, municipais e particulares, deverão
desenvolver alguma das ações seguintes na semana de conscientização
e prevenção:
I – Palestras ministradas por especialistas no assunto;
II – Exposição de painéis ou distribuição de material didático;
III – Dinâmicas de grupo ou apresentação de vídeos;
IV – Outras modalidades pedagógicas, ministradas por
profissionais qualificados (advogados, médicos, psicólogos, pedagogos
etc.).
Parágrafo Único - Sempre que for realizar alguma atividade
voltada à prevenção estabelecida neste artigo, os responsáveis pelas
instituições de ensino deverão respeitar a idade de censura.
Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo Estadual, autorizado
a regulamentar esta Lei por Decreto, no que couber no prazo de 90
(noventa) dias, a partir de sua publicação.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 10 de abril de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL
JUSTIFICATIVA
A semana de prevenção à gravidez não planejada na
adolescência, a ser lembrada com o objetivo de disseminar e programar
medidas preventivas e educativas nas escolas municipais e particulares,
objetivando reduzir a incidência da gravidez na adolescência.
O presente projeto de lei tem por objetivo prevenir a gravidez
na adolescência, de forma não planejada.
De acordo com o artigo 2º do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a faixa etária do adolescente vai entre 12 e 18
anos. Com a aprovação do Código Civil de 2002, que alterou a capacidade
civil e habilitou o cidadão com 18 anos completos à prática de todos os
atos da vida civil, a adolescência ou menoridade cessa aos 18 anos
completos.
Esse período de vida é o momento de crescimento rápido e
desenvolvimento da personalidade. Isso gera conflito, estresse,
instabilidade emocional. A iniciação sexual acontece frequentemente
nesse período, o que gera uma grande preocupação, pois além da
possibilidade de ocorrer uma gravidez indesejada, pode ocorrer a
disseminação de doenças sexualmente transmissíveis.
A gravidez na adolescência é uma situação que deve ser levada
muito a sério e não deve ser subestimada, assim como o próprio processo
do parto não pode ser tratado como um “momento natural da mulher”.
O período pós-parto pode causar depressão e/ou ansiedade,
prejudicando o processo de desenvolvimento do adolescente. O pai
adolescente também deve ser objeto de preocupação e cautela já que,
muitas vezes, este não está apto tanto no aspecto emocional quanto
financeiro para assumir uma família gerando vários conflitos.
Os profissionais da área da saúde consideram a gravidez na
adolescência como fator de risco tanto para a mãe quanto para o bebê,
pois nesse período há um aumento considerável de complicações durante
a gestação, tais como abortamento espontâneo, restrição de crescimento
uterino, diabetes gestacional, parto prematuro, sofrimento fetal, entre
outros.
Este projeto de lei tem como objetivo levar aos adolescentes
bem como aos seus familiares e cidadãos uma reflexão profunda sobre
a gravidez adolescente não planejada.
Diante disto e acreditando que a informação correta é uma
grande arma para combater esses problemas, espero poder contar com
o apoio de meus nobres colegas para a breve aprovação desta
propositura.
Sala das Sessões, em 10 de abril de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027 / 19
Concede a Medalha “Manoel Beckman” à
Senhora Patrícia da Silva Sousa.
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Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” à Senhora Patrícia da Silva Sousa.
Art. 2º - Este Projeto de Resolução Legislativa entrará em
vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 11
de abril de 2019. JOSE ROBERTO COSTA SANTOS - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
Graduada em Medicina pela Universidade Federal do
Maranhão (UFMA); Especialista em Neurologia Infantil pelo Hospital
das Clínicas, através da Universidade de Campinas (UNICAMP);
Especialista em Neurologia Clínica pela Academia Brasileira de
Neurologia Clínica (ABN); Especialista em Neurofisiologia Clínica
pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica (SBNC); Mestre
em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão; e
Doutora em Neurologia e Neurociências pela Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP). Este são apenas alguns pontos da rica formação
acadêmica da Sra. Patrícia da Silva Sousa que, por si só, já seriam
suficientes para que a Assembleia Legislativa do Maranhão concedesse
a merecida honraria.
Dito isto, pois, nascida na Capital Maranhense, a Dra. Patrícia
Sousa também se destaca, tanto por sua atividade médica, quanto por
sua atuação primordial à frente do Centro de Referência em
Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças
(NINAR) que, através de uma equipe multidisciplinar tecnicamente
preparada, atende crianças com problemas neurológicos vindas de todo
o Maranhão, sendo referência Nacional por seus atendimentos, estudos
e pesquisas.
A atuação e dedicação da Dra. Patricia da Silva Sousa é
reconhecida no meio acadêmico, por seu pioneirismo em relação aos
estudos e publicações que versam sobre o neurodesenvolvimento.
Tendo conhecimento da importância do trabalho desenvolvido
por essa renomada profissional maranhense, e dos relevantes serviços
prestados às crianças acometidas por problemas neurológicos, faz-se
imprescindível a homenagem desta Casa Legislativa.
Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. São
Luís, 12 de abril de 2019. - JOSE ROBERTO COSTA SANTOS Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.04.19
EM: 15.04.19
REQUERIMENTO Nº 197 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene no dia 29 de Agosto
de 2019, para a entrega da Medalha “Manuel Beckman” à cantora,
compositora e instrumentista Alcione Dias Nazareth (Projeto de
Resolução Legislativa n.º 004/2019).
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 11 DE ABRIL DE 2019. WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.04.19
EM: 15.04.19
REQUERIMENTO N° 199 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 132, parágrafo único do
Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, após a
aprovação do Plenário, seja desarquivado, e submetido a votação o
Projeto de Resolução n° 070/2018.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 11 de abril de 2019. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.04.19
EM: 15.04.19
INDICAÇÃO Nº 554 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 16/04/2019
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Doutor Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Esporte
e Lazer, Senhor Rogério Cafeteira, solicitando autorização para a
construção no município de Paraibano, dos equipamentos
esportivos destinados ao lazer e à formação de jovens e adultos
desse município, conforme relacionados a seguir:
a) Campo de Futebol Gramado
b) Quadra Esportiva Coberta
Os equipamentos esportivos acima mencionados são
necessários para a formação de uma juventude sadia, saudável e ao
mesmo tempo possibilitarão a formação de cidadãos dignos e capazes
de colaborarem no desenvolvimento de uma sociedade justa, responsável
e cumpridora de suas obrigações.
Certamente muito ganhará o município de Paraibano com a
utilização dos referidos equipamentos indispensáveis para a
disseminação de atividades esportivas tanto no meio dos jovens como
entre os cidadãos adultos, permitindo, portanto, a prática esportiva
junto à população municipal.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
abril de 2019. - Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual
INDICAÇÃO Nº 562 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, solicitando a
recuperação de vários setores do Parque do Bom Menino que se
encontram bastante deteriorados.
A adoção da providência acima tem como finalidade colocar
em condições seguras de uso o Parque do Bom Menino, uma unidade
de conservação existente no centro de São Luís e que deveria funcionar
como área de lazer para a população. Todavia, devido às condições
atuais, o local apresenta várias armadilhas que tem colocado em risco
a vida e a saúde das pessoas que por lá circulam.
Além de grades roubadas, que facilitam a entrada de marginais
para a realização de assaltos, há muitos buracos escondidos, que têm
provocado a queda de várias pessoas, especialmente idosos. Árvores
avariadas, mato, lixo, água empossada (facilitando a proliferação de
doenças como dengue, zika e outras doenças), limo e cobras pelas
trilhas, nivelamento da pista (que se encontra totalmente danificada e
precisa ser refeita), são apenas alguns dos problemas que existem no
parque. O policiamento também é bastante precário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 12 DE ABRIL DE 2019. WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 563 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a
restauração da ponte que liga o Povoado Sumaúma em Presidente
Juscelino ao Povoado Vale Quem Tem em Axixá, que há mais de dez
anos encontra-se quebrada.
A adoção da providência acima tem como finalidade colocar
em condições de uso essa ponte que é de fundamental importância
para a região; por meio dela, a distância entre Presidente Juscelino e
Axixá é de apenas 6 km.
Ressalta-se que, com o devido restabelecimento da ponte, as
pessoas poderão ter acesso com mais facilidade à Unidade de Pronto
Atendimento existente em Morros, distante apenas 10 km. Porém, na

TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2019

9

situação atual, para se ter acesso à UPA é necessário trafegar pela BR,
o que aumenta o trajeto em 30 km.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 12 DE ABRIL DE 2019. WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 564 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Antônio
Araújo Costa, solicitando a recuperação de vários setores do Parque
do Bom Menino que se encontram bastante deteriorados.
A adoção da providência acima tem como finalidade colocar
em condições seguras de uso o Parque do Bom Menino, uma unidade
de conservação existente no centro de São Luís e que deveria funcionar
como área de lazer para a população. Todavia, devido às condições
atuais, o local apresenta várias armadilhas que tem colocado em risco
a vida e a saúde das pessoas que por lá circulam.
Além de grades roubadas, que facilitam a entrada de marginais
para a realização de assaltos, há muitos buracos escondidos, que têm
provocado a queda de várias pessoas, especialmente idosos. Árvores
avariadas, mato, lixo, água empossada (facilitando a proliferação de
doenças como dengue, zika e outras doenças), limo e cobras pelas
trilhas, nivelamento da pista (que se encontra totalmente danificada e
precisa ser refeita), são apenas alguns dos problemas que existem no
parque. O policiamento também é bastante precário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 12 DE ABRIL DE 2019. WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 565 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Secretário de Desenvolvimento
Social- SEDES, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a implantação de
dois poços artesianos no município de Olinda Nova- MA.
A presente solicitação visa atender as famílias do povoado São
Francisco e da Rua Antônio Dias, Centro, desse município, oferecendo
água de qualidade e evitando abastecimento com carros pipas diante da
constante escassez de água, anjudando na produção proveniente da
agricultura familiar e consumo das famílias que residem nessas
localidades.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE ABRIL
DE 2019 - DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 566 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter
de urgência, 02 (duas) moto viaturas para a cidade de Olinda NovaMA.
A presente solicitação visa melhorar o trabalho a ser realizado
pela polícia militar desse município, os veículos requeridos contribuirão
com maior agilidade nas áreas de difícil acesso, diminuindo a sensação
de insegurança.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE ABRIL
DE 2019 - DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 567 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando
que determine ao Secretário de Estado da Infraestrutura – SINFRA,
Dr. Clayton Noleto a proceder execução de serviço de Asfaltamento
de 4 km no Povoado Coqueiro no município São Bernardo-MA.
Tal medida é um investimento estrutural que assegurará a
melhoria de qualidade de vida da população, promovendo o
desenvolvimento econômico através da mobilidade.
Mediante o exposto, solicito dos ilustres pares, a aprovação
desta Indicação, esperando contar com a sensibilidade do Excelentíssimo
Senhor Governador, no sentido de ordenar a imediata execução do
serviço de Asfaltamento, no trecho acima citado.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 11 de abril de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 568 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando
que determine ao Secretário de Estado da Infraestrutura – SINFRA,
Dr. Clayton Noleto a proceder execução de serviço de Calçamento
de 3 km no Povoado Formosa no município São Bernardo - MA.
Tal medida é um investimento estrutural que assegurará a
melhoria de qualidade de vida da população, promovendo o
desenvolvimento econômico através da mobilidade.
Mediante o exposto, solicito dos ilustres pares, a aprovação
desta Indicação, esperando contar com a sensibilidade do Excelentíssimo
Senhor Governador, no sentido de ordenar a imediata execução do
serviço de Calçamento, no trecho acima citado.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 11 de abril de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 569 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter
de urgência, a reforma da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Olinda
Nova- MA.
A presente solicitação visa melhorar a situação precária
encontrada nas dependências do departamento de polícia desse
município, afetando não apenas aqueles que prestam serviços, mas
também seus usuários, com esse investimento sendo realizado teremos
um ambiente mais confortável e salubre para todos os olindenses.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE ABRIL
DE 2019 - DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 570 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno desta magna
Casa, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, Doutor Flávio Dino,
a fim que determine a implantação do Grupo de Atuação Especial em
Defesa da Mulher, na Defensoria Pública de Imperatriz.
Justificamos a presente Indicação, devido a preocupação da
população de Imperatriz, com o alto índice de violência física,
psicológica/emocional, moral e sexual.
De tal forma, entende-se por mui oportuna a referida
implantação.
Plenário Deputado Nagib Haickel em 02 de Abril de 2019. Helena Duailibe - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 571 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando o reconhecimento dos servidores estaduais
integrantes do Subgrupo Apoio Administrativo do Grupo
Administração Geral, e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio
Administrativo e Operacional como cargo “técnico” para fins de
acumulação de cargo público.
JUSTIFICATIVA
O presente pleito dá-se em razão do pedido feito por servidores
públicos estaduais (integrantes do Subgrupo Apoio Administrativo do
Grupo Administração Geral, e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio
Administrativo e Operacional) a este Deputado, com fulcro de
conseguirem regularizar situação de acúmulo de cargos, uma vez que
alguns deles possuem outro cargo público, qual seja o de professor, e
estão correndo risco de serem exonerados de um dos empregos.
A situação em tela amolda-se a uma problemática enfrentada
nos Tribunais Superiores deste País, no que tange ao enquadramento
de alguns cargos como “técnico”. Isso porque a Constituição Federal
limita a acumulação de cargo público a poucas hipóteses. Entre elas,
no art. 37, XVI, b, temos a possibilidade de acúmulo de um cargo de
professor com outro de técnico.
Vale ressaltar que o enquadramento do cargo de agente
administrativo como de natureza técnica tem respaldo na jurisprudência
pátria. Isso porque, por exemplo, segundo Supremo Tribunal Federal,
não podem ser considerados cargos técnicos aqueles de prática de
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atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não
exijam formação específica. Ora, o cargo de agente administrativo não
envolve o cumprimento de atividades meramente burocráticas.
Além disso, decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
denominação do cargo é irrelevante para defini-lo como de natureza
técnica, devendo-se analisar as atribuições inerentes ao cargo para
afastar qualquer incerteza quanto à sua natureza. Ou seja, devem ser
analisadas as atribuições do cargo e não somente a sua nomenclatura.
Assim, em razão das atividades exercidas pelos servidores
públicos estaduais supramencionados, que são de natureza técnica,
solicita-se o reconhecimento do cargo de agente administrativo
(Subgrupo Apoio Administrativo do Grupo Administração Geral e
Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional)
como cargo “técnico” para fins de acumulação de cargo público.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de abril de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 572 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V.Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja enviado ofício ao Exmº. Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO, para que os setores de recursos humanos
do Poder Executivo e do Poder Judiciário adotem as providências
necessárias para garantir os direitos das entidades sindicais e
dos trabalhadores, afastando a aplicação da nefasta e absurda Medida
Provisória do Governo Bolsonaro de n° 873, de 01 de março de 2019,
que já está sendo alvo se diversas ações no Supremo Tribunal Federal,
em especial da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6098, na qual a
Ordem dos Advogado do Brasil demonstra a plena e flagrante
inconstitucionalidade da referida MP.
O que se pede encontra respaldo no princípio fundante de
nossa Ordem Constitucional, onde temos a Carta da República como
diploma normativo máximo, a Supremacia da Constituição deve
prevalecer, principalmente com a circunstância da MP absurda do
Governo Bolsonaro, podendo a administração pública seguir a ordem
constitucional e reconhecer a invalidade normativa da MP.
Outrossim, entendendo as instâncias administrativas, em
remotíssima hipótese, que não podem afastar a MP por sua completa
inconstitucionalidade, pede, enquanto não haja decisão do STF afastando
este absurdo inconstitucional do mundo jurídico, que, na presente
indicação, seja adotada a solução da Coordenação de Pessoal do
Supremo Tribunal Federal, que recomendaram o procedimento de
admitir que os descontos feitos em favor das entidades sindicais possam
ser realizadas em folha e que os custos pelo processamento dos
descontos em folha sejam arcados pelas entidades beneficiadas.
O que se pede, ante a flagrante inconstitucionalidade da MP,
pois busca inviabilizar as atividades dos sindicatos brasileiros e fere de
morte as garantias de livre associação e o princípio republicano, lesando
de forma grave o direito da sociedade civil de se autodeterminar.
Desta feita, esta iniciativa corresponde à necessária proteção
às entidades sindicais e aos anseios dos trabalhadores maranhenses e
brasileiros, que irão sofrer graves consequências em sendo aplicada
essa inconstitucionalidade, pois na prática acaba com os sindicatos
que são – e sempre foram – fundamentais na manutenção dos direitos
e conquistas dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores mais
humildes, vez que só as entidades sindicais possuem força organizativa
para defender seus filiados mais frágeis nas relações de trabalho.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 11 de abril de 2019. - ,”É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 573 / 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 A ILUSTRÍSSIMA
DIRETORA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “CLARO”, SENHORA PATRICIA
NUNES MARTINS, solicitando providências, no sentido de
determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NO
DISTRITO DE TRÊS FUROS, NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE SARNEY (MA), reafirmando a política para melhorar
a eficiência na rede de comunicação de telefonia móvel “banda larga”
ofertada pela operadora e a necessidade de universalizar o acesso aos
serviços de telefonia móvel, com qualidade.
A utilidade dos aparelhos de telefonia móvel é inconteste, com
um telefone celular o controle de tempo e espaço do cidadão mudou.
Porém, é necessário melhorar o sinal de telefonia móvel celular e reduzir
o índice de insatisfação dos usuários do Distrito de Três Furos, com
mais e 5.000 habitantes e dos usuários das demais localidades ao entorno.
A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura de modo a ofertar um serviço com mais qualidade aos
usuários do setor.
A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “Claro”, para que haja mais investimentos no município
de Presidente Sarney (MA), de modo a reduzir as barreiras que
impedem melhorar a qualidade dos serviços de comunicação através da
telefonia móvel celular.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 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 574 / 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 ILUSTRÍSSIMO
GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “OI” NO MARANHÃO, SR. MARCOS
ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE, solicitando providências, no
sentido de determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA,
NO DISTRITO DE QUEIMADAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA
HELENA (MA), reafirmando a política para melhorar a eficiência na
rede de comunicação de telefonia móvel “banda larga” ofertada pela
operadora e a necessidade de universalizar o acesso aos serviços de
telefonia móvel, com qualidade.
A utilidade dos aparelhos de telefonia móvel é inconteste, com
um telefone celular o controle de tempo e espaço do cidadão mudou.
Porém, é necessário melhorar o sinal de telefonia móvel celular e reduzir
o índice de insatisfação dos usuários do Distrito de Queimadas, com
mais de 5.000 habitantes e dos usuários das demais localidades ao
entorno.
A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura de modo a ofertar um serviço com mais qualidade aos
usuários do setor.
A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “OI”, para que haja mais investimentos no município de
Santa Helena (MA), de modo a reduzir as barreiras que impedem
melhorar a qualidade dos serviços de comunicação através da telefonia
móvel celular.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 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 575 / 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 A ILUSTRÍSSIMA
GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “TIM”-NORTE, SENHORA BIANCA
SANTOS CARRAPATOSO FRANCO, solicitando providências, no
sentido de determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA,
NO DISTRITO DE QUEIMADAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA
HELENA (MA), reafirmando a política para melhorar a eficiência na
rede de comunicação de telefonia móvel “banda larga” ofertada pela
operadora e a necessidade de universalizar o acesso aos serviços de
telefonia móvel, com qualidade.
A utilidade dos aparelhos de telefonia móvel é inconteste, com
um telefone celular o controle de tempo e espaço do cidadão mudou.
Porém, é necessário melhorar o sinal de telefonia móvel celular e reduzir
o índice de insatisfação dos usuários do Distrito de Queimadas, com
mais e 5.000 habitantes e dos usuários das demais localidades ao entorno.
A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura de modo a ofertar um serviço com mais qualidade aos
usuários do setor.
A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “TIM”, para que haja mais investimentos no município
de Santa Helena (MA), de modo a reduzir as barreiras que impedem
melhorar a qualidade dos serviços de comunicação através da telefonia
móvel celular.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 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.
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infraestrutura de modo a ofertar um serviço com mais qualidade aos
usuários do setor.
A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “Claro”, para que haja mais investimentos no município
de Santa Helena (MA), de modo a reduzir as barreiras que impedem
melhorar a qualidade dos serviços de comunicação através da telefonia
móvel celular.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 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 577 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do
Maranhão, o Sr. Márcio Honaiser, e ao Excelentíssimo Sr.
Governador de Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a implantação
de uma unidade do Restaurante Popular na Zona Rural de São Luís.
Justifica-se a presente indicação pelo grande quantitativo
populacional da região, de aproximadamente 150 mil habitantes, e
pelo fato de não disporem de um restaurante popular nas proximidades,
abrangendo os seguintes bairros: Nova República, Vila Cascavel, Vila
Sarney, Estiva, Vila Samara, Juçara, Coqueiro, Vila Collier, Ananandiba,
Cajueiro Itaqui-Bacanga, Pedrinhas, Vila Maranhão, Rio dos Cachorros,
Porto Grande, Mata de Itapera, Rio Grande, Matinha, Itapera, Santa
Helena, Parque Brasil, Arraial, Quebra, Pote, Matinha do Rio Grande,
Vila Nova República, Vila Poeirão, Residencial dois mil, Vila Maracujá,
Cinturão Verde, Residencial Ribeira, Maracanã, Vila Sarney, Vila
Industrial, Vila Esperança, Tibiri, Tibirizinho, Vila Itamar, Recanto
Verde, Igaraú, Piçarreira, Cajueiro, Ilha de Tauá Mirim, Jacamim.
Assim, tal indicação visa proporcionar melhor qualidade de
vida aos moradores da localidade.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 de
abril de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 576 / 19
INDICAÇÃO Nº 578 / 19
Senhor Presidente,
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 A ILUSTRÍSSIMA
DIRETORA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “CLARO”, SENHORA PATRICIA
NUNES MARTINS, solicitando providências, no sentido de
determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NO
DISTRITO DE QUEIMADAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA
HELENA (MA), reafirmando a política para melhorar a eficiência na
rede de comunicação de telefonia móvel “banda larga” ofertada pela
operadora e a necessidade de universalizar o acesso aos serviços de
telefonia móvel, com qualidade.
A utilidade dos aparelhos de telefonia móvel é
inconteste, com um telefone celular o controle de tempo e espaço do
cidadão mudou. Porém, é necessário melhorar o sinal de telefonia móvel
celular e reduzir o índice de insatisfação dos usuários do Distrito de
Queimadas, com mais e 5.000 habitantes e dos usuários das demais
localidades ao entorno.
A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
a Exmo. Secretária Municipal de Meio Ambiente, a Sra. Maria
De Lourdes Maluda Cavalcanti Fialho, e ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, solicitando a
criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinária de
São Luís-MA.
Justifica-se a presente indicação pelo fato da capital
maranhense presenciar um ambiente constante de descontrole de
zoonoses, onde o alto índice de animais abandonados expõe o próprio
bem social. Em 2018, segundo dados da Secretária Estadual de Saúde
do Estado do Maranhão (SES), a cada quatro dias um caso de
Leishmaniose visceral é registrado na capital maranhense.
A saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal,
existindo mais de seiscentos patógenos que podem ser compartilhados,
dentre eles a raiva, toxoplasmose, leishmaniose (visceral e tegumentária).
Destarte, um dos principais problemas, oriundos da superpopulação
de animais domésticos nas cidades, decorre do fato deles estarem
expostos a todo o tipo de doenças, como raiva, Leishmaniose,
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toxoplasmose, sarna, o que constitui também um sério problema de
saúde pública.
Apesar de já existirem várias clínicas veterinárias no Município,
os altos preços dos procedimentos e medicamentos terminam afastando
dos cuidados veterinários dos animais da população de baixa renda,
incidindo em aumento da exposição das pessoas às zoonoses. Tais
dados demonstram um papel fundamental do SAMUV, pois o cuidado
de manter saudáveis tanto os animais abandonados quanto aqueles
pertencentes a tutores que são hipossuficientes, resultaria em uma
melhor gestão da Saúde e proteção do Meio Ambiente.
É importante ponderar que é competência comum dos
Municípios cuidar da saúde e assistência pública (Art.23, inciso II,
CF/88), proteger o meio ambiente e preservar a floresta, a fauna e a
flora (art.23, incisos VI e VII, CF/88), E compete ao Múnicipio legislar
sobre interesse local (art. 30, inciso I, CF/88), fundamentos que
reforçam a razão desta indicação.
Com a existência de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Veterinária-SAMUV será possível aplicar políticas públicas
preventivas mais eficazes, atuando no tratamento dos principais vetores
e gerando economia para o município. Em 2017, segundo estimativa da
UVZ de São Luís, existem em circulação, entre cães e gatos, mais de
150 mil animais, que exigem atenção e cuidado que, em vários casos
fica inviabilizado aos tutores devido aos custos.
Outros Municípios já possuem essa estrutura, como é o caso
dos Municípios de Florianópolis, em Santa Catarina, Cachoeirinha, no
Rio Grande do Sul, Pouso Alegre no Estado de Minas Gerais Salvador,
no Estado da Bahia.
Assim, tal indicação visa reaver a qualidade de vida dos
moradores da cidade de São Luís, assim como a proteção da saúde e do
meio ambiente, onde o SAMUV exercerá um papel fundamental.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 de
abril de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 579 / 19
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abandonados quanto aqueles pertencentes a tutores que são
hipossuficientes, resultaria em uma melhor gestão da saúde pública.
É importante ponderar que é competência comum dos
Municípios cuidar da saúde e assistência pública (Art.23, inciso II,
CF/88), proteger o meio ambiente e preservar a floresta, a fauna e a
flora (art.23, incisos VI e VII, CF/88), e compete ao Múnicipio legislar
sobre interesse local (art. 30, inciso I, CF/88), fundamentos que
reforçam a razão desta indicação.
Com a existência de um Hospital Municipal Veterinário será
possível aplicar políticas públicas preventivas mais eficazes, atuando
no tratamento dos principais vetores e gerando economia para o
município. Em 2017, segundo estimativa da UVZ de São Luís, existem
em circulação, entre cães e gatos, mais de 150 mil animais. Onde a
maioria são peridomiciliados, ou seja, vivem a maior parte do tempo
nas ruas. Outros Municípios já possuem essa estrutura, como é o caso
dos Municípios de Osasco, em São Paulo, e Serra Talhada, em
Pernambuco E Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.
Assim, tal indicação visa reaver a qualidade de vida dos
moradores da cidade de São Luís, assim como a proteção da saúde e do
meio ambiente, onde o Hospital público veterinário municipal é
fundamental.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 15 de
abril de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente, Deputado Ciro
Neto, por cinco minutos, sem apartes.

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário Municipal de Saúde, a Sr. Luiz Carlos de
Assunção Lula Fylho, e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São
Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, solicitando a criação do Hospital
Público Veterinário Municipal de São Luís-MA.
Justifica-se a presente indicação pelo fato da capital
maranhense presenciar um ambiente constante de descontrole de
zoonoses, onde o alto índice de animais abandonados expõe o próprio
bem social. Em 2018, segundo dados da Secretária Estadual de Saúde
do Estado do Maranhão (SES), a cada quatro dias um caso de
Leishmaniose visceral é registrado na capital maranhense.
A saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal,
existindo mais de seiscentos patógenos que podem ser compartilhados,
dentre eles a raiva, toxoplasmose, leishmaniose (visceral e tegumentária).
Destarte, um dos principais problemas oriundos da superpopulação
de animais domésticos nas cidades decorre do fato deles estarem
expostos a todo o tipo de doenças, vítimas de várias zoonoses, e da
ausência de recursos e conscientização sobre a importância da castração,
microchipagem e prevenção, fatores que reforçam um sério problema
de saúde pública.
Apesar de já existirem várias clínicas veterinárias no Município,
os altos preços dos procedimentos e medicamentos terminam afastando
dos cuidados veterinários dos animais da população de baixa renda,
incidindo em aumento da exposição das pessoas às zoonoses. Tais
dados demonstram um papel fundamental do Hospital Veterinário
Municipal, pois o cuidado de manter saudáveis tanto os animais

