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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/05/2019 – 3ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.05.2019
I – VETOS TOTAIS EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)
1. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 050/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 009/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MARCOS CALDAS, QUE AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CRIAR BANCO DE EMPREGOS PARA
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM
PARECER FAVORÁVEL A MANUTENÇÃO PELA C.C.J.C.
RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO.
2. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 125/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 010/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL A MANUTENÇÃO PELA DA
C.C.J.C À MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO
FÁBIO MACEDO.
3. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 173/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 011/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, NO
MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL A MANUTENÇÃO DO VETO
EMITIDO PELA C.C.J.C. RELATOR DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE.
4. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 187/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 012/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VICTOR MENDES, QUE INCORPORA ESTRADA
À MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL. COM PARECER
FAVORÁVEL A MANUTENÇÃO DO VETO OFERECIDO PELA
DA C.C.J.C. RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.
5. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 239/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 013/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA M ACEDO, QUE INSTITUI A
OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DIRETAMENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
MARANHÃO POR PARTE DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS,
ENTIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E OUTRAS PESSOAS
J URÍDICAS DO CHAMADO TERCEIRO SETOR QUE
RECEBAM RECURSOS DO ESTADO. COM PARECER
FAVORÁVEL A MANUTENÇÃO OFERECIDO PELA C.C.J.C.
RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.
6. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 162/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 014/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE
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ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, NO MUNICÍPIO DE
BEQUIMÃO (MA). COM PARECER FAVORÁVEL A
MANUTENÇÃO DO VETO OFERECIDO PELA C.C.J.C.
RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO.
7. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 151/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 015/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, NO MUNICÍPIO DE
JOSELÂNDIA (MA). COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C
A M ANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE.
8. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 150/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 016/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, NO MUNICÍPIO DE
IGARAPÉ DO MEIO (MA). COM PARECER FAVORÁVEL DA
C.C.J.C PELA M ANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.
9. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 289/2013,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 017/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE INCORPORA RODOVIA A
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL. COM PARECER
FAVORÁVEL DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO DO VETO.
RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.
10. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 136/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 018/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO. QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, NO
MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C PELA MANUTENÇÃO
DO VETO. RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO.
11. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 023/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 042/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA, QUE INCORPORA RODOVIA
A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL NA FORMA QUE
ESPECIFICA. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C. À
MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO FÁBIO
MACEDO.
12. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 035/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 043/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, QUE INCORPORA RODOVIA
MUNICIPAL À MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL NA FORMA
QUE ESPECIFICA. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C À
MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS.
13. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 034/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 048/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA GRAÇA PAZ, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DOS RESTAURANTES E SIMILARES EM
CONCEDER DESCONTO E/OU MEIA PORÇÃO PARA PESSOAS
QUE REALIZARAM A CIRURGIA BARIÁTRICA OU
QUALQUER OUTRA GASTROPLASTIA NA FORMA QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO DO VETO.
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.
14. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 100/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 084/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE DISPÕE SOBRE A
DENOMINAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE
DUTRA. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C A
MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE.
15. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 063/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 087/2015, DE AUTORIA DA
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DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE DISPÕE SOBRE A
RESERVA DE VAGAS DE EMPREGOS PARA AS MULHERES
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR NAS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO DO VETO.
RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO.
16. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 097/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 091/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE ACRESCENTA INCISO VII
AO ART. 14 DA LEI Nº 8.149, DE 15 DE JUNHO DE 2004, QUE
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS HÍDRICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO
DO VETO. RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.
17. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 148/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 104/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A
DENOMINAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE BOM JESUS
DAS SELVAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C À
MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS.
18. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 093/2015, DE
AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, ENVIADO PELA
MENSAGEM Nº 109/2015, QUE DENOMINA O HOSPITAL
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, MARANHÃO, DE
HOSPITAL REGIONAL DOUTOR JACKSON LAGO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO DO
VETO. RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.
19. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 195/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 121/2015, DE AUTORIA DO
DEP. CÉSAR PIRES, QUE ACRESCENTA O § 3º AO ART. 3º DA
LEI Nº 6.915, DE 11 DE ABRIL DE 1997, ALTERADA PELA LEI Nº
10.206 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A
CONTRATAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, DE PESSOAL
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL Nº 354/15 DA
C.C.J.C À MANUTENÇÃO DO VETO, PUBLICADO NO D.A.
Nº 180 DE 02/12/15. RELATOR: DEP. FÁBIO MACEDO.
20. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 191/2014,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 122/2015, DE AUTORIA DO
DEP. EDILÁZIO JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS FISCAIS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO
PODER J UDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO,
ANALISTAS JUDICIÁRIOS EXECUTANTES DE MANDADOS
– OFICIAIS DE JUSTIÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DO
MARANHÃO E DA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO MARANHÃO E FIXA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL Nº 355/15 DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO
DO VETO, PUBLICADO NO D.A. Nº 176 DE 25/11/15
(RELATOR: RAFAEL LEITOA).
21. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 194/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 123/2015, DE AUTORIA DO
DEP. CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE
SOBRE O
RECONHECIMENTO, NO ESTADO DO MARANHÃO, DE
DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU
(MESTRADO E DOUTORADO) CURSADOS NOS PAÍSES DO
MERCADO COMUM DO SUL-MERCOSUL E EM PORTUGAL.
COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO
DO VETO. RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.
22. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 140/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 126/2015, QUE DENOMINA O
HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO, DE
HOSPITAL REGIONAL PADRE MANUEL DOS SANTOS NEVES.
COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO
DO VETO. RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.
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23. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 058/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 127/2015, DE AUTORIA DO
DEP. CABO CAMPOS QUE INSTITUI O PROGRAMA
BOMBEIRO MIRIM DAS DIVERSAS UNIDADES DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO
DO VETO. RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.
24. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 240/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 139/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, QUE CONCEDE O DIREITO A
UMA FOLGA ANUAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE
CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO
ÀS SERVIDORAS ESTADUAIS COM IDADE SUPERIOR A 40
ANOS. COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C. RELATOR
DEPUTADO PAULO NETO.
25. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 051/15,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 155/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE
ACRESCENTA O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 102 DA LEI Nº
7.799, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, DISPONDO SOBRE A
PROIBIÇÃO DE RETENÇÃO OU APREENSÃO DE VEÍCULO
EM DECORRÊNCIA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO DO IPVA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
C.C.J.C À MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA.
26. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 266/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 160/2015, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE CONCEDE ISENÇÃO DO ICMS NAS
OPERAÇÕES INTERNAS RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA, PRODUZIDA POR MICROGERAÇÃO E
MINIGERAÇÃO, SUJ EITAS A FATURAMENTO SOB O
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COM
PARECER FAVORÁVEL Nº 041/16 DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO
DO VETO. RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.
27. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 296/2015,
ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 162/2012, QUE DISPÕE SOBRE
A REGULAMENTAÇÃO DO § 5º DO ART. 24 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, DE AUTORIA
DO DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, PARA FIXAR
CRITÉRIOS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. COM
PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.C À MANUTENÇÃO DO
VETO. RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.
II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
28. PROJETO DE LEI Nº 241/2019, DE AUTORIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO. DEPENDE DE
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.
29. PROJETO DE LEI Nº 173/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE ALTERA A LEI N° 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. DEPENDE DE
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.
III – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE
30. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2019,
DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA
DISPOSITIVO À LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE
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DEZEMBRO DE 1991 – CÓDIGO DE DIVISÃO E
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COM ISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR
DEPUTADO ADELMO SOARES.
IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE
31. PROJETO DE LEI Nº 163/19, ENCAMINHADO PELA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 018/19, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
PENSÃO ESPECIAL A MANOEL CONCEIÇÃO SANTOS. COM
PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO CIRO
NETO.
32.PROJETO DE LEI Nº 129/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO. (MENSAGEM Nº 015/2019), QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR A
OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARACERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO E COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.
V – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO –TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
33. PROJETO DE LEI Nº 168/2019, 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” COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
VI – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
34. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
“REGULAMENTA O USO DOS PAINÉIS ELETRÔNICOS DO
PLENÁRIO, DO PLENARINHO E DAS SALAS DE COMISSÕES
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA”. COM
EMENDA SUBSTITUTIVA. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COM ISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES E DA
MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO – RELATOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO.
VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
35. REQUERIMENTO N° 261/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
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DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2019, DE SUA AUTORIA.
36. REQUERIMENTO N° 262/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/2019, DE SUA AUTORIA.
37. REQUERIMENTO N° 263/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, PARA HOMENAGEAR
A ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS EMPRESÁRIOS DO
MARANHÃO – AJE/MA, PELOS SEUS QUINZE ANOS DE
FUNDAÇÃO COMPLETADOS NO ÚLTIMO DIA 30 DE ABRIL
DE 2019.
38. REQUERIMENTO N° 264/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA
SESSÃO SOLENE NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, PARA
HOMENAGEM AO DIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO MARANHÃO, COMEMORADO ANUALMENTE
NO DIA 15 DE MAIO.
39. REQUERIMENTO N° 265/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO
PROCURADOR GERAL DE J USTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, DR. LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO E AO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE – ABRAMPA,
DR. LUÍS FERNANDO CABRAL BARRETO JÚNIOR PELA
REALIZAÇÃO DO VII ENCONTRO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DO PATRIMÔNIO
CULTURAL, NO DIA 09 DE MAIO DE 2019.
40. REQUERIMENTO N° 266/19, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE, DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES À CRUZ
VERMELHA BRASILEIRA – MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU
PRESIDENTE, SENHOR CARLOS RANGEL, PELOS 156 ANOS
DE FUNDAÇÃO.
41. REQUERIMENTO N° 267/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO
CANTOR E COMPOSITOR MARANHENSE EMANUEL JESUS,
PELO SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM ‘PRATOCAR’,
EM HOMENAGEM AOS SEUS 18 ANOS DE CARREIRA,
OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 10 DE MAIO, NO TEATRO
ARTHUR AZEVEDO.
VIII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
42. REQUERIMENTO Nº 260/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, SOLICITANDO
QUE APÓS APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA RETIRADO DE
TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº 236/2019, DE SUA
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AUTORIA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA.
(ART. 168, R.I.)
43. REQUERIMENTO Nº 258/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA SUBMETIDO À
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, O PARECER Nº 176/2019,
REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 90/2019, ORIUNDO DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
QUE REJEITA A REFERIDA PROPOSIÇÃO.
44. REQUERIMENTO N° 270/19, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO SR. NAAN
RODRIGUES GONÇALVES, QUE FALECEU NO DIA 24 DE
ABRIL NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO, VÍTIMA DE
PNEUMONIA AGUDA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 14/05/2019
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 248/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que veda a nomeação para o exercício de
cargos efetivos ou comissionados, bem como prestadores de serviços,
de pessoas condenadas por crime de pedofilia, no âmbito dos órgãos
da Administração Pública do Estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI N° 249/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui a Semana Estadual da Juventude,
anualmente, no Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI N° 250/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para a implementação
de cuidados paliativos direcionados aos pacientes com doenças
ameaçadoras à vida, e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI N° 251/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe a alteração da Lei Estadual da
Lei 9.109 de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre custas e
emolumentos.
5. PROJETO DE LEI N° 252/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga as concessionárias de telefonia
fixa e celular, que atuam no Estado do Maranhão, a cancelarem a multa
da fidelidade na forma que especifica.
6. PROJETO DE LEI N° 253/19, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Macedo, que institui o Dia de Prevenção e Combate
à Depressão no Estado do Maranhão.
7. PROJETO DE LEI N° 254/19, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Macedo, que dispõe sobre a criação de Programa de
Auxílio Psicoterápico a pessoas com depressão.
8. PROJETO DE LEI N° 255/19, de autoria do Senhor
Deputado Leonardo Sá, que dispõe sobre a Criação do Programa Escola
Itinerante de Tecnologia da Informação – PEITI, no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.
9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 039/19,
de autoria do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Desembargador e atual
Presidente do Tribunal de Justiça José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 040/
19, de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
a medalha Manuel Beckman ao senhor Raphael Coelho Figueiredo.
PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 004/19, de
autoria da Procuradoria Geral de Justiça, enviado pelo Ofício n°
3562019, que altera dispositivos da Lei Complementar n° 13/91, de 25
de outubro de 1991 e dá outras providências.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 242/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
comunicação pelos hospitais, clínicas e postos de saúde da rede pública
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e privada de saúde no âmbito do Estado do Maranhão, das ocorrências
envolvendo embriaguez e consumo de drogas por crianças e
adolescentes.
2. PROJETO DE LEI N° 243/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui a implantação de cursos
direcionados a mulher gestante, sobre cuidados e atendimentos
emergenciais a crianças de zero a seis anos na rede hospitalar pública
do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI N° 244/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui a “Semana Estadual de
Prevenção a Tuberculose”, e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI N° 245/19, de autoria do Senhor
Deputado Zito Rolim, que estabelece Diretrizes para a prevenção e a
punição de atos de vandalismo, pichação e depredação do Patrimônio
Público e Privado, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
5. PROJETO DE LEI N° 246/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a isenção da cobrança
do ICMS nas contas de água e luz das igrejas e templos de qualquer
culto ou denominação e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI N° 247/19, de autoria do Senhor
Deputado Zito Rolim, que institui o “Dia Estadual da Mulher” e dá
outras providências.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 038/19,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Dr. Daniel
Blume.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 236/19, de autoria da Senhora
Deputada Andreia Martins Rezende, que dispõe sobre a alteração da
Lei n° 6.513/1995.
2. PROJETO DE LEI N° 237/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre o Cadastro Estadual de
Informações para Proteção da Infância e da Juventude do Estado do
Maranhão – Cadastro de Pedófilos.
3. PROJETO DE LEI N° 238/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre a criação do Cartão Digital
de Vacinação – CDV.
4. PROJETO DE LEI N° 239/19, de autoria do Senhor
Deputado Glalbert Cutrim, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
inclusão de palestras e debates a serem realizados, ao menos uma vez
por semestre, com o tema “Depressão e Ansiedade”, junto à rede de
escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão.
5. PROJETO DE LEI N° 240/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública o
“INSTITUTO GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE
– MA”, com sede e foro no Município de Cantanhede, no Estado do
Maranhão.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 226/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que proíbe a cobrança de “taxa de
conveniência” por sites e/ou aplicativos de dispositivo móvel na compra
de ingressos em geral, como shows, peças de teatros, cinemas e outros
similares, feita pela internet, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 227/19, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Macedo, que institui a Política de Atenção,
acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens,
com o objetivo de desenvolver medidas de prevenção, controle e
assistência aos dependentes do álcool no âmbito do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 228/19, de autoria do Senhor
Deputado José Gentil, que institui o “Dia da Constituição do Estado
do Maranhão” e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 229/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que visa assegurar as Doulas o direito de
acompanhar as parturientes, quando por estas solicitadas, durante o
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas
maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres
da Rede Pública e Privada do Estado do Maranhão.
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5. PROJETO DE LEI Nº 230/19, de autoria da Senhora
Deputada Dra. Thaíza Hortegal, que dispõe sobre a impossibilidade
de investidura em cargo público, ante a existência de condenação, com
trânsito julgado, pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual
contra menor (pedofilia), violência contra mulher (feminicídio),
intolerância, discriminação ou do preconceito por sexo, orientação sexual
e identidade de gênero (homofobia).
6. PROJETO DE LEI Nº 231/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que institui o Programa “Apague essa
Ideia”.
7. PROJETO DE LEI Nº 232/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Selo “Empresa Amiga
da Saúde Mental”, no âmbito do Estado do Maranhão.
8. PROJETO DE LEI Nº 233/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a busca imediata de
pessoas com idade até 18 (dezoito) anos, com deficiência física ou
sensorial e idosos no âmbito do Estado do Maranhão.
9. PROJETO DE LEI Nº 234/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Santo Amaro – MA, como
Município de interesse Turístico.
10. PROJETO DE LEI Nº 235/19, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação do quantitativo de sal e açúcar nos rótulos de alimentos,
refrigerantes, sucos e cervejas produzidos, comercializados e envasados
no Estado do Maranhão.
11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/
2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede o
Título de Cidadã Maranhense à Senhora Maria da Conceição Fortes
Braga de Camargo (Concita Braga).
12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/
2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “JOÃO DO VALE”, à Senhora Maria
da Conceição Fortes Braga Camargo (Concita Braga).
13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/
2019, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que institui a
“Campanha de Doação Solidária de Sangue”, no âmbito do Poder
Legislativo e dá outras providências.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 13 DE MAIO DE 2019.