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) — Boa tarde, Senhores e Senhoras, Presidente, colegas
Deputados, membros da imprensa, galeria. Hoje, eu venho ocupar esta
tribuna, amigos, primeiramente, parabenizar os municípios de
Parnarama e de Colinas pela passagem de ano, no dia 10 passado. E
falar um pouco sobre a nossa semana, em Brasília, onde acompanhamos
os prefeitos, a diretoria da FAMEM. Estivemos com outros colegas
Deputados acompanhando a 22.ª Marcha dos Prefeitos a Brasília.
Bem, nós iniciamos as nossas atividades acompanhando a FAMEM
na inauguração da Casa FAMEM que vai funcionar como ponto de
apoio para os prefeitos e prefeitas no Maranhão, na Cidade de Brasília,
para funcionar como hospedagem e também como Assessoria Técnica
para acompanhar os prefeitos aos gabinetes dos deputados federais,
dos senadores, aos Ministérios, às autarquias, aos órgãos federais
naquela cidade. Também participamos da abertura da Marcha dos
Prefeitos, onde diversas autoridades, o presidente, senadores, ministros
participaram e trouxeram algumas boas novas aos prefeitos do nosso
Brasil, em especial, do nosso Maranhão. Trouxeram os Senadores com
a propositura da PEC em que facilita, diminui a burocracia no envio de
recursos federais impositivos dos deputados federais e dos senadores,
que, além de serem destinados, via Caixa, convênio Caixa, agora também
poderão ser destinados, a vias de doação, diretamente no FPM, o
Fundo de Participação dos Municípios. Assim diminuindo a burocracia
e agilizando a resolução dos problemas da destinação daquele recurso.
Também estivemos reunidos com diversos deputados federais, como o
deputado Márcio Jerry, o deputado Júlio Lourenço, o deputado Gil
Cutrim, discutindo avanços para o nosso Estado. Também participamos
da inauguração do gabinete dos prefeitos, no gabinete do senador
Weverton Rocha, onde discutimos também sobre as necessidades do
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nosso Maranhão, em especial, das prefeituras do interior do Maranhão
que vêm sofrendo, principalmente com o período chuvoso, onde várias
pessoas estão desabrigadas. E essa conversa, nessas reuniões, resultou
no encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional, o ministro
Gustavo Canuto, onde com outros colegas, como o Deputado Vinícius
Louro, Felipe dos Pneus, e vários prefeitos levamos essa bandeira,
essa necessidade que os municípios maranhenses estão enfrentando
em decorrência desse grande período chuvoso no nosso Estado. Também
estivemos acompanhando a nossa bancada federal numa reunião bastante
proveitosa, onde todos os deputados federais, situação e de oposição
compareceram, os senadores compareceram. Ouviram os prefeitos,
ouviram os deputados estaduais que também estavam ali. E chegamos
a uma conclusão de algumas diretrizes a serem apresentadas, a serem
defendidas no decorrer do ano, como a situação do ISS que acaba sendo
sonegado, em “n” municípios, por algumas empresas que prestam
serviços para o Estado e não fazem o repasse desses impostos aos
municípios. Foi uma solicitação feita pelos prefeitos e hoje
protocolamos aqui nesta Casa um projeto de diretrizes com esse intuito,
a fim de que o Estado faça a retenção e o recolhimento desse ISS no ato
do pagamento a essas empresas prestadoras de serviços e repassem
aos municípios do Estado. Também foram feitas indicações para
tratativas dos precatórios do FUNDEB para que seja agilizado o
pagamento. Também tratamos de uma iniciativa que foi sugerida aqui
no Fórum Nordeste das Assembleias, que foi a revisão dos programas
de Saúde da Família, dos programas de Atenção Básica do governo
federal, dos seus recursos destinados aos municípios que hoje bancam
em média 70% dos custos com essas equipes. Também foi feita uma
reivindicação acatada nessa carta aberta, como a PEC 34 das emendas
impositivas de bancada que tendem a ajudar, em consenso, o nosso
Estado em grandes obras, em grandes demandas que possam vir, além
da manutenção dos hospitais de 20 leitos, o que também foi tratado,
pedida ajuda dos deputados e senadores para a manutenção e o
funcionamento desses hospitais. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Exmos. colegas deputados e
deputadas, imprensa e público que nos acompanham pela galeria e
canais oficiais. Venho hoje, nesta tribuna, destacar um assunto que é de
interesse dos servidores da educação do nosso Estado, referente ao
acúmulo de cargos de professores e assistente administrativo. Essa
discussão surge devido ao problema da definição que enquadra alguns
servidores de nível técnico, o que também tem levado à exoneração de
muitos, pois é conhecido de todos nós a impossibilidade de acúmulo
de cargos públicos, garantido pela Carta Magna. Porém, no artigo 37,
existe a possibilidade do acúmulo desde que a função seja de técnico,
ou seja, o servidor não execute funções meramente burocráticas de
caráter repetitivo e que não exija formação específica. Evidente e
necessário que sejam realizadas fiscalizações e tomadas as devidas
providências com os servidores em situações irregulares. Porém, nesse
caso, venho expor uma contradição institucional que solicita a revisão
pelo Executivo, por exemplo: o profissional que exerce a função de
professor 20 horas e junta a isso também exerce a função de secretário
ou secretária de 30 horas, está impedido de trabalhar sob a justificativa
do acúmulo de cargos. Já a Lei Estadual nº 9.858, de 1º de julho de
2013, com inclusão no parágrafo pela Lei nº 10.602, de 21 de junho de
2017, institui gratificação para o cargo, considerando o mesmo como
técnico de nível médio. Além disso, a nossa assessoria jurídica
identificou várias jurisprudências que são favoráveis aos servidores
que estavam na mesma situação e foram exonerados do cargo
injustamente. É importante também ressaltar o posicionamento do
STF, quando diz que a denominação do cargo é irrelevante para definilo como de natureza técnica, devendo ser analisadas as atribuições
inerentes ao cargo para afastar qualquer incerteza quanto a sua natureza.
Ou seja, devem ser analisadas as atribuições do cargo e não somente a
sua nomenclatura. Acredito que o Estado deve trabalhar para o bem de
toda a população e nisso está incluída a segurança jurídica dos seus
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servidores. Por isso apresento esta Indicação que tenho certeza irá
beneficiar muitos servidores da educação e garantir o direito de todos.
Satisfeito, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Pastor Cavalcante, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, Mesa
Diretora, senhoras e senhores Deputados e Deputadas, imprensa,
galeria, assessores de Deputados que acompanham a Sessão de dentro
e de fora dos gabinetes, pela Rádio e TV Assembleia, boa tarde a todos.
Com alegria também quero aqui cumprimentar o Vereador Edmar, o
Vereador Daniel Sertão, o empresário Cassio, empresário Taires e o
empresário Leonardo, todos do município de Lajeado Novo, que nos
fazem honrosa visita nessa tarde. Senhor Presidente, eu sei que esta
tribuna é uma tribuna exclusiva para discurso político. É possível que
hoje eu não faça um discurso puramente político. Também não vou
fazer uma pregação. Se bem que eu gostaria de fazer, mas vou aguardar
o momento oportuno. Quero somente fazer um agradecimento, um
convite, também uma comunicação. Quero, neste momento, da tribuna
desta Casa, manifestar publicamente ao povo do Maranhão e a esta
Casa o meu voto de louvor à Assembleia de Deus em Carolina no
Maranhão por ter realizado, no dia 06 de abril, o aniversário de 72 anos
de atividades evangelísticas naquele município. Há 72 anos chegou ao
município um missionário vindo da base assembleiana da nossa igreja,
que está em Belém do Pará. Hoje, o município tem não apenas um
missionário, mas milhares de fiéis, bem como toda a Região Tocantina
com o trabalho daquela igreja que resultou em quatro grandes
Convenções de Pastores. Uma no Goiás, uma no Pará, uma no Tocantins
e uma no Maranhão, da qual sou o Presidente já há 15 anos. E aqui
quero fazer um convite: de 10 a 13 de julho de 2019 essa Convenção de
Pastores realizará a 32ª Assembleia Geral Ordinária. Senhor Presidente
e Senhores Deputados, quando eu fiz uma explicação aos diretores da
Instituição de como funcionam os trabalhos legislativos nesta Casa,
toda a diretoria da nossa Convenção entendeu a necessidade de nós
fazermos a entrega de uma comenda honrosa ao Presidente desta Casa.
Por isso, nós já formalizamos o convite. E tivemos a confirmação da
presença do Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, na nossa
Convenção, em 13 de julho, às 10h da manhã, nós realizaremos uma
Sessão Solene para a entrega desta Comenda. É a Comenda mais honrosa
da Instituição. Em 15 anos apenas oito pessoas receberam a Comenda,
inclusive a última, a 8ª foi entregue ao Exmo. Governador do Estado. E
entendi que fica de bom tamanho a presença dos Deputados naquela
Sessão Solene. Por isso, venho à tribuna desta Casa fazer o convite aos
meus pares. Certamente, o convite não ficará somente um convite
verbal. O nosso convite vai chegar à mesa de todos os Deputados. E eu
gostaria de contar com a presença dos meus amigos ali naquela grande
reunião. Também quero aqui fazer o meu agradecimento ao Governador
do Estado, Doutor Flávio Dino, agradecer aos meus pares, Deputados
e Deputadas, pela aprovação da Lei, de minha autoria, que tornou a
Escola Bíblica Dominical Patrimônio Imaterial do Maranhão. E
agradecer, publicamente, ao Governador pela sanção da lei que já
aconteceu. Então, aqui está o meu registro, o meu agradecimento e o
meu convite. Agradeço a todos e estou satisfeito, Senhor Presidente,
obrigado. Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito grato, Pastor Cavalcante, pela honraria. Terei muito
prazer em comparecer em Açailândia no dia 13 de julho. Com a palavra,
o Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor presidente, senhoras e senhores
deputados, imprensa, galeria, todos que acompanham a transmissão
desta sessão, com o pouco que me resta de voz, nesta tarde, eu quero
exaltar a belíssima vitória do nosso mais querido Cavalo de Aço que,
no último sábado, consagrou-se campeão do Maranhense 2019,
tricampeão maranhense. Uma bela vitória, uma digna vitória, uma vitória
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que levanta toda nossa região e exalta o time aguerrido, um time com
uma história de superação, um time que a torcida de Imperatriz e de
toda região abraça e que tem como uma de suas maiores referências.
Esse time, o Cavalo de Aço, muitas vezes desacreditado, mas aí está a
torcida apoiando. Mesmo com muitas dificuldades pelas quais já passou
ao longo de sua trajetória, nunca baixou sua cabeça e sempre mostrou
a grandeza do povo de Imperatriz, do povo da região Tocantina.
Campeão 2005, campeão 2015 com uma campanha de superação e
agora campeão em 2019 num momento em que muitos já haviam até
desistido, em que um time muito forte, com uma campanha belíssima,
a campanha que o Moto Clube desenvolveu neste campeonato de
2019, invicto, e que um empate consagraria o Moto como campeão do
Maranhense 2019. Como tudo parecia ser perdido, aos 47 minutos do
segundo tempo, o Cavalo de Aço consegue fazer um gol, por meio do
Adalto, e ali mesmo encerra a partida e está definido o Campeonato
Maranhense de 2019. Daquelas jogadas que serão relembradas por
muito e muito tempo, de uma jogada que define heróis de um time que
não desiste, nem no último segundo de jogo, que não se rende, de um
time que mostra altivez do povo de Imperatriz, do povo da Região
Tocantina, de um time que faz todos vibrarem e todos respeitarem a
força do Imperatriz, do nosso querido Cavalo de Aço. Eu faço questão
de destacar, Senhor Presidente, porque com todas as dificuldades
enfrentando times que têm uma apoio financeiro muito grande de
patrocinadores, de times que têm um investimento muito mais sólido
e vem ali o Cavalo de Aço com a garra mesmo da torcida, acreditando
no potencial da cidade, em um momento muito específico e que a
cidade vive dificuldades, sofrimentos, desde as grandes chuvas que
caíram na nossa região e que prejudicaram demais a população de
Imperatriz, com centenas e milhares de pessoas sofrendo. Vem ali uma
alegria que traz de volta o sorriso da cidade. Este campeonato traz uma
alegria especial ao povo de Imperatriz e ao povo da região Tocantina.
Uma campanha difícil, mas que traz, da superação do time, essa grande
vitória para nossa cidade. E entre os grandes times do maranhão, o
Cavalo de Aço é respeitado, o melhor de todo campeonato maranhense,
o campeão, o tricampeão maranhense. E a gente faz questão de destacar
esta vitória. Quando aquele gol saiu, veio o grito de todos, o grito de
alegria, o grito que muitos nem acreditavam, mas que era possível. E
somente com guerreiros que não se rendem é que a gente consegue esse
resultado de superação. Faço questão de parabenizar, Presidente, o
presidente do Cavalo de Aço, presidente Adalton, com todos os
jogadores, com a comissão técnica, juntamente com todos que
contribuem com este time, com os dirigentes, com os patrocinadores.
Faço questão de destacar que o Governo do Estado deu um apoio
muito importante a todos os times do campeonato maranhense e ao
Cavalo de Aço, de maneira igual ao Cavalo de Aço, ao Moto Clube, ao
Mac, ao Sampaio Corrêa, de modo que está de parabéns o
futebol maranhense. Está de parabéns o Cavalo de Aço. A alegria da
cidade com esta vitória nos traz a esperança e nos faz superar momentos
difíceis que o povo de Imperatriz, hoje, passa, depois de tanto
sofrimento das chuvas, mas que a alegria agora vem. Ontem uma enorme
carreata dos torcedores do Cavalo de Aço foi feita nas ruas de Imperatriz.
E a gente percebe o quanto o futebol é envolvente. Ele nos dá lições. O
futebol nos dá lições. A primeira delas é não desistir jamais. A outra é
exatamente acreditar na sua força, não estar baixando a cabeça para
ninguém. E agora, dentro de poucos dias, na Série-C do Brasileirão,
estará lá de cabeça erguida o Cavalo de Aço, para galgar posições ainda
mais importantes no futebol de todo o Brasil, não somente no futebol
maranhense. O acesso que esta vitória do último sábado traz à Copa
do Nordeste, à Copa do Brasil, a tantos campeonatos importantes e
que cada vez mais colocará o Cavalo de Aço onde deve, que é exatamente
entre os gigantes do Brasil. Porque esse time guerreiro traz uma grande
alegria para a nossa Imperatriz, para a nossa região tocantina e para o
nosso Maranhão. Viva o Cavalo de Aço. Obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro, a pedido do Deputado Pastor Cavalcante, as
presenças dos vereadores Daniel Sertão e Edmar, assim como dos
empresários Cássio e Taires e Leonardo. Registro também a presença
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do Vereador Dr. Adriano, de Barra do Corda, seja muito bem-vindo,
Vereador. Registro feito por solicitação do Deputado Fernando Pessoa.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Medida Provisória n.º 289, de autoria do Poder Executivo.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
com estão. Aprovado, à promulgação. PEC n.º 001, de autoria do
Poder Executivo, que dá nova redação ao inciso IX, do artigo 147, da
Constituição do Estado do Maranhão. Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, trata-se de uma PEC. Portanto, a votação será nominal,
via painel eletrônico. Vou pedir para zerar o painel. E os Deputados e
as Deputadas, primeiro, confirmarão as suas presenças, depois votaram
SIM ou NÃO, ou abstenção, de acordo com o entendimento de cada
um, para que nós possamos apreciar e aprovar, ou não, a referida PEC.
Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Só para encaminhar pelo SIM, pela bancada do governo, que
é só para atualização de texto com o diz respeito à nossa Constituição,
tendo em vista a necessidade da atualização da redação do referido
dispositivo constitucional, para que os atos municipais sejam
publicados em meio eletrônico, no intuito de evitar obscuridade e
aperfeiçoar os mecanismos de transparência, prestigiando os avanços
normativos alcançados com advento na Lei Complementar Federal n.º
102/2000, a Lei de Responsabilidade Discal. Na verdade, é uma
atualização da nossa Constituição em conformidade com a Constituição
Federal. Por isso, eu peço para que a gente encaminhe pelo voto SIM.
Registrando a presença e em seguida o voto.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Pela Oposição, vamos votar favorável ao projeto. Certo que traz mais
transparência ao processo público.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O painel já foi zerado? Já, não é?
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Já está
liberado. Confirmar a presença.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exas. confirmam a presença, novamente. E aí votam no
SIM ou no NÃO ou em Abstenção. Senhores deputados, vou encerrar
a votação. Votação encerrada. Peço que liberem o resultado. PEC
aprovada com 29 votos “Sim”, nenhuma abstenção e nenhum voto
“Não”. Projeto de Lei n° 0154/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior. O Deputado está ausente? Transferido para próxima sessão.
Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo n° 046/2018. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei n° 079/2019, de autoria do
Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de
Lei n° 099/2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei n° 100/2019, de autoria do Poder Executivo
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei n°
257, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu vou querer
encaminhar.