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

8

TERÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2019

PROJETO DE LEI Nº 248 / 19
Veda a nomeação para o exercício de cargos
efetivos ou comissionados, bem como prestadores
de serviços, de pessoas condenadas por crime de
pedofilia, no âmbito dos órgãos da Administração
Pública do Estado do Maranhão.
Art. 1º - Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta, bem como em todos os Poderes do Estado do
Maranhão, para exercício de cargos efetivos ou comissionados, assim
como prestadores de serviços, de pessoas condenadas por crime de
pedofilia.
Parágrafo único – a vedação que trata o caput do artigo, valerá
enquanto perdurar o efeito da sentença criminal.
Art. 2º - Para os fins desta Lei, entende-se como pedófilos,
aqueles que tenham contra sua pessoa decisão transitada em julgado
em processo de apuração dos seguintes crimes:
I – contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes;
II – crimes previstos na Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), que tenham conotação sexual.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
maio de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
A pedofilia representa uma modalidade criminosa de extrema
gravidade porque incide sobre a parcela mais vulnerável da população,
crianças e jovens, seja por quais instrumentos e métodos ela se
concretize: assédio sexual direto, usando redes sociais da Rede Mundial
de Computadores, redes de telefonia, pelo cooptação para a
prostituição e para a produção de vídeos e fotografias pornográficas e
assim por diante.
Cumpre ressaltar que as crianças devido ao seu incompleto
desenvolvimento físico e mental são vulneráveis, não tendo, por isso,
compreensão dos atos praticados contra eles, nem mesmo possuem a
capacidade de evitar abusos praticados contra elas. Portanto, o Estado
tem a obrigação de adotar Políticas Públicas mais rígidas na prevenção
e repressão de crimes dessa natureza.
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Nesse contexto, a proposta ora apresentada visa a dar
concretude à devida proteção penal aos abusos cometidos contra nossos
pequenos maranhenses, objetivando atuar na prevenção e repressão de
delitos que tem o potencial de destruir a vida de uma pessoa, uma vez
que a vítima dessas condutas, indiscutivelmente, carregará para o resto
de sua vida, as marcas deixadas pelos abusadores. Trata-se, portanto,
de medida necessária ao enfrentamento da criminalidade que atingem a
infância das crianças do nosso Estado e, consequentemente, toda a
sociedade, razão pela qual conto com o apoio dos colegas Parlamentares
para a aprovação do presente Projeto de Lei.
Vale ainda destacar que a pedofilia poderá ser incluída no rol
dos crimes hediondos, segundo o que determina o Projeto de Lei do
Senado Federal nº 496/2018, de iniciativa originária da CPI dos Maus
Tratos, que, no último dia 25/04/2019, recebeu relatório favorável da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Logo, a proposição, ora apresentada, tem como objetivo
principal contribuir para redução da prática desse tipo de crime, uma
vez que delitos contra as crianças e adolescentes necessitam de uma
punição ainda maior, tendo em vista os índices elevados no nosso país.
Dessa forma, precisamos fechar as “portas” para esses agressores e
toda medida que vem no sentido de combater esse tipo de crime e
cooperar para sua diminuição é de grande valia.
Diante do exposto, como parlamentar mulher e mãe não poderia
deixar de colaborar para que tenhamos uma vedação ainda maior e
proibir a nomeação dos condenados por crime de pedofilia para exercício
de cargos, a nível de Administração Pública do Estado do Maranhão.
Portanto, é de suma importância a aprovação desse projeto de
lei, e é o que se pleiteia e espera.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
maio de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 249 / 19
Institui a Semana Estadual da Juventude,
anualmente, no Estado do Maranhão.
Art. 1º - Fica instituído, no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Maranhão, a Semana Estadual da Juventude, a ser realizada,
anualmente, no período de 12 a 18 de agosto.
Art. 2º - Os objetivos da Semana Estadual da Juventude são:
I – estabelecer que, anualmente, haja essa oportunidade de
envolver a juventude em encontros, reuniões e palestras com questões
relacionadas ao esporte, cultura e lazer, sexualidade, drogas, trabalho,
educação;
II – desenvolver o debate sobre políticas públicas para a
juventude;
III – dar eficácia e aplicabilidade ao Plano Estadual da
Juventude;
IV – incentivar a participação de jovens em espaços políticos.
Art. 3º - A comemoração da Semana Estadual da Juventude se
dará por meio de eventos como seminários, simpósios, palestras,
conferências e outros, com a finalidade de desenvolvimento de temas
pertinentes as necessidades e demandas da juventude, apuradas por
meio da participação e diálogos com entidades representativas de jovens.
Art. 4º - O poder executivo poderá planejar e organizar os
eventos da Semana Estadual da Juventude, podendo aproveitar as
conclusões e contribuições provenientes do referido evento para
atualizar e/ou aplicar o Plano Estadual da Juventude.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de maio de 2019.
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
Analisando o Plano Estadual da Juventude, observa-se que no
nosso Estado não se tem um momento anual para debate da temática
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da Juventude, que é muito dinâmica e necessita de uma semana destinada
ao debate do referido tema.
No Maranhão, os primeiros passos foram dados com a criação
do Fórum Estadual da Juventude do Maranhão – FEJMA (2006) e a
criação do Conselho Estadual de Juventude – CEJOVEM (Lei 8.451/
2006), a criação da Secretaria Extraordinária de Juventude (2007),
ocorrendo uma Semana Estadual da Juventude (2007), sucedendo
ocorreu a I Conferência Estadual de Juventude (2008).
Depois disso, a temática veio com PEC da Juventude (PEC
005/09), seguindo da II Conferência Estadual da Juventude (2011),
sendo esses os marcos iniciais da constituição de uma política estadual
de juventude que se quer construir, consolidar e municipalizar no
Maranhão. Em 2015, houve a realização da 3ª Conferência Estadual da
Juventude. E em 2017, o Plano Estadual da Juventude foi apresentado
pelo Governo do Estado do Maranhão.
Como se desprende dos relatos acima, alguns anos ficaram
sem a realização de eventos estaduais com a temática específica da
juventude.
Dessa maneira, a necessidade da criação da Semana Estadual
da Juventude, de modo anual, é tão importante que o próprio Plano
Estadual da Juventude, traz como proposta de política pública, no
EIXO I: Do Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e a
Representação Juvenil, os objetivos estratégicos, in verbis:
Objetivo Estratégico 01: Garantir a participação e o controle
social das políticas públicas, pela juventude, em diálogo com as diferentes
instituições públicas e organizações da sociedade civil;
Objetivo Estratégico 02: integrar a gestão das políticas
públicas de juventude ao ciclo de planejamento e orçamento público
plurianual e anual, e com participação dos (as) jovens.
O mesmo Plano Estadual da Juventude sugere como ação, para
perseguir esses objetivos: “Estimular a criação da Semana Municipal
da Juventude nos municípios maranhenses”. Isso mostra mais do que
necessário e urgente que o nosso Estado tenha uma Semana da Juventude
instituída, anualmente, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão.
Cumpre explicar que, a escolha da data se relaciona ao fato de
que a Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação
da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude,
estabeleceu que dia 12 de agosto se celebra “O Dia Internacional da
Juventude”.
Portanto, é de suma importância a aprovação desse projeto de
lei, e é o que se pleiteia e espera.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de maio de 2019.
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 250 / 19
ESTABELECE AS DIRETRIZES ESTADUAIS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO DE CUIDADOS
PALIATIVOS DIRECIONADOS AOS PACIENTES
COM DOENÇAS AMEAÇADORAS À VIDA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO decreta:
Art. 1° - Ficam instituídas as Diretrizes Estaduais para as
Ações e Cuidados Paliativos Direcionados aos Pacientes Portadores
de Doenças Ameaçadoras à Vida, que consistem na Atenção Integral à
Saúde dessas pessoas e dos seus familiares.
§ 1º - Cuidados paliativos consistem na assistência promovida
por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade
de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace
a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação
precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas
físicos, sociais, psicológicos e espirituais.
§ 2º - Os Cuidados Paliativos devem ser ofertados o mais
precocemente possível, de preferência a partir do diagnóstico de

TERÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2019

9

qualquer doença potencialmente fatal, com o objetivo de garantir melhor
qualidade de vida aos pacientes e de seus familiares, mediante prevenção
e alívio de sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, durante o
processo da doença, da morte e do luto.
§ 3º - Será elegível para cuidados paliativos toda pessoa afetada
por uma doença que ameace a vida, seja aguda ou crônica, a partir do
diagnóstico desta condição.
Art. 2º - Esta Lei tem como finalidade reafirmar a vida e a
morte como processos naturais, a melhoria da qualidade de vida das
pessoas e seus familiares, por meio da identificação precoce, prevenção
e alívio do sofrimento físico, social, emocional e espiritual.
Art. 3º - A organização dos cuidados paliativos deverá ter
como objetivos:
I - integrar os cuidados paliativos na rede de atenção à saúde;
II - promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes,
estimulando o desenvolvimento de uma atenção à saúde de forma
integral e humanizada;
III - incentivar o trabalho em equipe multidisciplinar;
IV - fomentar a instituição de disciplinas e conteúdos
programáticos de cuidados paliativos no ensino de graduação e
especialização dos profissionais de saúde;
V - promover a disseminação de informação sobre os cuidados
paliativos na sociedade;
Art. 4º - Os cuidados paliativos são norteados pelos seguintes
princípios fundamentais, respeitadas a vontade dos indivíduos ou de
seus representantes legais:
I - início dos cuidados paliativos o mais precocemente possível,
juntamente com o tratamento modificador da doença, e início das
investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações
clínicas estressantes;
II - promoção do alívio da dor e de outros sintomas físicos, do
sofrimento psicossocial, espiritual e existencial, incluindo o cuidado
apropriado para familiares e cuidadores;
III - afirmação da vida e aceitação da morte como um processo
natural;
IV - aceitação da evolução natural da doença, não acelerando
nem retardando a morte e repudiando as futilidades diagnósticas e
terapêuticas;
V - promoção da qualidade de vida por meio da melhoria do
curso da doença;
VI - integração dos aspectos psicológicos e espirituais no
cuidado ao paciente;
VII - oferecimento de um sistema de suporte que permita ao
paciente viver o mais autônomo e ativo possível até o momento de sua
morte;
VIII - oferecimento de um sistema de apoio para auxiliar a
família a lidar com a doença do paciente e o luto;
IX - trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar
para abordar as necessidades do paciente e de seus familiares, incluindo
aconselhamento de luto, se indicado;
X - comunicação sensível e empática, com respeito à verdade e
à honestidade em todas as questões que envolvem pacientes, familiares
e profissionais;
XI - respeito à autodeterminação do indivíduo;
XII - promoção da livre manifestação de preferências para
tratamento médico através de diretiva antecipada de vontade (DAV); e
XIII - esforço coletivo em assegurar o cumprimento de vontade
manifesta por DAV.
Art. 5º - Constituem as diretrizes estaduais para a
implementação de cuidados paliativos direcionados aos pacientes com
doenças ameaçadoras à vida:
I – fortalecer as políticas públicas que visem desenvolver ao
máximo a saúde potencial de cada cidadão, incluindo políticas que
tenham como objeto a criação de ambientes favoráveis à saúde e ao
desenvolvimento de habilidades individuais e sociais para o autocuidado;
II – realizar ações intersetoriais, buscando-se parcerias que
propiciem o desenvolvimento das ações de promoção da saúde;
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III - organizar as ações e serviços voltados para o cuidado
integral na Rede da Atenção à Saúde, com base em parâmetros e critérios
de necessidade e diretrizes constatadas em evidências científicas;
IV - oferecer equipe multiprofissional para atendimento dos
pacientes e cuidados compatíveis com cada nível de atenção e evolução
da doença;
V – formar profissionais e promover a educação permanente,
por meio de atividades que visem à aquisição de conhecimentos,
habilidades e atitudes para qualificação do cuidado nos diferentes níveis
da atenção à saúde e para a implantação desta Política.
Art. 6º - Os cuidados paliativos deverão ser ofertados em
qualquer ponto da rede de atenção à saúde, notadamente:
I - Atenção Básica: ordenadora da rede e coordenadora do
cuidado, será responsável por acompanhar os usuários com doenças
ameaçadoras de vida em seu território, prevalecendo o cuidado
longitudinal, ofertado pelas equipes de atenção básica, conjuntamente
com o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB), com a
retaguarda dos demais pontos da rede de atenção sempre que necessária;
II – Atenção Domiciliar: as equipes de atenção domiciliar, cuja
modalidade será definida a partir da intensidade do cuidado, observandose o plano terapêutico singular, deverão contribuir para que o domicílio
esteja preparado e seja o principal locus de cuidado, no período da
terminalidade da vida, sempre que desejado e possível. Será indicado
para pessoas que necessitem de cuidados paliativos em situação de
restrição ao leito ou ao domicílio, sempre que esta for considerada a
oferta de cuidado mais oportuna;
III - Atenção Ambulatorial: deverá ser estruturada para atender
as demandas em cuidados paliativos proveniente de outros pontos de
atenção da rede;
IV - Urgência e Emergência: os serviços prestarão cuidados no
alívio dos sintomas agudizados, focados no conforto e na dignidade da
pessoa, de acordo com as melhores práticas e evidências disponíveis;
V - Atenção Hospitalar: voltada para o controle de sintomas
que não sejam passíveis de controle em outro nível de assistência.
Art. 7º - Os especialistas em cuidados paliativos atuantes na
Rede de Atenção à Saúde poderão ser referência e potenciais
matriciadores dos demais serviços da rede, podendo isso ser feito in
loco ou por tecnologias de comunicação à distância.
Art. 8º - O acesso aos medicamentos para tratamentos dos
sintomas relacionados aos cuidados paliativos, notadamente opióides,
deverá seguir as normas sanitárias vigentes e observar as pactuações
entre as instâncias de gestão do Sistema Único de Saúde.
Art. 9° - O Poder Público poderá criar, em parceria com as
instituições de ensino superior maranhenses, três cadastros distintos,
mas complementares entre si:
I - o Cadastro Estadual de Portadores de Doenças Crônicas, de
Evolução Progressiva, Degenerativas e sem Possibilidade de Cura,
sistema de informação cujos objetivos serão a obtenção de dados
epidemilógicos sobre a população atingida, facilitar o acompanhamento
do tratamento dos pacientes e contribuir para o desenvolvimento de
pesquisas científicas sobre as doenças;
II - O Cadastro dos Profissionais da Equipe Multidisciplinar
que possuam especialização ou capacitação em cuidados paliativos,
para a identificação com maior rapidez desses especialistas e melhor
direcionamento dos pacientes;
III - Cadastro dos serviços que oferecerão os cuidados
paliativos, que deverá auxiliar os pacientes e seus familiares no momento
da escolha pela mais adequada prática de assistência que visa oferecer
dignidade e diminuição de sofrimentos.
Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 10 de maio
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL AUTOR –
PDT - OTHELINO NETO - DEPUTADO ESTADUAL COAUTOR
- PC do B
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JUSTIFICATIVA
Quando a medicina curativa não tem mais alternativas para
reverter o quadro clínico de um paciente, ficando definida a condição
de irreversibilidade, é necessário que os profissionais de saúde estejam
preparados para abordar o paciente e familiares com os cuidados
paliativos, que consistem em um conjunto de práticas interdisciplinares
que devem ser oferecidas a todo paciente com doença crônica,
progressiva, degenerativa e sem possibilidade de cura, com a finalidade
de aliviar sintomas físicos indesejados, além de oferecer suporte
espiritual e emocional ao paciente e seus familiares durante todo o
curso da doença, na morte e no luto.
Em 2002 a Organização Mundial da Saúde - OMS definiu os
cuidados paliativos como uma abordagem que visa melhorar a qualidade
de vida dos enfermos que enfrentam problemas decorrentes de uma
doença incurável com prognostico limitado, e/ou doença grave (que
ameace a vida), e suas famílias, através da prevenção e alívio do
sofrimento, com identificação precoce, avaliação adequada e tratamento
rigoroso dos problemas físicos, psicossociais e espirituais. Quando a
morte é inevitável e iminente, a abordagem dos cuidados paliativos,
evitando procedimentos desproporcionais é a forma de assegurar
dignidade no morrer. A integridade individual e o respeito pelas decisões
do paciente devem prevalecer diante das tentativas desenfreadas do
médico manter o paciente vivo.
Comumente se presencia a aplicação de técnicas e medidas que
ao invés de proporcionar melhora do paciente, promovem dor e
sofrimento, contribuindo para a perda da qualidade de vida,
consequentemente proporcionando uma péssima qualidade de morte.
Ademais, a submissão a tratamentos fúteis para esses casos irreversíveis
gera um outro problema de grandes proporções: a superlotação dos
hospitais como Socorrão 1 e 2 tem demandado cada vez mais leitos de
retaguarda para pacientes de cuidados prologados (ressalte-se, ainda,
que muitos desses pacientes são admitidos no Eixo Vermelho e nas
UTI’s sendo submetidos a medidas que já não surtem qualquer efeito
sobre seu quadro).
Isso ocorre porque atualmente a morte tem sido considerada
um fracasso, impotência e limitação da ciência. Na cultura tecnicista
atual, deve-se empenhar todos os esforços científicos e tecnológicos
contra a mortalidade, para conservação da vida, pois morrer em casa,
fenômeno que era natural e aceitável há poucas décadas, tem sido
considerada desassistência pela maioria da população, que tem preferido
a “morte dentro dos hospitais”, principalmente pela sensação de que
algo foi feito até o fim pelo paciente.
Independentemente do local onde esse paciente esteja, é
necessário que o mesmo tenha o direito a manter qualidade de vida,