16

TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2019

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Já foi votado, Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não pode
encaminhar mais? No segundo turno, não pode ser é discutido.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vai à Sanção ou ao Segundo Turno? Vai à Sanção, Deputado
César. V. Ex.ª quer registrar o voto contrário?
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu vou registrar,
sim, Presidente, mas eu acho que, na minha compreensão, eu deveria
poder pelo menos encaminhar, já que foi exaurida, exaustivamente
discutida, agora encaminhar.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, eu chamei o projeto. V. Ex.ª estava analisando
o material que V. Ex.ª tem em mãos. Certamente deve ser para um
outro projeto constante da Ordem do Dia e chamei para votação e
todos votaram. Posso registrar o seu voto contrário. Peço desculpas a
V. Ex.ª, mas, infelizmente, já foi feita a votação.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, só para registrar, aqui na nossa galeria, a presença do Jardel
Luna e do Sargento Azevedo, que são representantes dos monoculares,
aqui no Maranhão. Têm essa luta em defesa das pessoas com a deficiência
monocular. Eu adianto também que apresentei uma Indicação a esta
Casa, encaminhado ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior, para que
possa inserir os monoculares na tarifa, igualmente, para os deficientes
físicos ou qualquer outro tipo de deficiência já reconhecido pelo sistema
de transporte de São Luís, para que também os monoculares sejam
incluídos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Feito o registro, Deputado Neto. Requerimentos à deliberação
do Plenário. Requerimento nº 167/2019, de autoria do Deputado Ciro
Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pela Ordem,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Mas, no meu
entendimento, Presidente, o Regimento me permite discutir de volta e
encaminhar de novo.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente,
este Requerimento do Deputado Ciro no Requerimento especifica o
Regimento que ele quer ajustar?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César, V. Ex.ª tem toda a razão. O Regimento
permite discussão, permite encaminhamento. V. Ex.ª sabe que esta
Mesa, em nenhum momento, tem qualquer gesto para impedir a
discussão. Mas, de fato, eu chamei a discussão, chamei a votação. Os
deputados votaram. Vou registrar o voto de V. Ex.ª contrário ao projeto,
se assim V. Ex.ª desejar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não, é um Requerimento genérico para que, pelo que entendi,
façamos uma atualização.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Desejo,
Presidente. Desejo que seja registrado também a compreensão de que
passou aqui muito rápido. Essa situação eu estava analisando aqui a
forma que eu ia encaminhar, mas tudo bem. Me inscreva, portanto, no
tempo do meu partido.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano, V. Ex.ª votou? Registro os votos contrários
dos Deputados César Pires e Adriano.
O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE - Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Pastor Cavalcante.
O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE - Do
Projeto nº 100, eu quero registrar a minha abstenção.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registre a abstenção do Deputado Pastor Cavalcante, Deputada
Mical também no Projeto de Lei nº 100. Peço que conste da Ata as
abstenções dos dois deputados: Deputado Pastor Cavalcante e Deputada
Mical. Projeto de Lei nº 230/2018, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, que institui o Dia Estadual da Pessoa com visão Monocular.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, só para registrar...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vai a segundo turno. Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - É genérico ou
sintético?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Uma atualização do nosso Regimento. Como o Regimento
tem muitas alterações, imagino que seja para que nós possamos, digamos
assim, compilar essas alterações todas e, até se for o caso, propor
alguma alteração.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - A Mesa
aprovou?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O Plenário.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela Ordem.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Obrigado,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Seria uma
boa oportunidade para esta Mesa Diretora imprimir alguns exemplares
consolidados, tendo em vista que o último Regimento Interno impresso
está um pouco desatualizado, tendo que a gente recorrer à internet. E,
às vezes, ocorre erro aqui mesmo dentro do Plenário.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael, já estão sendo confeccionados não só a
versão do Regimento Interno como da Constituição Estadual, para ser
distribuída a Constituição, já com as últimas alterações, para serem
distribuídas para os 42 Deputados e Deputadas.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, é
muito proveitosa essa Comissão, até porque devemos, de fato, rever
algumas situações e consolidar outras, né, mas esperamos aqui da
oposição que seja chamado também, na devida proporção dos grupos,
dos blocos, aqui nesta Casa, a oposição para fazer parte também desses
sete membros. Então, aguardaremos, em breve, o chamamento da Mesa,
não sei como será organizado isso, para que a oposição possa também
indicar um membro. Muito Obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, a composição da Comissão vai respeitar
o critério da proporcionalidade. E a oposição terá assento assegurado.
Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente, não poderia deixar de elogiar a atitude do Deputado
Ciro, que faz essa proposição. E é algo necessário que, às vezes, entra
legislatura, sai legislatura, e nem sempre parte dos parlamentares essa
iniciativa de atualizar, diante de tantas emendas que os próprios
parlamentares propõem, de tantas alterações, Deputado Ciro traz esta
iniciativa. E eu tenho certeza de que terá todo o apoio da Mesa Diretora.
Então, faço questão de salutar porque é necessária a gente ter o nosso
Regimento atualizado. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Senhor
Presidente, a última.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio, pois não.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) - Por isso, Senhor Presidente, que estou aqui inserindo a Escola
do Legislativo para funcionar porque, se estivesse funcionando, não
haveria necessidade da discussão. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento n.º 177/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 184/2019, de
autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) – Eu queria pedir autorização da autora, se possível, que
permitisse a minha subscrição.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Dr.ª Helena Duailibe. Certamente, ela vai autorizar,
Deputado Neto. Peço que registre a subscrição do Deputado Neto
Evangelista. Requerimento n.º 186/2019, de autoria do Deputado
Carlinhos Florêncio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
187/2019, de autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 188/2019, de autoria da Deputada Dr.ª
Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Neto.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Faço o
mesmo pedido, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que registre a subscrição do Deputado Neto Evangelista.
Requerimento nº 189/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 190/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo. Deputado ausente. Fica transferido
para a próxima sessão. Requerimento nº 192/2019, de autoria do
Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 195/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê).
Em discussão. Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
eu, conversando com o líder do Governo, chegamos à conclusão que a
Oposição vai votar a favor do Requerimento. Mas nós queremos que
essa votação venha amanhã, apenas, ao Plenário, para dar tempo para
que a gente possa estudar melhor o projeto.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu queria... Não tendo objeção, vamos apreciar o
Requerimento. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Nós vamos incluir o Projeto na Sessão Ordinária da próxima
segunda-feira. Tudo bem, Deputado Rafael leitoa?
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Tudo bem,
Senhor Presidente. Porque dá tempo do Deputado Adriano dar uma
estudada melhor, sem a necessidade, inclusive, da pedida de vistas,
porque ficaria para segunda-feira. Terça-feira seria urgência. Votaríamos
amanhã, votaremos quarta. Então votaremos na segunda e a gente vota
por completo o projeto.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Hélio Soares.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu só queria
em nome da Mesa e de Vossa Excelência agradecer a Oposição por
estar votando com a gente também. Inclusive ainda agora o Deputado
César, porque V.Exa. voltou o assunto, ele queria votar a favor. Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento 185/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, o Deputado está ausente,
fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento 191/2019, de
autoria do Deputado Adriano (lê). Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
este é apenas um Requerimento solicitando essa informação ao Paulo
Guedes, ao Ministro Paulo Guedes. E posso encaminhar também um
ofício como Deputado ou como cidadão, mas eu acho que ganha mais
força se a gente conseguir enviar esse ofício pela Mesa. Por que é
importante esse ofício? Porque está tramitando nesta Casa um pedido
de empréstimo de seiscentos milhões de reais para pagamento de
precatórios. E nós precisamos saber se essa linha especial existe e se
está em vigor. Se esta linha, se o Ministro Paulo Guedes nos responder
que existe financiamento, nós, inclusive, a oposição e todos votamos
por unanimidade a favor desse projeto. Mas se o Ministro Paulo
Guedes disser que não existe essa linha de financiamento, eu acho
necessário aqui, nesta Casa, a gente incluir emendas para que a gente,
para que o Governo Estadual possa buscar essa linha de financiamento
em bancos e em outras instituições. Então não há por que nós
aprovarmos um projeto de lei inócuo, onde nós autorizamos uma linha
de financiamento, mas não existe a linha de financiamento federal.
Então simplificando: o que nós queremos aqui é só que o Paulo Guedes
diga se existe mesmo essa linha ou não, para que a gente não passe
vergonha aqui na Assembleia. Muito obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, agora V. Ex.ª interveio a tempo.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Pois é, Presidente, obrigado. Deixe eu explicar. Na verdade,
em relação a isso, foi consultado ao relator do STF. E ele encaminhou
para Advocacia-Geral da União solicitando posicionamento que, com
certeza, deve ter ouvido o Dr. Paulo Guedes. Mas não teve nem para
Bahia e nem tampouco para Minas Gerais, teve crédito em relação a
isso. Tanto é que a Bahia, quando projetou a lei, ela traz um artigo da
lei já facultando, inclusive, situações paritárias em termos de juros do
que é feito em nível nacional. Portanto, está no site da AdvocaciaGeral da reunião o parecer apenas que foi encaminhar para Raquel
Dodge, mas nós não conseguimos tirar o posicionamento da AdvocaciaGeral da União, que seria, segundo ela, o organismo que daria substância
para a decisão maior dela, do Supremo, aliás, em relação a isso. De
ordem que eu posso garantir ao Senhor que não há linha de crédito em
relação a esse tipo de pedido que nós vamos votar aqui. Não tem linha
de crédito. É claro, é importante fazer a consulta para ele, mas o
próprio Supremo já fez. E não há linha de crédito em relação a isso.
Quem quiser olhar o site que olhe, olhe a lei da Bahia. Porque a Bahia
fez algo diferente daqui. Ela, embora tenha feito a lei, mas criou um
artigo que caberá ao Estado, fica autorizado o Estado a procurar linha
de crédito em qualquer um tipo de banco, desde que os juros sejam
iguais a linha que seria o crédito a ser colocado pelo Tesouro Nacional
que não tem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) – Obrigado, Senhor Presidente. Só para corroborar aqui com a
Oposição, com o nosso amigo César Pires e o Deputado Adriano, que
na verdade, na verdade, não existe linha de crédito com fim específico
para esse pagamento. Agora, ou o Governo do Estado, de cada Estado
se previne para tirar. Porque isso aí tem que sair do lastro de cada ente
federado, ou seja, de cada devedor. Mas quando os Estados, como não
tem exatamente os municípios também, não existe lastro suficiente.
Então, recorre aos empréstimos para suprir, onde seria de outros
pagamentos como folha de pessoal, as obrigações básicas como os
ajustes operacionais. Enfim, todas as despesas que seriam suprimidas
para pagar o precatório têm que cobrir estas despesas com outros
recursos. Então, a única saída que tem, o único caminho é recorrer à
instituição bancária, por meio de empréstimo, mas, na verdade, não
existe uma linha de crédito. Agora, a responsabilidade de cada um que
dirige os entes federados tem que cobrir para não ficar a lacuna do
déficit, obrigado.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Só, Presidente, que os juros não são iguais aos juros que
seriam alocados pelo Tesouro Nacional em relação aos Bancos, tipo
Caixa Econômica e Banco do Brasil. É ínfimo o juro, o que daria para
poder fazer esse tipo de pedido que o Governo está fazendo. Qualquer
outra linha de crédito ultrapassa os 10% em relação ao que seria
proposto pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Não tem nada e
nós temos documentos em relação a isso.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só para constar, na verdade, o Governo
do Maranhão, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, inclusive já
impetrou um mandado de segurança colocando como autoridade
coautora o Presidente da República para realmente fazer regulamentação
da Emenda Constitucional 99 para que realmente seja efetivada uma
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linha de crédito. Isso aí é importante porque uma inovação da Emenda
Constitucional 99 em comparação com a Emenda Constitucional 94,
foi a colocação da possibilidade de 50% dos recursos desses
empréstimos, eles serem utilizados para quitar precatório com deságio
de até 40%. Em uma investigação preliminar que nós fizemos, se
houvesse a possibilidade de quitação com esse empréstimo, haveria
uma economia de quase 215 milhões de reais. Então, assim, para o
estoque de precatórios que hoje nós temos provisionados até 2019 em
torno de 1,300 bilhão de reais. Ressalte-se aqui que esse estoque
acumulado foi uma consequência do não pagamento no período de
2011 a 2014, o que acarreta um passivo de quase 500 milhões de reais.
Então há a necessidade de fazer essa quitação, tanto para entrar em
conformidade com a Emenda Constitucional n° 99, que obriga essa
quitação desses precatórios até 2024, sob pena inclusive de incorrer
em atos de improbidade administrativa. Além de tudo, libera dinheiro
para que o governo possa atuar em outras ações aqui como o custeio de
saúde, custeio de educação, ações tão importantes aí para o governo,
mais importantes realmente do que certos tipos de debates em
instituição particular, instituição pública federal. Importante realmente
é a gente aprovar esse empréstimo aqui nesta Casa, para que possa se
proceder ao próximo passo, que é abrir a linha de crédito em uma
instituição financeira oficial, que é o que está previsto. As emendas
inclusive já tiveram uma pré-análise. Uma das emendas do Deputado
Adriano, inclusive, esbarra e até que realmente teria a nossa simpatia,
a questão é que o legislador constituinte, quando introduziu o § 4° da
Emenda Constitucional n° 99/2017, fez a descrição de que há a
necessidade realmente de ser instituição oficial federal. Nós tivemos
ainda uma discussão com o jurídico sobre se não seria possível receber
essa emenda da instituição pública privada, dimensionar de maneira
teleológica, interpretação da lei, a gente fazer uma interpretação além
do constituinte, mas quem escreveu a Emenda Constitucional n° 99 foi
específico, colocou aquele paragrafo ali e foi incluído, ele queria
realmente que fosse uma instituição bancária oficial. E é importante
destacar porque há interesse de instituições, o Banco do Brasil é uma
dessas instituições interessadas, há possibilidades de instituições até
estrangeiras se realmente tivesse previsão na Emenda Constitucional
Federal 99, mas infelizmente para nós aqui tem vício de
inconstitucionalidade, é evidente a proposição do empréstimo com
instituição financeira privada. Então essa é a nossa visão inicial, mas
vai ser bastante discutida ainda nesta Casa até a aprovação com certeza
do autorizativo do empréstimo. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente,
continua na ordem se V.Ex.ª me conceder.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Eu acho que nós vamos enriquecer isso aqui, mas eu fico feliz
de uma coisa, a presidência da CCJ colocou Doutor Yglésio e eu fico
feliz com o reconhecimento dele de que não tem linha de crédito. Para
mim já basta para o que eu quero fazer. E quero dizer que aí aconteceu
a Emenda Constitucional 92, que derivou para 94, que botou para 99.
V.Ex.ª sabe o porquê disso, Presidente? Porque os Estados não honraram
na quantidade de anos previstos, remeteu-se para 99 que também não
honrou, embora tenha pactuado em 2007 com 1/12, o que significa em
torno de 16 a 17 milhões de reais em relação ao orçamento que, apesar
de nós termos votado aqui hipoteticamente de 21 milhões de reais,
está projetado apenas para 16 ou 17 milhões de reais. Não me pergunte
o porquê, mas eu vou lhe dizer por que foram colocadas inúmeras
situações de alienações de bens que não existe empenhado em cinco
bilhões de reais de orçamento sem que na verdade tenha tido receita
para isso. Isso que é a verdade. Eu fico feliz por ele reconhecer que não
tem dotação orçamentária. Se o Estado poderá ter inadimplente, poderá
na verdade, por quê? Porque pode perder as contas do FPE, poderá ser
julgado como improbidade administrativa e inclusive as contas bancárias
também podem ser colocadas em garantia em relação a isso, ou seja, o
Estado fecha. Para justificar para a sociedade a inadimplência de 2019
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porque pactuou tomando como pressuposto básico a própria Emenda
Constitucional 99, que daria o espaço de 24 anos para ele poder recolher.
E não recolheu um mês. Me parece que recolheu três meses e, a partir
de junho do ano passado, não recolheu nada, nada. Está inadimplente
e quer justificar. E qual é a justificativa? Nada mais, nada menos do que
encaminhar um projeto que é aprovado e depois apresentar. Como
Minas Gerais apresentou de R$ 2 bilhões e que não tem lastro no
Banco do Brasil até hoje. A Assembleia, eu acho, deveria fazer um
expediente procurando por isso. Porque nós vamos aprovar uma coisa
que não existe lastro para isso. É apenas para justificar a não
improbidade colocada pelo Deputado Yglésio em relação a isso. Então
o seguinte, o reconhecimento de não ter...
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Eu fui citado. Eu
só queria. Na verdade assim...
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - V. Ex.ª é citado do
bem, do bem.

TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2019

19

Estado. Hoje nós estamos com 53,47% da relação entre a despesa
corrente líquida e a receita corrente líquida. É possível trabalhar em
200%. Ou seja, o Maranhão tem um longo limite aí de folga realmente
para contrair empréstimos e fazer realmente investimentos imediatos
em custeio e, ao mesmo tempo, quitar as suas responsabilidades fiscais
com o pagamento de precatórios.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Dotação
orçamentária pode existir, porque numa dotação orçamentária que você
aplica aqui 21 bilhões e só tem 16 na expectativa, 5 bilhões vem de
onde? Da magia desta Casa que aprovou. Não, se é 1/12, se é R$ 16
milhões, como não é R$ 16 milhões, Deputado Rafael? Outra coisa,
Presidente, eu quero deixar claro que o comprometimento, respeito o
que o Deputado Yglésio está dizendo, mas o Portal da Transparência
está dizendo outra coisa. Dá 57.64 o comprometimento da consolidação:
57.6% da consolidação, 48% só do Executivo.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu sei disso.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Então o seguinte,
o que estou dizendo é que não tem. Estou falando com ele como
relator, que já reconheceu uma coisa, de público e gravado: não tem
lastro financeiro...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado, isso
aí o Senhor está tratando de outro tema. Esse número que V. Exa. acaba
de relatar é o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Não, mas isso aí,
Deputado, não tem nenhum problema, porque a gente...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - É sim, o Senhor
sabe disso e pode acessar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Nem no Banco do
Brasil. Agora quanto à questão conceito, à questão conceitual legal que
vai ser julgada na CCJ, tem amparo legal para fazer: para fazer a
irresponsabilidade. É um amparo legal para praticar irresponsabilidade,
porque sabendo que deveria colocar 1/12, não colocou 1/12
correspondente ao que deveria ser pago dos precatórios. Agora já quer
arremeter o débito para a questão de 11 para 15.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não, o limite
prudencial é 54%. Esse aqui V. Exa. ultrapassou o limite prudencial,
57%.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Não, não é
nada disso. V. Exa. está completamente equivocado.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Uma grande
confusão aí de informações.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, por favor, vamos ter calma. A discussão
está bem interessante, mas vejam só, nós estamos tratando aqui de um
Requerimento à deliberação da Mesa. O Deputado Adriano... eu vou
repetir, porque já faz tanto tempo que está na discussão. O Deputado
Adriano solicita que a Mesa autorize um pedido de informação ao
ministro Paulo Guedes, se existe linha de crédito especial, no âmbito
federal, para pagamento de precatórios. Eu até gostaria, sem prejuízo
da manifestação do Deputado Adriano, que é autor, que a Mesa já se
manifestasse para essa discussão em torno do empréstimo. Vejam só,
o empréstimo está tramitando aqui há mais de mês, sem pressa
nenhuma. Está tendo toda oportunidade para que todos os deputados
e deputadas conheçam, se aprofundem no estudo, discutam bastante.
E me parece que está na pauta da CCJ amanhã sob a relatoria do
Deputado Yglésio. Enfim, nós estamos tendo aqui todo o tempo do
mundo para cada um fazer o seu juízo do pedido de autorização
formulado pelo poder Executivo. Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Só para fazer
alguns ajustes aí. Dotação orçamentária por pagamento de precatórios
há. Há a necessidade também de aguardar o relatório fiscal agora do
mês de maio. Vou até para verificar como vai ficar a receita corrente
líquida do Estado, tendo em vista que a parcela do precatório a ser
paga, de acordo com a emenda constitucional 99, é calculada em cima
da despesa corrente líquida. Outra coisa interessante: não tem desespero
quanto a essa questão de não haver possibilidade de endividamento do

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César e Deputado Yglésio, vou pedir que a gente
suspenda a discussão, porque o autor do Requerimento quer encaminhar.
Deputado Adriano, V. Exa. tem a palavra, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Muito obrigado, Senhor Presidente. Encaminhar aqui o projeto, a
proposição, o Requerimento, a discussão está muito boa e muito técnica.
Uma coisa a gente já consegue perceber: qual o intuito desse
Requerimento? O intuito do Requerimento é saber se esse Fundo de
Financiamento existe ou não existe. Esse que é o propósito desse
Requerimento. O Deputado Yglésio já foi à PGE, já conversou com o
governo e trouxe agora em primeira mão para gente a visão do governo,
que realmente esse Fundo de Financiamento não existe. Mas não o
bastante, nós precisamos aqui saber da tinta do ministro de Economia,
Paulo Guedes, para saber se realmente existe ou não, vamos saber.
Bom, esta é uma questão, e pedimos aqui o apoio da Mesa para que a
gente possa enviar esse pedido de informação. Outra questão, o porquê
desse desespero do governo em mandar um Projeto de Lei inócuo para
esta Casa, já que não existe um fundo de financiamento. Fato, o próprio
governo sabe, como o Deputado Yglésio acabou de falar. O governo
aderiu ao Fundo Especial de Precatórios, em 2017, quando ele manda
aqui a Mensagem Governamental para esta Casa e o Deputado Yglésio
repete esse argumento falacioso, do governo, que tudo isso é devido ao
não pagamento de precatórios de 2012 a 2014, o governo falta com a
verdade, infelizmente, Deputado Yglésio. Porque o Governo do Estado
aderiu ao Fundo Especial de Precatórios em 2017. E ao aderir ao Fundo
de Precatórios em 2017 ele é obrigado, como o Deputado César mesmo
falou aqui, o Deputado César, a pagar mensalmente um doze avos.
Coisa que o governo não fez, deu calote, não pagou porque tirou este
recurso. E está investindo esse recurso em outro lugar. E agora o governo
quer chegar nesta Casa mandar Projeto de Lei inócuo, porque o próprio
governo, repito, já disse que não tem Fundo Especial de Financiamento,
para que, nós, deputados, aprovassem aqui uma Carta de Seguro para
o Governador continuar sem pagar o precatório, para o governador
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continuar não honrando com o que ele aderiu em 2017, que foi o Fundo
Especial de Pagamentos de Precatórios, nós vamos dar aqui essa carta
de seguro para o governador tirar do governador a responsabilidade do
governo executivo de pagar, de cumprir o que ele aderiu e colocar esse
peso nas nossas costas? Para que agora olhe o movimento, como o
Deputado Yglésio acabou de falar, não sei se alguém prestou atenção
aqui, a PGE já está entrando com uma ação contra o governo federal
para que o governo federal crie o fundo especial que nós vamos aprovar
nesta Casa aqui, achando que vai pagar precatório, o fundo inexistente.
Então, quer dizer, a PGE já entrou como uma ação contra o governo
federal para que crie esse fundo que nós vamos aprovar aqui para
solucionar o precatório, um fundo imaginário que não é criado, que a
própria PGE já está entrando com uma ação. Isso é a conversa mais
esquizofrênica que eu já vi na minha vida. Se isto for um erro do
passado, de 2012 a 2014, que a PGE entre com uma ação de improbidade
administrativa contra a Governadora Roseana, mas não vai entrar,
porque quem está cometendo improbidade é o Governador Flávio
Dino que, a partir de 2017, assinou o termo, aderiu ao fundo especial
pelo qual era obrigado a pagar mensalmente, porque teve benefício ao
aderir esse fundo, mas não está pagando, está dando calote de mais de
100 milhões de reais pelo não pagamento deste fundo que foi acordado
lá atrás. E agora nós aqui vamos aprovar um projeto de lei inócuo, uma
solução de um fundo que não existe e está aqui o governo, está aqui o
Deputado Yglésio que falou, e está aqui uma provável ação da PGE
que vai entrar contra um governo que não existe o fundo para tirar o
peso do governo no Executivo e passar esse peso para nossas costas,
para que os milhares e milhares de servidores públicos do Estado do
Maranhão, que precisam desse recurso do servidores, dos precatórios,
venham aqui nessa Casa e culpem os deputados a dar carta de seguro
ao Governador Flávio Dino e chancelar o não pagamento de precatórios
mensais? Obrigação dele! Porque nós vamos chancelar o não pagamento,
nós vamos chancelar “o calote”! Eu não vou fazer parte disso e acredito
que os deputados e deputadas que tenham consciência não vão fazer
parte desta carta de seguro, porque ele tem condições de pagar 12
milhões, 15 milhões que se comprometeu a pagar por mês de precatório
no acordo especial e ele deve pagar nem que demita os comissionados,
nem que corte o custo na própria pele. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
presidente. Deputado Rafael.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Senhor Presidente,
em seguida aqui por favor.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Em seguida,
quem está solicitando?
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dessas, ele visa regulamentar uma omissão governamental que não é de
agora; é desde o Governo do Michel Temer, na verdade. A Emenda
Constitucional 94, que precedeu a 99, não foi colocada em
funcionamento na linha de crédito porque houve a deposição da
Presidente Dilma, à época. E óbvio que isso aí desorganizou o Brasil
como um todo, do ponto de vista institucional. Houve a edição,
portanto, na dificuldade dos Estados arcarem com os seus
compromissos de precatórios, porque é óbvio. Porque eu não sei
realmente, assim, como alguém de maneira responsável pode chegar
aqui na tribuna, pedir contratação imediata de 1800 PMs, técnicos da
AGED, contratar todo mundo e fala agora aqui em demissão de
comissionados. Eu não entendo. Quer dizer que os comissionados têm
um valor funcional inferior a quem vai entrar? Eu fico assim e acho que
quem está achando ruim um comissionado pode começar demitindo
dos seus gabinetes. É uma possibilidade e está facultada aí para começar
a fazer sua parte na economia dos recursos para o Estado. Quanto à
questão da terminologia aí que foi adotada, não é um fundo que o
Governo Federal tem que editar; é uma linha de crédito em instituição
financeira, banco que tem lucro. O Banco do Brasil é uma instituição
que anualmente acumula lucros aí bilionários. Então tem todas as
condições de como uma instituição financeira oferecer empréstimo
com juros baixos e risco zero, tendo em vista que os recursos é resgatado
automaticamente da transferência obrigatória que a União teria que
fazer aos Estados das parcelas. Quanto à necessidade da União cumprir
o seu papel de respeitar a Constituição, isso é mais do que cristalino.
Tem uma Emenda Constitucional que está omissa. O Governo tem a
obrigação e o Estado do Maranhão tem que sair realmente da inércia e
fazer realmente a busca da linha de crédito para resolver o problema. O
Governo Federal tem dívidas com os estados. Só o Estado do Pará,
para ter uma ideia com a questão da Lei Kandir, nas exportações, perde
anualmente 20 bilhões de reais. Arrecada mais ou menos 5 milhões e
800 milhões de compensação. Ou seja, os Estados com isenção de
ICMS para exportação estão sendo extremamente penalizados; e o
Governo Federal há anos não cumpre sua parte. Então nada mais justo
realmente que o Estado do Maranhão buscar realmente restituir a
obrigação que o Governo Federal tem que seguir a Constituição de 88.
Nada mais justo do que isso.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu só quero
também colocar que o Deputado Adriano se equivocou completamente
em relação...
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
esse tempo que o Deputado Rafael Leitoa está utilizando é
encaminhando ou o que é?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Liderança do Governo.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Não pode.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
em seguida do Deputado Yglésio, que deve encaminhar. É
encaminhamento, Deputado Yglésio?
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – É.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pode, sim, Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – O Deputado Yglésio
encaminhou?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Yglésio, V.Ex.ª tem cinco minutos pelo bloco Unidos
Pelo Maranhão, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pela liderança
de nosso Bloco.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Na verdade está havendo uma grande confusão aqui de coisas.
O Estado, quando entra com um mandado de segurança, numa situação