evitando esforços desproporcionais e inúteis considerando os princípios
bioéticos da autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. Por
isso, os cuidados paliativos possibilitam desenvolver políticas sociais
e de saúde, centralizadas nas necessidades e preferencias do paciente,
com uma abordagem holística que associa conhecimento científico,
competências técnicas, habilidades de comunicação e resolução de
conflitos e atitudes mais humanas e empáticas, tudo para oferecer o
necessário para satisfação da individualidade do doente, seja realizando
o atendimento em domicílio ou em uma instituição de saúde.
Ante o exposto, apresento este projeto de lei, observando o
princípio da dignidade humana que fundamenta a República, o direito
à saúde, a competência concorrente para legislar sobre saúde previstos
nos arts. 1º, III; 6º; 24, XII, todos da Constituição Federal de 1988 e,
nos mesmos termos, a Constituição do Estado do Maranhão em seus
arts. 2º, III; 12, II, “l”; 205 e seguintes, considerando, por fim, a
autonomia da vontade (esclarecendo-se que o aqui discutido trata-se
de ortotanásia, que consiste em oferecer ao paciente o que ele precisa
para manter sua vida com qualidade e dignidade, em um momento onde
se encontra extremamente fragilizado), destacando que haverá grande
louvor quando esta Casa Legislativa se debruçar pela aprovação dessa
proposição. Assim, peço, contando com a colaboração e o entendimento
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dos Nobríssimos Pares, que votemos com zelo em prol de uma melhor
prestação da saúde para o povo do Estado do Maranhão.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 10 de maio
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL AUTOR –
PDT - OTHELINO NETO - DEPUTADO ESTADUAL COAUTOR
- PC do B
PROPOSTA DE LEI Nº 251 / 19
“Dispõe a alteração da Lei Estadual da Lei 9.109
de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre custas
e emolumentos”
Art. 1º Altera o artigo 13 da Lei 9.109 de 29 de dezembro de
200 9, que dispõe sobre custas e emolumentos e das outras
providências.
Art. 2º Ficam acrescidos ao artigo 13 da referida lei, o inciso X
e parágrafo único, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13 São isentos do pagamento de emolumentos:
....
X – os atos de registros, emissão de certidões e averbações
de qualquer natureza, dos contratos de compra e venda de
imóvel com força de escritura pública, financiado com
recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.
Parágrafo único. Os títulos de registro que que se refere o
inciso VI, deste artigo, se refere aos beneficiários atendidos
por políticas públicas federais, estaduais e municipais que
promovam o acesso à terra para a agricultura familiar
rural, incluindo regularização fundiária, crédito fundiário,
legitimação de terras quilombolas e demais programas de
assentamento e de colonização.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se as disposições em contrário.
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 07 DE
MAIO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B.
JUSTIFICATIVA
A reforma agrária tem por objetivo proporcionar a redistribuição
das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a
realização de sua função social e tem o programa nacional de credito
fundiário como um programa complementar da reforma agrária, que
por meio de linhas de financiamento promove o acesso à terra e a
recursos para investimentos básicos e produtivos, permitindo a
estruturação dos imóveis adquiridos. Destaca-se que o seu
financiamento conta com recursos do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária e do Subprograma de Combate à Pobreza Rural.
O Maranhão ocupa uma área de 333.365,6 km2 do País, sendo
a oitava federação em extensão territorial, sendo o segundo na região
nordeste, nesta mesma linha, nosso Estado tem uma vocação para as
atividades campesinas. Destarte, grande parte da população vive na
zona rural e sobrevive da agricultura e da pecuária.
Assim sendo, o Estado do Maranhão através da Secretaria de
Agricultura Familiar-SAF, através, da Unidade Técnica Estadual do
Crédito Fundiário- UTE, desenvolve mecanismo na busca de auxilio
por meio de políticas públicas e sociais para atender população
campesina, proporcionando aos trabalhadores e trabalhadoras rurais,
o acesso à terra, à inclusão sócio produtiva e o combate à extrema
pobreza no meio rural. Uma delas é o programa do crédito fundiário de
desapropriação para fins de reforma agrária (propriedades inferiores a
15 módulos fiscais ou produtivas). A execução do Programa ocorre
por meio de acordo de cooperação técnica celebrado entre a União e os
Estados Federativos.
Atualmente o PNCF está presente em 138 municípios, adquiriu
419 imóveis rurais beneficiando mais de 12 mil famílias e já aplicou no
Estado mais de 100 milhões de Reais desde a sua criação.
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Não obstante os grandes avanços alcançados pelo Programa
no Maranhão, ainda existem entraves que precisam ser superados,
pois, as associações beneficiárias têm enfrentado grandes dificuldades
no momento de registrar os contratos de financiamento nos Cartórios
em razão do alto custo das despesas cartorárias.
Diante desses entraves e de analise na lei que dispõe sobre as
custas e emolumentos, foi identificado que as isenções não abrejem a
esses beneficiários , desta forma, a presente proposta de lei tem o
condão de contribuir com a política social de acesso à terra, objetivando
melhorar a Lei 9.109 de 29 de dezembro de 2009, com as devidas
alterações no texto legislado.
Pela relevância econômico-social da política de reforma agrária
e financiamento do crédito fundiário é necessária ação governamental
para que este problema seja enfrentado na prática e, sem dúvidas, o
esforço das autoridades legislativas para isentar de pagamento de
emolumentos, os atos cartorários que envolvam os contratos de
aquisição de imóveis financiados com recursos do Fundo de Terras e
da Reforma Agraria, no âmbito do Programa Nacional de Crédito
Fundiário – PNCF será de grande valia para a continuidade do Programa
no Maranhão, pois o próprio perfil dos agricultores que acessam o
PNCF notabiliza que os mesmos não possuem condições financeiras
de arcar com as altas despesas cartorárias quando do registro dos
contratos de força de escritura pública para transferência dos imóveis
adquiridos.
Notadamente, as sucessivas e incansáveis lutas dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais merecem o respeito e apoio da
Casa Legislativa do Estado do Maranhão e assim evitar que os entraves
em comento ameacem a continuidade de um Programa extraordinário
que proporciona o resgate da cidadania no campo.
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 07 DE
MAIO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B.
PROJETO DE LEI N° 252 / 19
Obriga as concessionárias de telefonia fixa e
celular, que atuam no Estado do Maranhão, a
cancelarem a multa da fidelidade na forma que
especifica.
Art. 1º Ficam obrigadas as concessionárias dos serviços de
telefonia fixa e celular, que atuam no Estado do Maranhão, a cancelarem
a multa contratual de fidelidade quando o usuário comprovar que perdeu
o vínculo empregatício, de forma involuntária, após a adesão do
contrato.
Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará a
concessionária infratora ao pagamento de multa correspondente a R$
1.000,00 (hum mil reais), por dia, após a comprovação a que se refere
o art. 1º.
Art. 3º As concessionárias dos serviços de telefonia devem se
adequar aos termos desta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do
Consumidor.
Parágrafo único. Os valores arrecadados em virtude da multa a
que se refere o art. 2º, serão revertidos para o Fundo Estadual de
Defesa do Consumidor (FUNCON).
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de maio de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por objetivo o cancelamento do
plano de telefonia e/ou internet sem a incidência da multa contratual de
fidelidade quando o consumidor comprovar que ficou desempregado
de forma involuntária.
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A proposta analisada beneficia os consumidores, parte fraca
na relação de consumo, que muitas vezes é obrigada a pagar pela multa
de fidelização ou ter o nome incluído em cadastros restritivos.
A perda do emprego, quando não impossibilita por completo,
dificulta bastante o cumprimento de todas as obrigações dos cidadãos.
Impor, nestes casos, que o desempregado ainda pague uma multa para
deixar de usufruir o serviço é um absurdo injustificável.
A Resolução 614, de 28 de maio de 2013, em seu artigo 70,
prevê a possibilidade da fidelização e multa por rescisão em caso de
desistência dos benefícios antes do prazo final estabelecido no
instrumento contratual. Entretanto, a perda do emprego não é uma
circunstância qualquer e nem é da vontade do consumidor. Impor,
ainda assim, a referida multa, é um dano quase que irreparável à parte
mais fraca da relação de consumo.
No que tange à competência legislativa, esta casa tem
autorização constitucional para legislar sobre o assunto conforme
ditames do art. 24, incisos V e VIII, da Constituição Federal, que diz
que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre produção e consumo e sobre responsabilidade
por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão recente
(informativo 937), julgou improcedente pedido formulado em ação
direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei de conteúdo
semelhante, do Estado do Rio de Janeiro.
O colegiado entendeu que se trata de norma de proteção ao
consumidor rigorosamente contida no art. 24, V, da Constituição Federal.
De acordo com o STF, “a norma não interfere na estrutura de prestação
do serviço público nem no equilíbrio dos contratos administrativos,
razão pela qual não há usurpação da competência legislativa privativa
da União”.
Portanto, como se observa, além de benéfico aos consumidores
em geral do Estado do Maranhão, o presente Projeto de Lei é plenamente
constitucional.
Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de maio de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 253 / 19
Institui o Dia de Prevenção e Combate à Depressão
no Estado do Maranhão