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Agora Deputado Rafael Leitoa está fazendo
pela liderança do Governo, só para ficar claro.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Só para ficar claro também, Deputado Adriano, que V. Ex.ª
está completamente equivocado com relação a essa solicitação que o
Governo pede a esta Casa de aprovação de empréstimo. Primeiro
porque o Governo do Estado tem feito acordo, sim, com o Tribunal de
Justiça, e tem honrado. Tem honrado tanto que o Governo Flávio Dino
nesses quatro anos já pagou 511 milhões de reais só em precatórios. Se
não tivesse honrado esse número, não era tão significativo. Infelizmente
já foi dito e repetido várias vezes, e V. Ex.ª parece que esquece que o
Governo de 2012 a 2014 não pagou nem 40 milhões de reais. Então um
passivo monstruoso que ficou aí. Existe um dispositivo legal, que é a
Emenda Constitucional. E o Governo do Estado está solicitando a esta
Casa para fazer essa adesão. Não há carta de seguro, não há outro
entendimento. Até porque se precisa ser aberta essa linha de crédito
pelo Governo Federal, por isso essas solicitações que o Governo está
fazendo, obviamente, que vai dar uma contribuição enorme no
pagamento desses precatórios. Então V. Ex.ª quer imputar uma
responsabilidade ao Governo Flávio Dino, que, na verdade, é do
Governo Roseana. Passou praticamente três anos sem pagar
precatórios. Se houvesse pago, o débito dos precatórios era bem menor.
Talvez não necessitaria entrar nessa linha de crédito. E a parcela que o
Governo tem feito com o Tribunal de Justiça está rigorosamente em
dia, inclusive 2019 já se chega e está em dia, pois mostre um documento
que não está. Não tem, não tem, Deputado. Quem deu o calote nesse
caso foi o Governo Roseana, não foi o Governo Flávio. Nós estamos
aqui autorizando ao Governo a entrar, a solicitar uma linha de crédito
especial oferecida pelo o Governo Federal, em banco oficial, para que
a gente possa honrar, de maneira sistemática, o pagamento desses
precatórios. Ora, mas é muito simples fazer as contas. Pega quem
pagou o precatório de 2012, 2013, 2014 que não pagou 40 milhões de
mais de 500 e quem pagou 500 em quatro anos? Quem deu calote em
quem? O Governo passado. Aí V. Ex.ª que imputar uma culpa que não
é desse Governo. Muito pelo contrário, tem feito entendimentos e
acordos com o Tribunal de Justiça e tem cumprido. E esse pedido de
empréstimo também já é obviamente feito por outros Estados, dentro
do entendimento do Tribunal de Justiça e tem sido honrado. Então, só
para deixar claro, que V. Ex.ª fica querendo fazer um tumulto de que
nós estamos dando carta de seguro para o Governo Flávio Dino, pelo
contrário, nós estamos buscando alternativa para a quitação desses
precatórios que governos passados deixaram crescer desse volume
desproporcional que estamos hoje aí sujeitos a fazer essa operação.
Obviamente que o Governo Federal está sendo provocado para que
abra essa linha de crédito, como bem falou o Deputado Yglésio, e que,
com certeza, abrindo essa operação de crédito, o Governo do Estado
vai aderir e pagar os precatórios que não foram pagos em 2012, 2013,
2014, porque o de hoje está atualizado e sendo honrado anualmente
como o Governo do Estado tem feito. Então só para encaminhar,
Presidente Othelino, para que não faça dúvida. Isso é apenas um
requerimento de pedido de informação. O Projeto está na CCJ, de
Relatoria do Deputado Yglésio, ainda tem tempo para ser discutido,
mas é para deixar claro porque, às vezes, uma coisa que não é verdade
sendo dita várias vezes, a população pode até imaginar essa forma. E
como bem falou o Deputado Yglésio, nós ainda estamos muito longe
do limite de 200% para que o Governo possa fazer operação de crédito.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu
pedi a V. Ex.ª, porque o Deputado Adriano encaminhou se eu posso
pelo tempo da Oposição fazer meus encaminhamentos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - A verdade, Deputado César, V. Ex.ª já encaminhou bastante.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - É o espaço que
tinha, o espaço que dado na discussão, o encaminhamento, a
oficialização é agora.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César, V. Ex.ª tem cinco minutos, mas já adianto
que será o último encaminhamento para que a Mesa possa se manifestar.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, ainda bem
Joseph Goebbels, que era ministro da Comunicação de Hitler, já morreu,
para que as mentiras repetidas não se tornassem verdade, como foi
agora professada aqui pelo nosso querido Deputado Rafael Leitoa que,
num esforço sem tamanho, tergiversou do foco que nós estamos
discutindo aqui. O que nós estamos discutindo aqui, na verdade, é que
não tem linha de crédito. E não tem por quê? Não tem porque Minas
Gerais entrou com medida cautelar e Mandado de Segurança 36.024,
relatora Ministra Carmem Lucia. E Minas Gerais, Deputado Edivaldo,
entrou alegando as mesmas premissas costumeiras da PGE daqui, mas
uma coisa é certa, se existe direito líquido e certo, que eles acham que
têm, mas não prosperou, e a relatora Carmem Lucia encaminhou para
a AGU porque o Estado era quem estava sendo acionado, então tem
que ser ouvida a AGU. Não tenha dúvida disso. Mas não tem linha de
crédito. Prova disso é que está aqui, isso aqui, colocado por Minas
Gerais, mas eu nem vou discutir isso aqui. A Bahia foi mais inteligente,
Deputado Rafael Leitoa, ou seja, já sabendo que não tinha recursos, ela
aprovou a lei e colocou aqui no § 1º, do artigo 1º, assim, prestem bem
atenção: A instituição financeira a ser contratada terá que apresentar a
melhor proposta em processo de seleção pública a ser realizado pela
Secretaria da Fazenda. Não é assim pegar qualquer banco, Deputado
Zé Gentil, é algo que tenha similitude com a linha de crédito que seria
estipulada pela Constituição para poder o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica pagar. Não pode ser mais do que isso. Mas o que acontece?
Acontece também aqui que o Governo do Estado, considerando as
Emendas Constitucionais 94 e 99, aceitou fazer um pacto com o
governo federal nas receitas correntes líquidas, pelo qual o ente público
fica vinculado obrigatoriamente ao pagamento de precatório e 1/12, o
que corresponde a 16 ou 17 milhões de reais. Só pagou até agosto,
apesar de ter feito, por isso que o Deputado Adriano disse que está
inadimplente, não é débito, é inadimplência nesse caso porque pactuou
e não honrou. Nós não estamos discutindo quem pagou mais ou quem
pagou menos, nós estamos discutindo aqui um projeto de lei cheio de
vícios que já tem elementos, o que o Governo do Estado quer maquiar,
pois sabe que não tem resposta, sei que vai ser aprovado nesta Casa,
mas não tem fundamentação, por quê? Porque não tem lastro financeiro,
é engodo para enganar as pessoas e começar a dizer que já tomou as
providencias necessárias, mas que providências tomou? Se sabe que
está ao arrepio da situação porque não tem linha de crédito em relação
a isso, mas o governo pactuou, por isso nós estamos arguindo aqui o
seu Mansueto Facundo de Almeida Junior, Secretário do Tesouro
Nacional. Mandamos um expediente para ele para poder se posicionar
em relação a isso. Ninguém está dizendo que não tem constitucionalidade
para poder aprovar, ninguém está dizendo isso, o que nós estamos
dizendo é que o governo já entrou com uma medida e que, segundo
informações, sequer isso tem fundamento, não seria este o instrumento
remédio necessário que o governo deveria usar. Olha, o governo já tem
tanta consciência, o Deputado Yglésio está corroborando demais com
a oposição, primeiro que não tem dotação orçamentaria, depois dizendo
que o governo já entrou com a medida, ou seja, já manda uma lei para cá
para a gente aprovar, mas já sabe que não tem dinheiro, que já vai ter
que tomar um remédio. A gente está discutindo o que é obviedade, não
há sustentação, não adianta dizer que foi fulano, beltrano que não
pagou, o que não pagou é que o governo não tem dinheiro, quebrou,
está com 57% comprometido do limite que deveria parar com 54%. De
tudo consolidado tem. Eu não sou contra o que o Governo fez e nem
estou dizendo para contratar ou para não contratar. O que estou dizendo
é que quebrou, 57%. Que a Seplan, que vem aqui amanhã, quarta-feira,
que apresente esse arquivo, tudo que foi programado aqui. Agora, que
não me mandem, volto a afirmar, uns garotões sem proposta para
poder correr para a OAB. Tem que botar gente com talento, com
criatividade, com responsabilidade e com sabedoria para responder,
senão não vai ter resposta para o que vamos criticar em relação a isso.
Portanto o Governo sabe que não tem recurso; e nós aqui vamos dar
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agora um direito do Governo fazer o que quiser. É por isso que o
Deputado Adriano disse que vamos dar uma carta branca, e é verdade.
E eu digo para você, fico feliz por isso. Parabéns, Deputado Yglésio,
pela sua consciência técnica. Falou alto na verdade seu superego. É
assim que o senhor como médico diz? Ou os médicos dizem que estou
errado? Porque, na verdade, é isso. O senhor não tem culpa, não. Foi o
que o senhor ouviu. Foi o que ele ouviu e reverberou. Não tem dinheiro
e já entraram com ação. Ora, meu amigo, você só aciona a justiça
quando você não tem direito, meu patrão. E não tem o direito. Meu
amigo, não se trata de dizer quem é o Governo, se pagou, ou se não
pagou, se foi bom, ou se não foi bom, foi ruim, ou que não foi ruim.
Uma coisa é certa, ela vai passar. Mas o alerta ficou dado em relação a
isso. Se a história me condenar por aquilo que estou fazendo, que
condene, mas também se me absolver não vai ser pelo Joseph Goebbels
não, que está morto, triturado. Era um ministro mau de Hitler, perverso.
E nego memoriza até o que não presta. Só coisa ruim, porque já estão
assim, sabe como é que é, impregnados de tanto... Falta agora chamar
aqui Hitler, o resto tudinho foi... Mas nós já temos um também, é só
agora acionar com Joseph Goebbels. Olha como é que está bonito o
negócio: repete uma mentira não sei quantas vezes e torna-se verdade.
Mas ele fez, a guerra traz essas coisas importantes para a gente, até
saber quem é o Joseph Goebbels.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Neste caso não tem aparte, Deputado Dr. Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Mas eu fui citado,
não posso? Pela ordem, eu fui citado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não tem mais aparte, não tem mais necessidade, Deputado.
Yglésio. Deputada Cleide, como vota V. Exa.?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Glalbert Cutrim.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Indeferido o Requerimento.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra o Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) Senhor Presidente, eu queria recorrer ao Plenário, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Incluído na Ordem do Dia da próxima sessão: Requerimento
n.º 193/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, (lê). Deferido.
Requerimento n.º 194/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior.
Ele está ausente, mas é justificativa de falta, (lê). Deferido. Inclusão na
Ordem do Dia da Sessão de terça-feira, 16 de abril: Projeto de Lei n.º
117/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares; Requerimento n.º
179/2019, de autoria do de Deputado Wendell Lajes; Requerimento n.º
198/2019, de autoria do Deputado César Pires.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
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Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Dr. Yglésio, Vossa Excelência vai utilizar
quanto tempo? Deputado Dr. Yglésio, por 10 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Deputado César está aí? Só para não haver uma confusão,
porque assim, tem esta questão da técnica goebbelesiana, que o
Deputado César falou, que é importante, mas também tem aquela
tática de guerrilha de acusar os inimigos daquilo que você é, na verdade.
Então assim, só para fazer a restituição da verdade, aqui que é
importante, até porque nós somos acompanhados aí por veículos de
imprensa, televisão, as pessoas às vezes podem achar que... há uma
separação clara de capital da União, de capital, por exemplo, de uma
instituição bancária oficial. O Banco do Brasil, obviamente, tem toda
autonomia no seu corpo empresarial, como a sociedade que tem, para
firmar um contrato de empréstimo com o governo estadual, qualquer
que seja ele. Uma linha de crédito dessas é extremamente vantajosa.
Primeiro porque ela é feita com risco zero. Então, qual banco que não
quer um estado que está trabalhando muito abaixo ainda do seu limite
de endividamento para fazer uma transferência para este tipo de Estado,
né. É óbvio que ainda tem o lado da responsabilidade de pagar as
pessoas a que se deve, porque precatório é dívida, 96,5% desses
precatórios são de natureza alimentar, é salário, é diferença de salário.
São ações que os servidores entram em geral para ter direitos seus
restituídos. Então, extremamente importante que o Estado adimple
essas obrigações. Então, não há nada aqui de absurdo, o ovo veio antes
da galinha, Deputado César, para pedir o empréstimo tem que ter o
autorizativo. Se a linha de crédito o Governo Federal não está
respeitando, quem tem que criar as condições é o Ministério da Fazenda,
não tem nenhum grande mistério quanto a isso. Realmente, o
instrumento jurídico adequado nesse momento é o mandado de
segurança, porque há uma omissão evidente de uma autoridade coautora
que não está fazendo o seu dever de cumprir uma coisa que está numa
Emenda Constitucional. Então, o Governo do Maranhão está fazendo
a coisa da maneira correta neste momento. Não há o que se discutir
nesse sentido. E ressalto, o pagamento imediato, um empréstimo desse
de seiscentos e vinte e três milhões que caia na conta do Governo no
Maranhão, com a possibilidade de negociar redução dos precatórios
prevista na Emenda Constitucional nº 99, fará com que a gente consiga
pagar, ao invés de pagar seiscentos e vinte e três, nós vamos pagar
quase oitocentos e trinta milhões. Então nós vamos quitar 66,7% da
dívida de precatórios, imediatamente, para os outros pagamentos
entram aí os recursos do Tesouro e demais fontes que podem ser
utilizadas para isso aí. Então é apenas essa restituição da verdade dos
fatos que eu gostaria de fazer aqui neste Plenário.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Democrático, PR e PMN. Declina? Bloco
Parlamentar de Oposição. Deputado Adriano?
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Vou utilizar, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, por oito minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados, galeria,
telespectadores da TV Assembleia, maranhenses. Senhor Presidente,
eu vou ser muito breve aqui, enfim, é aquela coisa que o Deputado
César falou agora há pouco, uma mentira, quando é contada várias
vezes, pode até parecer verdade, mas não é. E essa, infelizmente, é a
tática comunista, é a tática de esquerda que é de distorcer os fatos.
Muito me admira, eu fico até muito triste e decepcionado como um
líder do governo aqui falar algo que não é verdade, que não existe, dizer
aqui que o Governo do Estado não está devendo precatório? Que o
Governo do Estado está pagando religiosamente o que foi acordado? É
uma mentira esfarrapada! Pelo amor de Deus! Isso é notório. Tivemos
audiências públicas na OAB, todos nós sabemos que o Governo do
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Estado está atrasado nos pagamentos das suas mensalidades de
precatórios desde agosto do ano passado. O valor já remonta mais de
100 milhões de reais. Então, falar aqui que o Governo do Estado está
pagando todo mês não é verdade. E nós precisamos aqui colocar a
verdade neste Plenário. Nós precisamos falar a verdade para o povo do
Maranhão, porque nós não somos só pessoas, enfim, nós estamos
aqui no cargo de deputado, não podemos mentir para a população.
Agora, se é falta de informação, eu estou à disposição para municiar
qualquer deputado ou deputada aqui dos documentos que estou de
posse. São documentos oficiais. Isso é uma questão muitíssimo
importante. Outra coisa que não pode acontecer mais, e eu,
sinceramente, não vou mais permitir, é inversão de argumentos. O
senhor está conversando uma questão muito prática para o Maranhão,
uma questão técnica para o Maranhão, e quando se perdem os
argumentos, se inverte a discussão para algo pessoal. Eu sou a favor da
demissão de comissionados no Governo do Estado. Sou a favor. E se
quiserem, Senhor Presidente, acabar com os cargos de comissão aqui
nesta Casa, eu também assino embaixo, mas para todo mundo. Se é
para cortar custos, vamos cortar para todo mundo. Ora, eu nunca vou
subir aqui nesta tribuna, fazer um papelão e ir contra 1.800 soldados,
e agora estou sendo criticado porque estou defendendo 1.800 soldados
e pedindo a demissão de 1.800 comissionados. Estou sendo atacado
agora! Quer dizer que o Deputado Yglésio não quer 1.800 soldados, é
isso? Quer dizer que o Deputado Yglésio não é de acordo com a
nomeação dos 1.800 soldados que estão lá alojados na porta do Palácio,
é isso? Porque estou aqui atrás de uma solução. Eu acho bom responder.
Então, quer dizer que o Deputado Yglésio é a favor também do
fechamento do Hospital de Matões porque o governo não tem dinheiro.
Então o Deputado Yglésio é a favor também desse empréstimo que ele
diz aqui em cima, que vai ter o dinheiro do empréstimo. Mas cadê a
linha do empréstimo? Onde é que está a linha de financiamento do
empréstimo, se ele mesmo disse que não tem a linha do empréstimo?
Então, a partir do momento que a gente desvia, Deputado Yglésio, V.
Exa. é novo aqui nesta Casa, que a gente desvia o foco da discussão,
que era o Projeto de Lei do empréstimo, a gente não tem que falar de
comissionados e não temos que falar de funcionário de soldado. Porque
se a gente for desviar para esse caminho. vamos debater agora o soldado.
Por que V. Exa. não quer a nomeação de 1.800 soldados?
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Obrigado,
Deputado. Primeira coisa, isso aí é um falso argumento que V. Exa.
utilizou. Em nenhum momento houve manifestação de minha parte
quanto à manifestação de soldados. Ao contrário, o Maranhão hoje
tem uma relação aí de 1 soldado por 800 habitantes. Ainda está muito
longe do que se espera, que é de 1 para 250. Então a gente tem que ter
nomeação, sim. Só que hoje nós estamos aí... V. Exa. é economista e
com certeza sabe que temos uma dificuldade de fazer uma imediata
admissão de 1.800 soldados por conta de restrições, inclusive de Lei
de Responsabilidade Fiscal. Isso aí é o primeiro ponto assinalar. É
óbvio que qualquer um ser vivente aqui na Ilha de São Luís gostaria que
se nomeasse imediatamente. E gostaria, na verdade, que se nomeasse
4.000 de uma vez, se fosse possível. Mas, infelizmente, não tem
dinheiro. Em gestão, em administração pública a gente trabalha com o
recurso que tem e vai se virando. É óbvio que o empréstimo ainda é
uma coisa boa, porque ao invés de o Governo tirar das ações de custeio,
do orçamento de custeio R$ 22 milhões por mês para pagar precatório,
se ele puder ter uma linha de crédito que ele vai pagar em 10 anos esse
remanescente que tem hoje, abre, obviamente, espaço para contratação
de novos policiais. Então, assim, eu não vejo como V. Exa., por exemplo,
pode ser contra o empréstimo. E é contra porque, na verdade, está
sendo levantada uma discussão toda, “ah porque não existe a linha de
crédito”. Para ter a linha de crédito, o Governo vai ter que ter o
autorizativo dessa Casa. Se a linha de crédito sair amanhã, o ideal é que
nós tenhamos essa aprovação, hoje, para amanhã contratar, porque há
necessidade realmente de ter dinheiro para pagar precatório que tenha
prazo. Paga-se precatório ainda desde 2014. Tem precatório atrasado
por quê? Porque acumulou. Então tem que pagar o precatório. É
obrigação do gestor, senão a improbidade administrativa é pior,
sequestro de recurso do Estado por parte do Tribunal de Justiça em
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algum momento se não for sanado. E tem possibilidade, no pior cenário,
até de intervenção federal. Então, assim, não tem como ser contra o
empréstimo nesse momento. Você, para ter condições de fazer ações
de investimento em saúde... A tabela SUS está ai há doze anos sem
atualização. De 2,3 bi que o Maranhão investiu em saúde no ano
passado, o Governo Federal só aplicou quatrocentos e cinquenta
milhões, não chegou a 25%. Então o Estado está fazendo um monte de
coisas nas costas, e a gente realmente tem que se virar. O empréstimo
é uma forma de livrar o montante de recurso que está indo do orçamento
de custeio do Estado para pagar precatório, para investir em saúde,
educação e contratar ai os mil e oitocentos policiais, que Vossa Excelência
sabe e todos nós sabemos que precisa realmente ser admitido. Mas
hoje, por conta da lei de Responsabilidade Fiscal, não dá. Então, assim,
proselitismo político, discurso muitas vezes é com exibicionismo
exacerbado para chamar atenção, V. Exa. sabe, é economista, é inteligente,
é um amigo pessoal nosso aqui, que não tem como chamar neste momento
hoje mil e oitocentos policiais no Maranhão. Não tem como. Os
comissionados que Vossa Excelência fala são importantes também para
o Estado e, no ponto de vista de folha de pagamento, Vossa Excelência
sabe que o efeito de um comissionado na folha é muito inferior a um
concursado. Quando a gente faz um concurso, a gente conta com um
funcionário pelo período que ele é ativo, pela aposentadoria dele e
muitas vezes até pela pensão que fica para os filhos, a gente tem às
vezes 80 anos de lapso. O Maranhão em 2025, se as coisas não forem
equalizadas, vai ter mais funcionários inativos do que na ativa. Então
ou a gente discute as finanças do Estado de maneira responsável, e o
empréstimo é um dos mecanismos para gente conseguir colocar as
coisas em ordem porque tem um retardo do pagamento de precatórios
desde 2014, nós temos que ter seriedade nisso aí, nós não podemos
jogar para plateia. Eu sou da opinião que a gente usa as armas que tem
num dado momento, V.Exa., em muitos momentos, nós como um todo
quando temos que comprar uma casa, um carro, nós recorremos aqui a
financiamento, ninguém tem recursos, às vezes, para pagar à vista,
isso aí às vezes se chama até custo de oportunidade. Hoje com a
possibilidade que a Emenda Constitucional 99 dá de você quitar a
metade desses precatórios com 40% de desconto, você transformar
623 milhões em quase 830, isso aí para o Estado é importantíssimo.
Então assim, respeito, admiro, gosta muito de V.Exa., mas não concordo
com a forma que inclusive que V.Exa. tentou me colocar aí para um
movimento desse que V.Exa. sabe que está extremamente organizado,
desses 1.800 PMs. Então assim, fica aqui a minha manifestação contrária
a isso aí. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Deputado Yglésio.
Eu gostaria, Senhor Presidente, do Tempo da Liderança que o Deputado
Yglésio tomou aqui um tempo importante, mas foi bom.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, V.Exa. tem mais 5 minutos. Desta vez
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Sem aparte, muito
obrigado. Mas tudo bem, é sempre muito bom debater com o Deputado
Yglésio, aqui na Assembleia Legislativa. E é sadio até esse debate. Mas
assim, em primeiro lugar, Deputado Yglésio, V. Exa. está misturando a
questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se pode pegar, tomar
empréstimo para minimizar as despesas com pessoal. Despesa com
pessoal é o quê? Aí vamos tentar explicar lentamente aqui. Despesa de
pessoal é a relação entre a folha de pessoal e a receita corrente líquida.
O que o governo arrecada, a receita corrente líquida. Empréstimo não é
receita corrente líquida. Em outras palavras e sendo muito didático
com V. Exa., empréstimo não vai mudar em absolutamente nada a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Não vai mudar em absolutamente nada
essa questão de limite prudencial, de limite de alerta, ou seja, qualquer
coisa, porque o empréstimo não faz parte da receita corrente líquida.
Então, V. Exa. já pode retirar essa questão do empréstimo desse seu
argumento, que não tem nada a ver, a gente tomando empréstimo, não
vai aumentar a possibilidade de ter mais margem da Lei de
Responsabilidade Fiscal, não vai mais aumentar a possibilidade de
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contratar mais funcionários, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa,
outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que fui bem claro, depois V.
Exa. pesquise para saber se estou falando a verdade ou não. Outra
questão é em relação ao empréstimo que V. Exa. disse. Até parece que
esse empréstimo existe. O empréstimo não existe. A lei que está aqui é
baseada em uma linha de crédito que não existe. Então assim, nós
estamos falando de empréstimo: ‘Não, porque é bom para o
empréstimo, porque V. Exa. tem que votar a favor do empréstimo,
porque isso, porque aquilo’. Mas não existe o empréstimo, a discussão
inteira foi baseada nisso, que o empréstimo não existe. Inclusive o
requerimento aqui que eu acabei de mandar de volta para votação é
para perguntar ao Paulo Guedes, o Ministro da Economia do Brasil, se
o empréstimo existe, e eu tenho certeza de que ele vai nos responder
que ali não existe. Ou seja, é impossível de tomar um empréstimo.
Outra questão é em relação ao que V.Ex.ª disse sobre sequestro, isto é,
se existir inadimplência, o Tribunal de Justiça tem o direito de sequestrar
os bens do Estado. Então, mais um glorioso toque que V.Ex.ª contribui
com esta Casa. O Tribunal de Justiça tem que fazer a sua parte e
sequestrar os bens do Estado para pagar os 124 milhões que o governo
já está inadimplente. Obrigado por V.Ex.ª trazer isto a esta Casa. Vou
oferecer aqui um ofício, um requerimento para fazer essa pergunta ao
Presidente do Tribunal de Justiça por que o Tribunal de Justiça ainda
não fez o sequestro dos bens do Governo do Estado e ainda por que
não mandou. E eu quero que V.Ex.ª subscreva esse requerimento porque
isso não é proselitismo, proselitismo é falar uma coisa e atuar contra
falar uma coisa porque o governo está mandando fazer outra coisa.
Falar uma coisa porque a oposição... e fazer outra. Não, não se trata
disso, se trata desse debate que nós estamos tendo aqui. Então,
sequestro de bens, vamos perguntar ao Tribunal de Justiça por que o
Tribunal de Justiça ainda não bloqueou 124 milhões de reais do dinheiro
que o Flávio Dino não pagou aos servidores, tanto aos aposentados
quanto aos que estão na ativa, que são os maiores beneficiários dessa
dívida do governo. Muito bem, para finalizar, voltando à questão dos
soldados, eu acredito e inclusive já falei para V.Ex.ª que, se o governador
quiser chamar os 1.800 soldados, ele pode, até porque nós aprovamos
no orçamento da Casa, ano passado, no final do ano passado, eles
todos estavam aqui, os soldados inteiros estavam aqui, no dia da votação
do orçamento, e quando a gente acabou de votar o orçamento, que eu
votei contra o orçamento do Estado do Maranhão, como todo ano eu
faço porque ele é uma peça de ficção e está se mostrando ser de novo
uma peça de ficção. O Deputado Rafael Leitoa, que ainda não era líder
do Governo, subiu a essa tribuna e disse, e eles estavam todos aqui em
cima, e disse a eles o seguinte: “Deputado Adriano votou contra o
orçamento. Saibam de uma coisa, soldados, nesse orçamento aqui está
prevista a nomeação de cada um de vocês”. Aí todos ficaram felizes,
bateram palmas para V.Ex.ª e aí depois eu subi aqui para rebater o
discurso de V.Ex.ª e falei que votei contra porque isso é uma peça de
ficção. E está se mostrando uma peça de ficção. Porque cadê? Por que
não chamou? Agora o problema... Quer um aparte, eu lhe dou um
aparte! Então fale depois aqui porque é importante esse debate,
Deputado Rafael, é importante porque nós subimos aqui e aprovamos
o orçamento. Aí eu falei aqui que era uma peça de ficção, e aí agora o
governo vem e diz que não tem dinheiro. Então nós aprovamos uma
peça de ficção. Aí agora o Governo vem e diz o seguinte: “nós não
temos dinheiro”. Então nós aprovamos uma peça de ficção ou não
aprovamos uma peça de ficção? É importante que a gente fale. Aqui eu
não estou tripudiando ninguém. Estou falando o que aconteceu, o fato,
porque eu fiquei até um pouco avexado quando subi aqui.
Provavelmente todos os 1.800 soldados estavam contra mim, porque
eu votei contra e segurei e falei que era uma peça de ficção. E hoje eles,
acho que a grande maioria viu o meu trabalho e estão a nosso favor. A
não ser que Flávio Dino chame os 1.800 até o final do ano, que eu vou
achar ótimo se ele chamar os 1.800 até o final do ano. Não vou me
sentir nem um pouco contrariado, mas foi uma pressão que foi feita
aqui. Então era isso, Senhor Presidente, essas são as minhas palavras.
Eu acho que temos que debater a técnica aqui, mas também se vier para
falar de coisa pessoal, se é para falar de coisa rasteira, de família, de não
sei o quê, eu não tenho problema nenhum, porque eu tenho argumento
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aqui para debater. E quando é para baixar, eu baixo também. 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 Quarta Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
onze de abril de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário Senhor Deputado Rildo Amaral.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo,
César Pires, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pará Figueiredo, Professor Marco
Aurélio, Rigo Teles, Rildo Amaral, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro e Zé Gentil. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Adriano, Zito Rolim e Wellington do Curso. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia quórum
regimental para apreciar a matéria, que ficou transferida para a próxima
Sessão Ordinária. Na sequência, submeteu a deliberação da Mesa que
deferiu o Requerimento nº 174/2019, de autoria do Deputado Zito
Rolim, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 03 e 04 de abril, conforme atestado médico.
Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão os Requerimentos nºs: 185 e 194/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior; 186/2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio;
187 e 190/2019, de autoria do Deputado Adriano; 188/2019, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe; 189/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno; 191 e 192/2019, de autoria do Deputado
Adriano e 193/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. Da mesma
forma ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos. No Expediente Final
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. Nada mais havendo a tratar
a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 15 de abril de 2019.
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.
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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, em nome do povo e invocando a proteção de Deus.
Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior
e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 167/19, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda, dispondo 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; 168/19, de autoria da Deputada Andreia Martins
Rezende, que insere o festejo de Santo Antônio, no Município de Balsas,
no roteiro oficial de Turismo Religioso do Estado do Maranhão e 169/19,
de autoria do Deputado Edson Araújo, considerando de Utilidade Pública
a Colônia de Pescadores, Z-10 do Município de São Luís; Requerimento
nº 173/19, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando informações 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; Indicações
nºs: 512/19, do Deputado Adelmo Soares a Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (CAEMA), o Senhor Carlos Rogério Araújo,
para que providencie a ampliação, em aproximadamente em 12 quilômetros,
da rede de abastecimento de água no município de Cantanhede; 519/19, do
Deputado Doutor Leonardo Sá, a Secretária de Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca, Senhora Fabiana Rodrigues, solicitando a instalação de
um Agropolo na Cidade de Pinheiro, através do Programa de Agropolos do
Governo do Maranhão, que fortalece a agropecuária no estado e incentiva
a agricultura familiar; 520/19, do mesmo Deputado, ao Governador do
Estado do Maranhão, solicitando execução de melhorias na rodovia estadual
MA-014, no trecho entre os Municípios de Viana e Pinheiro; 521/19, do
Deputado Ariston, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da
Saúde, Senhor Carlos Lula, para que determinem a adoção de medidas
necessárias visando a liberação de recursos financeiros, para aquisição de
um veículo tipo VAN para a área da saúde do Município de Santa Rita.
Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pela Primeira Secretária, após deferir as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra a Deputada Mical
Damasceno que defendeu a criação da Frente Parlamentar em Defesa da
Família do Maranhão. O Deputado Rigo Teles discorreu sobre as inúmeras
denúncias contra administração municipal de Barra do Corda, afirmando
que o município está em situação calamitosa. Em seguida, o Deputado
César Pires destacou aprovação da Emenda Impositiva no Senado. Por
fim, o Deputado Fernando Pessoa teceu duras críticas ao pronunciamento
do Deputado Rigo Teles e defendeu a gestão do Prefeito do Município de
Barra do Corda. 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,
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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 PortuáriaEMAP 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 o Deputado Rigo
Teles que, pelo Bloco Parlamentar de Oposição, reafirmou suas críticas ao
Prefeito de Barra do Corda, afirmando que o Município sofre por falta de
gestão e por irresponsabilidade do gestor. Falando pelo Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP, o Deputado Fernando Pessoa, reafirmou suas críticas ao
Deputado Rigo Teles, afirmando que em vinte anos de mandato, seu colega
parlamentar não fez nada pela cidade de Barra do Corda. O Deputado
Wellington do Curso, pela Liderança do PSDB, pediu desculpas, caso
tenha se excedido nas cobranças no Sistema de Comunicação da TV
Assembleia, reafirmando seu respeito aos jornalistas, radialistas,
cinegrafistas, fotógrafos e toda a equipe da TV Assembleia. Não houve
orador inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 04 de abril de 2019. Deputado Rildo Amaral - Presidente, em
exercício. Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária.
Deputada Mical Damasceno - Segunda Secretária, em exercício.
Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia oito de abril de
dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical
Damasceno.
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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. O Presidente declarou aberta a
Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida,
ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e
do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 170/19, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, que 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; 171/19, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo, que institui o Estatuto da Pessoa Portadora
de Doenças Crônicas no Estado do Maranhão; 172/19, de autoria do
Deputado Adriano, que dispõe sobre disciplinar a Apicultura Migratória e
a expansão da Apicultura no Maranhão favorecendo a geração de renda de
forma sustentável; 173/19, do mesmo autor, que altera a Lei nº 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 e 174/19, ainda de autoria
do Deputado Adriano, dispondo sobre a devolução de taxa de matrícula
pelas instituições de ensino superior privadas; Projeto de Resolução nº
026/19, de autoria do Deputado Hélio Soares, que dispõe sobre a Criação
da Frente Parlamentar em Defesa do Banco do Nordeste do Brasil – BNB;
Requerimentos nºs: 175/19, do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que
seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 131/2019,
de sua autoria; 176/19, do Deputado Neto Evangelista, solicitando 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; 177/19, do Deputado Felipe dos Pneus, à Secretaria de Estado
da Infraestrutura, solicitando informações acerca da execução da obra na
MA 315, que liga os municípios de Paulino Neves à Barreirinhas; 178/19,
do referido Deputado, à Comissão de Obras e Serviços Públicos, solicitando
uma inspeção no Balneário Tiúba e na Ponte Hélio Araújo, no Município
de Tuntum; 179/19, do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja
registrado nos Anais desta Casa o artigo do Ex-Deputado Estadual e ExPrefeito de Santa Luzia, Riod Ayoub Jorge, publicado no Jornal O Estado
do Maranhão, em que teceu comentários elogiosos à Deputada Helena
Duailibe, reforçando a importância desta Casa; 180/19, da Deputada
Doutora Cleide Coutinho, enviando mensagem de pesar aos familiares do
Senhor Gildenor Pereira, conhecido na Cidade de Caxias como “Gildo
Mecânico”, pelo seu falecimento ocorrido no dia 08 de abril do corrente
ano e 181/19, da referida Deputada, no mesmo sentido aos familiares do
Senhor João Nascimento, um dos primeiros pediatras de Caxias, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 07 de abril do corrente ano; Indicações n°s:
522, 523 e 524/19, todos do Deputado Felipe dos Pneus, ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando que seja feita a
pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga o Povoado Barro Branco
à sede do Município de Governador Newton Belo, solicitando ainda
recuperação asfáltica da estrada que interliga o povoado acampamento à
Vila Casa Azul, ambos localizados no Município de Buriticupu e da estrada
vicinal que liga o Povoado Dom Pedro à sede do Município de Governador
Newton Belo; 525/19, do mesmo Deputado, ao Governador do Estado e
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, no sentido de que seja feita uma
terraplenagem da estrada vicinal que liga o povoado União à sede do
Município de Governador Newton Belo; 526 e 527/19, também do
Deputado Felipe dos Pneus, ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, no sentido de que seja feita a pavimentação
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asfáltica da estrada vicinal que liga o Povoado Cavalo Pelado à sede do
Município de Governador Newton Belo, como também da estrada vicinal
que liga o Povoado Santa Luzia à sede do referido município; 528/19, do
referido autor, ainda ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a recuperação asfáltica da MA 321 que liga o
município de Satubinha à cidade de Pio XII; 529/19, do Deputado Doutro
Yglésio, ao Governador do Estado, com a indexação do anteprojeto de lei
que versa sobre o Fundo Estadual de Combate ao Câncer; 530/19, do
Deputado Doutro Yglésio, ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, solicitando 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 que se encontra intrafegável, correndo
risco de desabamento e deixando as cidades isoladas e a pavimentação da
estrada que interliga o Povoado Areias ao Município de Pindaré-Mirim;
531/19, do referido Deputado, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton 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; 532/19, também do Deputado Doutro Yglésio, ao 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; 533/19, do referido
autor, ao Prefeito de São Luís 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 Tibirí; 534/19, do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, bem como a Secretária de Estado de
Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão, Senhora Fabiana Vilar
Rodrigues, solicitando que viabilize um Poço Artesiano no Povoado Vilinha,
no Município de Colinas; 535/19, do referido autor, ao Governador do
Estado, solicitando que autorize o Secretário de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano (SECID), Deputado Federal Rubens Pereira
Júnior a construção de 100 (cem) Unidades Habitacionais no Município
de São Mateus; 536/19, da Deputada Detinha, ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação da
pavimentação asfáltica da rodovia MA-306, que liga o Município de
Centro Novo ao Município de Maracaçumé; 537/19, do Deputado Fernando
Pessoa, ao Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Senhor
Coronel Isac Muniz Matos, bem como ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor 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; 538/19, do Deputado Adriano, ao
Superintendente do Banco do Brasil no Maranhão, Senhor 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 e 539/19, do Deputado Edson Araújo, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando providências junto ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, bem como ao Prefeito
Municipal de Tutóia, Senhor Romildo Damasceno, solicitando 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. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação
o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações
acima mencionadas. E concedeu a palavra a Deputada Daniella Tema que
lamentou os estragos causados pelas chuvas e elogiou a atuação do Governo
do Estado no atendimento da população atingida. Em seguida, o Deputado
Fernando Pessoa falou sobre sua visita à Defesa Civil para tratar do
problema das fortes chuvas que causaram estragos no balneário Tiúba, em
Tuntum. O Deputado Adelmo Soares, por sua vez, informou sobre o
Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, que
contou com a presença de vários parlamentares. Também defendeu a
regionalização a educação superior, por meio da criação da UemaLeste.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Com a palavra, o Deputado Doutor Yglésio falou sobre um convênio entre
o Hospital Aldenora Belo e o Governo do Estado, para que sejam repassados
os recursos do Fundo Nacional de Combate ao Câncer para a manutenção
dos serviços do hospital. A Deputada Helena Duailibe, assomou à Tribuna
para agradecer a homenagem que recebeu em artigo assinado pelo Coronel
Riod e registrou a atuação de outros parlamentares e do Secretário de
Estado da Saúde, Carlos Lula, no atendimento das demandas da saúde do
Estado. Por seu turno, o Deputado Rigo Teles falou sobre o requerimento
de sua autoria para que seja encaminhado ofício para o Ministro da Educação
e para os Presidentes da Câmara e do Senado para que seja implantado um
Campus da Universidade para a região central do Maranhão. A proposta
seria criar uma Frente Parlamentar para a implantação desse Campus. Por
fim, o Deputado Wellington do Curso celebrou o Dia Mundial de Combate
ao Câncer e enumerou os projetos da sua autoria que visam atender os
pacientes com câncer no Estado. Denunciou o descaso do Governo com a
saúde dos maranhenses, citando os centros de hemodiálise que não foram
concluídos, o fechamento do hospital de Matões, o não repasse das emendas
dos deputados que não são da base do Governo. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, determinando que fosse feita a verificação de “quórum” atendendo
ao pedido do Deputado Adriano. Constatado que havia número regimental
para apreciar a Ordem do Dia, o Presidente deu prosseguimento aos
trabalhos, anunciando a discussão e votação em primeiro turno, tramitação
ordinária do Projeto de Lei nº 046/2018, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 016/2018), que concede isenção do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de
transporte intermunicipal e de comunicação – ICMS à operações de saídas
internas com frutas frescas realizadas por microempresas e empresas de
pequeno porte optantes do Simples Nacional, com pareceres favoráveis
da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle.
Este Projeto de Lei foi aprovado e encaminhado ao segundo turno. Na
sequência, ainda em primeiro turno tramitação ordinária, com pareceres
favoráveis da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle, o Presidente anunciou a discussão e votação dos Projetos de
Lei nºs: 079/2019, de autoria do Poder Executivo (mensagem nº 008/
2019), que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de obrigação
de reposição florestal vencidos, e dá outras providências e 099/2019, de
autoria do Poder Executivo (mensagem nº 010/2019), que institui o
Programa Bolsa Atleta. Encerrada a discussão, antes do início da votação,
O Presidente submeteu ao Plenário, as duas Emendas, de autoria do
Deputado Adriano, que haviam sido rejeitadas na CCJC. Sendo elas
encaminhadas a votação pelo autor no sentido de sua aprovação, destacada
nos termos do artigo nº 204, parágrafo 6º, inciso I do Regimento Interno.
Estas emendas foram rejeitadas também pelo Plenário, a primeira contra
os votos dos Deputados Adriano, Arnaldo Melo, César Pires e Wellington
do Curso, a segunda contra os votos dos Deputados Adriano, César Pires
e Wellington do Curso. Em ato contínuo, os Projetos de Lei nº 079 e 099/
2019 foram aprovados e encaminhados ao segundo turno. Da mesma
forma ocorreu com o Projeto de Lei nº 100/2019, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 011/2019), que altera a Lei nº 7.799, de 19 de
dezembro de 2002, que dispõe sobre o sistema tributário do estado do
Maranhão, para alterar a alíquota de ICMS nas operações com cervejas
compostas com fécula de mandioca, e dá outras providências, com
pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, registrando-se as abstenções da Deputada Mical
Damasceno e do Deputado Pastor Cavalcante. Na sequência, o Plenário
aprovou o Requerimento nº 155/2019, de autoria do Deputado Pastor
Cavalcante, solicitando que seja enviado votos de congratulações ao Pastor
da Igreja Evangélica em Imperatriz, Raul Cavalcante Batista, pelo seu
aniversário no dia dois de abril. O Requerimento nº 168/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, convidando a Secretária de Estado de
Planejamento e Orçamento, Senhora Cynthia Celina, para comparecer
nesta Casa, no dia 09 de abril, para prestar informações sobre o Projeto de
Lei nº 129/2019, em tramitação nesta Casa, foi discutido e encaminhado à
votação, pelo autor, o Deputado Wellington do Curso e pelo Deputado
Adriano, que defenderam sua aprovação e pelo Deputado Rafael Leitoa
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que o fez no sentido contrário. Posto em votação, foi o mesmo rejeitado
contra os votos dos Deputados Adriano, Arnaldo Melo, César Pires e
Wellington do Curso. Os Requerimentos nºs: 167/2019, de autoria do
Deputado Ciro Neto; 169 e 171/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, foram transferidos devido a ausência dos autores. Sujeitos à
deliberação da Mesa, o Requerimento nº 173/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, para que seja encaminhado pedido de informações
ao Governador Flávio Dino, sobre o comitê de prevenção e
acompanhamento a inundações no âmbito do Estado do Maranhão foi
indeferido pela Mesa. O autor recorreu ao Plenário, sendo este
Requerimento incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão. Na forma
regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os
Requerimentos nºs: 175/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo;
176/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista e nº 177/2019, de
autoria do Deputado Felipe dos Pneus. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos,
ouviu-se o Deputado Adriano pelo Bloco Parlamentar de Oposição
afirmando que o Governo Roseana não infringiu nenhuma lei no caso da
dívida dos precatórios do Estado, entretanto, o Governador Flávio Dino
está inadimplente em, aproximadamente, R$ 150 milhões, pois há meses
não honra os pagamentos mensais referentes ao Programa Especial de
Precatórios. Não houve orador inscrito no Expediente Final. Nada mais
havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 08 de abril de 2019. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Doutor Yglésio - Primeiro Secretário,
em exercício. Deputada Mical Damasceno - Segunda Secretária, em exercício