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Por ser uma doença silenciosa, estudos apontam que o
tratamento para a depressão, embora faça parte de uma Política Nacional
de Saúde Mental, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde,
reflete carências institucionais percebidas, em parte, pela insuficiência
dos serviços especializados.
O atendimento à depressão é apontado como desafio para a
área da saúde pública. O plano de Ação Global de Saúde Mental 20132020 da OMS fortaleceu a concepção de que o atendimento à saúde
mental deve ser feito em centros comunitários de atenção à saúde.
O presente projeto de lei tem como justificativa a necessidade
de alertar e conscientizar a população para a depressão, causa
indubitável de incapacitação no mundo.
Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANUEL BECKMAN”, em 09 de maio de 2019. - Deputado
Estadual - FÁBIO MACEDO - PDT
PROJETO DE LEI Nº 254 / 19
Dispõe sobre a criação de Programa de Auxílio
Psicoterápico a pessoas com depressão.
Art. 1º - Fica instituída a criação do Programa de Auxílio
Psicológico a pessoas com depressão no âmbito do Estado do
Maranhão.
Art. 2º - O Programa de Auxílio Psicológico a pessoas com
depressão tem como objetivo oferecer tratamento adequado na rede
estadual de saúde, sem prejuízo de outras iniciativas existentes mediante
ações coordenadas das áreas de Saúde e Assistência Social do Estado.
§ 1 º - O atendimento no âmbito do programa poderá ser
executado nas seguintes unidades:
1. Hospital de Referência do Estado em Saúde Mental;
2. Centros de Atenção Psicossocial;
3. Enfermarias especializadas em Hospitais Gerais;
Art. 3º - O atendimento psicológico no âmbito estadual propõe
desenvolver uma rede de serviços de atendimento aos usuários que
seja plural, com diferentes abordagens terapêuticas.
Art. 4º - O Programa poderá articular, além das ações de
atendimento psicológico, iniciativas preventivas e educacionais com
fulcro na população maranhense.
Art. 4º - O Poder Executivo poderá firmar convênios com
órgãos municipais e federais para a consecução desta Lei.
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei.
JUSTIFICATIVA

Art. 1º - Fica instituído o Dia de Prevenção e Combate à
Depressão no Estado do Maranhão, a ser comemorado anualmente no
dia 13 de setembro.
Art. 2º - A instituição de um Dia de prevenção e Combate à
Depressão no Estado do Maranhão visa promover discussões,
avaliações de atendimento à pessoa com depressão bem contribuir
com a avaliação de políticas públicas na área.
Justificativa
As perturbações mentais ou neurobiológicas afetam
aproximadamente 450 milhões de pessoas. Dentre essas, a depressão
figura como principal causa de incapacitação no mundo e com grande
chance de se tornar a segunda maior carga de doença até 2030. Outro
fator comumente associado à depressão é a ansiedade, registrando,
dessa forma, uma diminuição da qualidade de vida das pessoas.
Nesse aspecto, pode-se afirmar que a depressão é considerada
um transtorno multifatorial, apresentando fatores de risco conhecidos
como afetividade negativa, experiências adversas, eventos estressantes,
condições médicas crônicas ou incapacitantes que chegam atingir 5,8%
da população brasileira.

As perturbações mentais ou neurobiológicas afetam
aproximadamente 450 milhões de pessoas. Dentre essas, a depressão
figura como principal causa de incapacitação no mundo e com grande
chance de se tornar a segunda maior carga de doença até 2030. Outro
fator comumente associado à depressão é a ansiedade, registrando,
dessa forma, uma diminuição da qualidade de vida das pessoas.
Nesse aspecto, pode-se afirmar que a depressão é considerada
um transtorno multifatorial, apresentando fatores de risco conhecidos
como afetividade negativa, experiências adversas, eventos estressantes,
condições médicas crônicas ou incapacitantes que chegam atingir 5,8%
da população brasileira.
Por ser uma doença silenciosa, estudos apontam que o
tratamento para a depressão, embora faça parte de uma Política Nacional
de Saúde Mental, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde,
reflete carências institucionais percebidas, em parte, pela insuficiência
dos serviços especializados.
Dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a
implantação de uma Rede de serviços aos usuários que fosse plural
tornou-se um imperativo institucional, com diferentes graus de
complexidade e que promovessem a assistência integral para diferentes
demandas, desde as mais simples às mais complexas/graves.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
O atendimento à depressão é apontado como desafio para a
área da saúde pública. O plano de Ação Global de Saúde Mental 20132020 da OMS fortaleceu a concepção de que o atendimento à saúde
mental deve ser feito em centros comunitários de atenção à saúde.
Dessa forma, o atendimento à depressão é sustentado por um
conjunto de políticas que possibilita construir modelo de atenção que
visa ao atendimento integral do usuário. Justifica-se que os processos
de intervenção dos profissionais devam compreender uma concepção
ampliada e procurando, nessa esteira, interagir com os diferentes campos
do conhecimento no desenvolvimento da abordagem terapêutica.
Ora, é possível conceber a atuação do psicólogo como sendo
de extrema importância na atenção curativa e no desenvolvimento de
atividades com foco na família e comunidade em que a pessoa está
inserida. Tal estrutura institucional se articula com a prática dos
psicólogos no atendimento clínico em saúde mental, cujos processos
de intervenção ocorrem mediante escuta sensível da demanda,
considerando as circunstâncias que a constituem para a elaboração de
projetos terapêuticos que possibilitem o cuidado integral do usuário
diagnosticado com depressão. As dimensões psicossocial e comunitária
do atendimento psicológico são realizadas por meio do conjunto de
ações técnico-assistenciais que sustenta as práticas dos profissionais.
A psicoterapia, tanto individual como grupal, é instrumento que,
reconhecidamente, representa essas práticas. Para tratar a depressão,
a psicoterapia individual é amplamente recomendada por agências
nacionais e internacionais de saúde.
Por essa razão, justifica-se o presente Projeto de Lei. Ao
compreender que as abordagens e condutas devem ser baseadas em
evidências científicas, o Programa de Auxílio Psicológico poderá, se
aprovado, fortalecer a autonomia, o protagonismo e a participação
social do indivíduo na inserção laboral e, consequentemente, no trato
terapêutico adequado.
Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANUEL BECKMAN”, em 09 de maio de 2019. - Deputado
Estadual - FÁBIO MACEDO - PDT
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Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 10 de maio de 2019. - LEONARDO
SÁ - DEPUTADO ESTADUAL - PR
JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem o condão de difundir conhecimento e o
acesso a cursos e ferramentas digitais para todos de forma itinerante.
A tecnologia está em toda parte, nem todos têm acesso,
infelizmente. A informática está integrada ao modo de vida da sociedade
moderna, proporcionando o acesso à informação e o desenvolvimento
de novos conhecimentos. Conhecer a informática e suas tecnologias é
essencial para inserção social no mundo atual.
A oferta de cursos de informática está relacionada à necessidade
de mercado em tempo de predominância da cultura digital na sociedade.
A Inclusão digital é um processo de democratização do acesso às
tecnologias, de forma a permitir a inserção de todos no mundo da
tecnologia. Desenvolver ações que visem a inclusão digital como parte
da visão de uma sociedade inclusiva se torna cada vez mais necessário.
Ademais, educação é um direito social inserido no título “Dos Direitos
e Garantias Fundamentais”, da Carta Magna,
A ideia é capacitar adolescentes, jovens e adultos, inclusive
com deficiência, que não têm acesso ao mundo da tecnologia da
informação devido a condição que apresentam. Para tanto, criamos o
“Programa Escola Itinerante de Tecnologia da Informação – PEITI”,
importante instrumento para melhoria dos indicadores sociais do
Estado.
Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências, uma
acolhida e posterior aprovação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 10 de maio de 2019. - LEONARDO
SÁ - DEPUTADO ESTADUAL - PR
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039 / 19