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 289
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018)
LEI Nº 11.007 DE 15 DE ABRIL DE 2019
Prorroga o mandato dos membros do Conselho
Estadual de Saúde.
Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 289, de 19 de dezembro de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:
Art. 1º Fica prorrogado, em caráter excepcional, o mandato dos
atuais membros do Conselho Estadual de Saúde, por 6 (seis) meses ou até
que lei modifique os critérios de composição, organização e atribuições
previstos na legislação vigente, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de abril de 2019. - Deputado
OTHELINO NETO - Presidente
M E S A D I R E T O R A DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
P A R E C E R Nº 002/ 2019
RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução Legislativa
nº 015/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, subscrito
por mais de um terço dos membros deste Poder, que propõe regulamentar
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o uso dos painéis eletrônicos do Plenário, do Plenarinho e da Sala das
Comissões, com fins de auxiliar e dinamizar as apresentações que queiram
o seu respectivo uso.
O Projeto propõe acrescentar dispositivo à Resolução Legislativa
nº 449/2004, nos seguintes termos:
“Art. 104-A – Poderá o painel eletrônico instalado no Plenário
funcionar como apoio visual, sem recursos de som,
apresentando imagens concernentes à manifestação nas
seguintes situações:
I – dos Deputados, durante:
a) o Grande e Pequeno Expediente;
b) a discussão de proposições em Pauta;
c) a discussão e encaminhamento das proposições em Ordem
do Dia da Sessão; e
d) a Sessão Solene.
II – do Governador, dos Secretários de Estado, do ProcuradorGeral de Justiça e do Defensor Público-Geral, durante as
sessões especiais.
§1º Para efeitos do disposto no “caput”, o orador deverá fazer
uso apenas da palavra e da reprodução de imagens através do
painel eletrônico, respeitados os direitos autorais, vedadas
quaisquer outras formas de manifestação.
§2º As imagens serão fornecidas pelo orador, cabendo-lhe total
responsabilidade pela utilização e conteúdo, devendo ser
encaminhadas ao setor responsável em até:
I – 12h (doze horas), nos casos dos inciso I, alíneas “a”, “b”
e “d” e inciso II do caput; e
II – o início da sessão, no caso do inciso I, alínea “c”.
§3º Quando não houver a utilização do painel eletrônico, serão
reproduzidas as imagens disponibilizadas pela TV
Assembleia.”
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, na forma de substitutivo, veio-nos para exame e parecer, nos
termos do § 2º do art. 273, do Regimento Interno, que determina, se a
proposta de alteração do Regimento Interno for de iniciativa de Deputado
ou Comissão será ouvida a Mesa Diretora.
A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução é
indiscutivelmente oportuna. A matéria constante do projeto de resolução
em tela não nos parece ter o condão de adentrar aos limites da competência
atribuída privativamente à Mesa Diretora. Assim sendo, não há ferimento
ao devido processo legislativo a propositura do presente projeto de
resolução apresentado por Deputado, subscrito pela terça parte dos
membros desta Casa, (Art. 272, do Regimento Interno).
Temos, pelas razões acima arguidas, a firme convicção de que a
proposição em análise faz jus à acolhida dos nossos ilustres pares nesta
Casa.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação
do Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2019.
É o voto.
PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa
nº 015/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 15 de abril de 2019.
Presidente Deputado Othelino Neto
Relator Deputado Pará Figueiredo
Vota a favor
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Thaisa Hortegal
Deputada Cleide Coutinho