PROJETO DE LEI Nº 255 / 19
Dispõe sobre a Criação do “Programa Escola
Itinerante de Tecnologia da Informação - PEITI,
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.
Art. 1º – Fica criado no âmbito do Estado o “Programa Escola
Itinerante de Tecnologia da Informação – PEITI”, com a finalidade
promover e garantir o efetivo acesso de adolescentes, jovens e adultos
ao ensino de informática e aos benefícios da tecnologia.
Parágrafo único – O PEITI é parte integrante do sistema
público de Ensino do Estado, nos termos da Lei Federal nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Art. 2º - O PEITI atenderá, inclusive:
I -pessoas com deficiência;
II – que residam há mais de 3 (três) quilômetros de distância de
escola pública e que não tenha serviço regular de transporte público.
§ 1º - O número de vagas e quantidade de profissionais do
PEITI serão definidos em consonância com a legislação em vigor.
§ 2º - Os meios necessários para o pleno funcionamento do
PEITI serão definidos pelo Poder Público Estadual.
Art. 3º - Fica o Poder Público autorizado a celebrar convênio
e ou parcerias com entidades não governamentais e a iniciativa privada,
para a consecução dos objetivos desta Lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes para a execução da presente
Lei, correrão a conta de dotações orçamentarias próprias, suplementadas,
se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Desembargador e atual Presidente
do Tribunal de Justiça José Joaquim Figueiredo
dos Anjos.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Desembargador e atual Presidente do Tribunal de Justiça
José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
maio de 2019. - Pará Figueiredo - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Nascido em 22 de agosto de 1953 na cidade de São João Batista,
povoado Enseada dos Bezerros, na Baixada Maranhense, filho de
Liberino Santos dos Anjos e Aldeide Figueiredo dos Anjos, casado com
Telma, com quem tem três filhos.
Ainda criança, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, mudou-se
para São Luís com seus pais e irmãos em busca de melhores colégios.
Seu pai logo se tornou funcionário público, conseguindo assim manter
a família e prover a educação dos filhos, sempre com o apoio de sua
esposa. Jamais esquecendo sua terra e os amigos e parentes que ali
deixou. Nas férias escolares sempre estava em sua cidade natal onde
carinhosamente o chamavam de Jocão.
Teve o infortúnio de perder seu pai muito cedo, então, sua
mãe, Dona Aldeide (nossa querida Dedé), assumiu o comando da família
e com muita luta conseguiu educar seus cinco filhos.
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Graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão,
José Joaquim iniciou sua carreira como Advogado e Procurador do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Maranhão (DER),
em 1978.
Atuou como procurador fiscal da Prefeitura de São Luís entre
1983 e 1986. Em 1986, foi aprovado no primeiro concurso público
para Procurador do Estado e no mesmo ano, também logrou aprovação
em concurso para Juiz de Direito.
Ingressou na magistratura em 02 de maio de 1987, na Comarca
de Riachão. Jurisdicionando nas cidades de Alcântara, Presidente Dutra,
Itapecuru, Santa Inês e Bacabal, até chegar à 4ª entrância em 12 de
fevereiro de 1992, exercendo o cargo de Juiz auxiliar por cinco anos.
Foi Juiz Corregedor na gestão do Desembargador Antônio Fernando
Bayma Araújo e Diretor do fórum “Des. Sarney Costa” nas gestões de
Orville Almeida e Jorge Rachid.
Palestrante reconhecido na área do Direito Penal exerceu
também o magistério durante 10 anos, como Professor do Centro de
Ensino Universitário do Maranhão – CEUMA e da Escola Superior da
Magistratura do Maranhão - ESMAM.
Como titular da 2ª Vara Criminal de São Luís, durante 11 anos
e 9 meses, foi considerado um dos juízes de maior produtividade, de
acordo com o perfil funcional da Corregedoria. Julgou casos importantes
envolvendo o crime organizado no Maranhão. Em 19 de dezembro de
2006, ingressou no Tribunal de Justiça, pelo critério de merecimento,
na primeira votação aberta para escolha de desembargadores da história
do TJ/MA.
Por toda sua contribuição para o Estado do Maranhão, nada
mais justo, do que essa singela homenagem, onde seu nome permanecerá
presente como exemplo de vida a inspirar nossas próximas gerações.
Assim, submetemos ao crivo de nossos pares a resolução legislativa
para análise e aprovação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
maio de 2019. - Pará Figueiredo - Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 040 / 19
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
CONCEDE medalha “Manuel Beckman” ao
senhor Raphael Coelho Figueiredo.
Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao senhor Raphael Coelho Figueiredo.
Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 08 de maio de 2019. - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB
JUSTIFICATIVA
NASCIDO EM 20/04/1988 EM GRAJAU – MA, ESTUDOU
O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EM ESCOLA PUBLICA
DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA, FILHO DE
PROFESSORA E ELETRICISTA.
IRMÃO MAIS VELHO DE 3 FILHOS, CASADO HÁ 10
ANOS COM KATHARINY FIGUEREDO, E PAI DA CECÍLIA.
EM 2008 GANHOU UMA BOLSA INTEGRAL PELO
PROUNI PARA CURSAR MEDICINA NA UNIVERSIDADE
IGUAÇU NO RIO DE JANEIRO, APÓS A CONCLUSÃO DA
GRADUAÇÃO, REALIZOU ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA
FAMILIA PELA UFMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MARANHÃO), E ALERGIA E IMUNOLOGIA CLÍNICA NA
FACULDADE SUPREMA, EM JUIZ DE FORA – MG.
ATUOU NA REDE PUBLICA POR 4 ANOS, E
ATUALMENTE NO CONSULTÓRIO DE ALERGIA E

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
IMUNOLOGIA CLÍNICA NA CIDADE DE IMPERATRIZ – MA,
E VOLUNTÁRIO MÉDICO DE PROGRAMAS SOCIAIS.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 08 de maio de 2019. - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB
REQUERIMENTO Nº 261 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de Urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 035, de minha autoria, que concede o título
de Cidadã Maranhense à Senhora Maria Conceição Fortes Braga de
Camargo (Concita Braga).
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 08 de maio de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.05.19
EM: 13.05.19
REQUERIMENTO Nº 262 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de Urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 036, de minha autoria, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “JOÃO DO VALE”, à Senhora Maria
da Conceição Fortes Braga Camargo (Concita Braga).
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 08 de maio de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.05.19
EM: 13.05.19
REQUERIMENTO Nº 263 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene no dia 27 de Junho
de 2019, para homenagear a Associação dos Jovens Empresários do
Maranhão – AJE/MA, que em 30/04/2019 completou quinze anos de
fundação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE MAIO 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. 14.05.19
EM: 13.05.19
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.05.19
EM: 13.05.19

inspirada com vistas a garantir os Direitos Universais da Pessoa
Humana, promovendo o desenvolvimento das comunidades afetadas
pelos desastres e pelas vulnerabilidades socioeconômicos de forma
coordenada com os programas humanitários nos níveis da saúde, da
educação e do desenvolvimento local sustentável. Os princípios
fundamentais são baseados na humanidade, imparcialidade,
neutralidade, voluntariado, independência, unidade e universalidade.
É importante também destacar um grupo de senhoras ligadas a
Cruz Vermelha chamadas de Damas de Vermelho, geralmente
empresárias que se tornaram parceiras da Cruz Vermelha, dedicandose no trabalho humanitário realizado por esta grande instituição.
Plenário Deputado Nagib Haickel em 10 de maio de 2019. Helena Duailibe - Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.05.19
EM: 13.05.19

REQUERIMENTO Nº 265 / 19

REQUERIMENTO N.º 267 / 19

REQUERIMENTO Nº 264 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência que seja realizada Sessão Solene, no dia 22 de maio do
corrente, às 11h, em homenagem ao Dia Estadual do Ministério
Público do Maranhão, comemorado anualmente no dia 15 de maio.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de maio de 2019. Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Maranhão, Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho e ao Presidente da
Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio
Ambiente-ABRAMPA, Dr. Luís Fernando Cabral Barreto Júnior
pela realização do VII ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, no dia 09
de maio de 2019.
O Ministério Público exerce papel fundamental no que se refere
à fiscalização e busca por concretude de direitos e garantias sociais.
O VII ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL discutiu a
imaterialidade, o direito e a conservação da Arte e da Cultura,
contribuindo para estimular o desenvolvimento econômico de forma
sustentável, e fomentar o engajamento da sociedade civil, visando a
preservação do patrimônio cultural.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de maio de 2019. Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.05.19
EM: 13.05.19
REQUERIMENTO Nº 266 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada Mensagem de Congratulações e Aplausos a Cruz
Vermelha Brasileira - Maranhão, através de seu Presidente, Senhor
Carlos Rangel, pelos 156 anos de fundação.
Ressaltamos que a Cruz Vermelha Brasileira, iniciou no ano de
1907, graças à ação do Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, homem de
espírito culto e cheio de iniciativa que, inspirou-se naquilo que
testemunhara em outros países.
Em nosso país, a Cruz Vermelha é reconhecida pelo governo
brasileiro como sociedade de socorro voluntário, autônoma, autorizada
a exercer suas atividades em todo o território nacional.
Assim como em todo o Brasil, a filial da Cruz Vermelha no
Maranhão atua com a missão de prevenir e atenuar os sofrimentos
humanos com toda a imparcialidade, sem distinção de raça,
nacionalidade, sexo, religião e opinião política. Fundamenta suas ações

Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Cantor e Compositor Maranhense Emanuel Jesus,
pelo show de lançamento do álbum “Pratocar”, em homenagem aos
seus 18 anos de carreira, ocorrido no último dia 10 do corrente mês, no
Teatro Artur Azevedo.
Natural de Bacabal – MA, músico, cantor, compositor e
comunicador, com graduação em Letras. Atualmente, compõe o grupo
musical “Nosso Bailinho” e faz parte da equipe de profissionais da
Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão,
onde produz e apresenta o programa “Som do Povo”, na Rádio
Assembleia.
Aos 16 anos começou a tocar na noite e, aos 22, iniciou o seu
primeiro programa de rádio. Ao longo de sua carreira, com três Cds
gravados - “Sonho Real”, de sua própria autoria, “Folia de São João”,
com o grupo Folia de Três e o “Acústico MPB” - já participou de
inúmeros projetos e festivais de música, como UNIREGGAE, festival
promovido pela Universidade Federal do Maranhão, premiado com
melhor música e intérprete.
O cantor representou o Maranhão na Alemanha, na Jornada
Mundial da Juventude, e apresentou o show “Brasil Tropical”, na
cidade de Eveswinkel em 2005. Estreou no cinema em junho de 2012,
no longa-metragem “Flor de Abril” do diretor Cícero Filho participando
do elenco e da trilha sonora.
Pelo seu desempenho, dedicação e conquistas, Emanuel Jesus
é merecedor das homenagens deste Poder.
Portanto, requeiro que esta Casa encaminhe Votos de Aplausos
e Congratulações ao Cantor e Compositor Emanuel Jesus.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO em 13 de maio de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.05.19
EM: 13.05.19
REQUERIMENTO Nº 268 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvida
a Mesa, seja realizada Audiência Pública a ser promovida pela Comissão
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia para tratar sobre