Vota contra

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
P O R T A R I A Nº 259/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 1944/2019-AL.,
R E S O L V E:
COLOCAR o servidor ANSELMO FEITOSA DE SOUSA,
matrícula nº 700708, Assistente Legislativo Administrativo deste Poder,
à disposição da Câmara dos Deputados, com ônus para esta Casa
Legislativa.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 012/
2019 referente à ARP n.º 042/2018, Pregão Presencial n.º 023/2018CPL, processo administrativo n.º 5821/2017-ALEMA. OBJETO:
Aquisição de materiais permanentes na espécie “bombas de irrigação,
recalque e incêndio” conforme especificações da presente Ordem de
Fornecimento, destinados à Assembleia Legislativa do Maranhão.
CONTRATADA: A. SOUSA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORAME. NOTA DE EMPENHO: 2019NE000514, emitida em 04.04.2019.
VALOR DO EMPENHO: R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e
cinquenta reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e
Processo Administrativo n.º 1444/2019. PRAZO DE ENTREGA DOS
MATERIAIS: 45 (quarenta e cinco) dias contados da assinatura da
Ordem de Fornecimento pela Contratada. GARANTIA DO
MATERIAL: 12 (doze) meses da data de emissão da Nota Fiscal.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2019. ASSINATURAS:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Aloísio D.
Brito Passos Pinheiro- Fiscal do Contrato; Valney de Freitas PereiraDiretor Geral; A. SOUSA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA-ME.
CNPJ nº 07.124.794/0001-44 - CONTRATADA. São Luís – MA, 16
de abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral
da Assembleia Legislativa
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