16

TERÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2019

a situação do Centro Integrado do Rio Anil - CINTRA em São Luís MA.
Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada em data e hora a serem definidas pela comissão, no
Auditório Neiva Moreira desta Casa.
Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN” em São Luís. São Luís, 09 de maio de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 13/05/2019.
REQUERIMENTO Nº 269 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida à Comissão de Obras e Serviços Públicos,
uma visita / inspeção na Biblioteca Pública Benedito Leite na nossa
capital.
Trata-se de uma ação na busca de soluções para evitar
catástrofes com riscos de mortes para as populações que frequentam a
referida área, uma vez que a obra do prédio está totalmente parada,
conforme amplamente divulgado em todas as mídias do nosso estado.
A Biblioteca Pública Benedito Leite é um equipamento cultural
público destinado a proporcionar aos cidadãos, o acesso aos diferentes
recursos da informação e manifestações culturais, com um fluxo de
atendimento de mais de 10 (dez) mil pessoas ao mês.
A situação exige uma atuação firma da Assembleia Legislativa,
através da sua Comissão de Obras, em conjunto com os demais órgãos
de fiscalização do Estado e da Sociedade Civil no sentido de oferecer
garantias à sociedade.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 09 de maio de 2019. FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 13/05/2019.
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.05.19
EM: 13.05.19
INDICAÇÃO Nº 670 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Senado Federal, bem como a
Bancada Maranhense no Senado, solicitando providências da Comissão
de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do
Consumidor, no sentido de investigar a aplicação dos recursos
financeiros do SUS liberados para o Município de Barra do Corda,
Estado do Maranhão, considerando o alarmante caso de morte em
gestantes de recém-nascidos por falta de atendimento eficiente no
Hospital Materno Infantil da referida cidade, em virtude da falta de
equipamentos e materiais.
Ressaltamos, ainda a desativação da UTI Neonatal do referido
hospital, a qual funcionava e prestava bons serviços na área de saúde
em tempos atrás, conforme fotos anexas, o que motiva também uma
investigação para apurar o motivo da desativação, bem como o destino
dos respectivos equipamentos.
Justificamos, ainda, nossa proposição em virtude de denúncia
recebida da Câmara Municipal de Barra do Corda solicitando urgentes
e inadiáveis providências objetivando a investigação da aplicação desses
recursos financeiros recebidos pelo referido município, de maneira a
garantir um atendimento médico-hospitalar de qualidade tanto para
gestantes quanto para as crianças.
Ressaltamos ainda as denúncias, no mesmo sentido, que
recebemos de sindicatos, associações comunitárias, clube de mães,
além de vários depoimentos sobre este triste assunto, inclusive fotos
e vídeos em pen-drive, justificando, assim, nossa proposição.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 08 de maio de 2019. - RIGO TELES Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 671 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando a
instalação do sistema de emissão de carteira estudantil no VIVA
CIDADÃO.
A adoção da providência acima visa facilitar aos estudantes a
obtenção da carteira estudantil, que hoje é emitida em um único local,
localizado no Monte Castelo. Como há vários ‘’VIVA CIDADÃO’’,
em pontos estratégicos da cidade, será mais fácil o acesso ao benefício.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 08 DE MAIO 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 672 / 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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Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Município de
Itapecuru Mirim, Mauro Henrique Rego, solicitando, em caráter de
urgência, colocação de iluminação pública na Rua Professor João
Batista Pereira dos Santos, Centro, Município de Itapecuru Mirim.
A adoção da providência acima tem a finalidade principal de
possibilitar que o Instituto Federal do Maranhão (IFMA), localizado
nessa rua, possa ministrar aulas noturnas para seus alunos. Devido à
falta de iluminação pública, não existe qualquer segurança para que os
alunos consigam chegar ao Campus do IFMA à noite, o que acabou
impossibilitando a oferta de cursos noturno.
Por localizar-se no centro de Itapecuru Mirim, a Rua Professor
João Batista Pereira dos Santos é uma importante via da cidade e a
colocação de iluminação pública na referida via irá beneficiar também
toda a população que reside na área.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 07 DE MAIO DE 2019. WENDELL LAGES - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 675 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Sr. Secretário de
Segurança Pública, o Sr. Jefferson Miler Portela e Silva e ao
Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão Coronel
Ismael de Sousa Fonseca, solicitando uma lancha de
patrulhamento para op 27º. Batalhão de Polícia Militar no
município de Icatu, para auxiliar no policiamento do litoral do
município citado e evitar a evasão de criminosos em um litoral longo e
com insuficientes recursos para monitoramento.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 8 de maio de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO
ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 673 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado,
Senhor CEL Célio Roberto Pinto de Araújo, Comandante Geral do
CBM MA, solicitando que seja encaminhado ao município de
Presidente Dutra MA, uma unidade do Corpo de Bombeiros, no intuito
de prevenir, dar segurança, bem como oferecer serviços bombeirísticos
aquela população.
Salientamos ainda que, em toda a região Central do Maranhão,
não há Unidade do referido Corpo de Bombeiros, sendo esta região
atendida pela unidade de Bacabal que se distância por 274 km do
município de Presidente Dutra, ocasionando assim, enormes
transtornos àquelas cidades quando na ocasião de incêndios de médios
e grandes portes, aja vista que não há serviço de prevenção e combate
a incêndios, salvamentos e socorros públicos, e/ou na execução de
atividades da defesa civil.
Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 07 DE MAIO 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 674 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário Estadual de
Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a
instalação de poço artesiano nos Povoados de Iraque e Malhada, ambos
localizados no Município de Cajapió, para atendimento das
necessidades básicas de dezenas famílias residentes nas localidades.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 08 de maio 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – 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 Zé
Gentil por cinco minutos, sem apartes; Deputado Fernando Pessoa
por cinco minutos, sem a partes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa que nos acompanha, todos que nos acompanham pela Rádio
e TV Assembleia. Senhor Presidente, o que nos traz, hoje, aqui na
tribuna desta Casa mais uma vez é para demonstrar a satisfação e a
gratidão. Senhor Presidente, acredito que as pessoas têm que ser gratas.
Grato pelos atos. E aqui mais uma vez demonstrar a gratidão que
temos a Vossa Excelência, Deputado Othelino Neto, pela articulação,
como falei no evento, a articulação que Vossa Excelência fez em questão
da MA-012. O Prefeito Eric, quando levou essa demanda ao Governador
Flávio Dino, ainda quando nos aliamos ao Governador, o Prefeito Eric
foi levado por Vossa Excelência ao Governador e o Deputado, hoje,
Deputado Federal Márcio Jerry, e o Governador, de imediato, autorizou
a licitação do projeto para dar início ali ao projeto que iria iniciar as
obras da MA-012. Então, Deputado Othelino, em nome daquela região,
em nome da região central do Maranhão, em nome de todos aqueles
que hoje moram em Barra do Corda, porque Barra do Corda, hoje, se
interliga com a região do Médio Mearim, agradecemos por essa
articulação, pois nós sabemos hoje da sua força. E hoje aquela obra
V.Exa. não pôde estar presente, mas lá lembramos seu nome como
gratidão do povo de Barra do Corda e do povo de toda aquela região
pela sua articulação e pelo seu empenho para que aquele sonho e
aquela promessa, Senhor Presidente, que foi prometida por vários e
vários anos. Por ali passaram vários governadores, vários deputados e
vários até se elegeram em cima daquela obra. Mas V.Exa., com sua
seriedade e com seu compromisso com o povo do Maranhão, mais
uma vez demonstrou garra e ajudou o povo daquela região em toda sua
articulação. Muito obrigado, Deputado Othelino Neto. Em nome de
todos daquela região, lhe agradeço de todo coração. E aqui, Senhor
Presidente, hoje, ontem à noite tivemos um fato lá na cidade de
Presidente Dutra, uma cidade de grande importância da nossa região.
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Ali onde tem um empresário, empresário Nutria, que tem vários
comércios naquela região. E ali ontem fomos pegos de surpresa, às
11h30 da noite, teve um incêndio lá, em um dos seus estabelecimentos,
em uma farmácia o que empresário Nutria tem naquela região. E ali
pegou fogo. E aqui, hoje, a Deputada Cleide Coutinho entrou em contato
comigo, ainda estava na estrada vindo para São Luís. E a Deputada
Cleide, que hoje está em São Paulo, passa por exames de rotina, me
pediu que eu fizesse essa Indicação. E essa Indicação, na verdade, aqui
estou defendendo uma pauta da Deputada Cleide Coutinho. A Deputada
Cleide, que é aliada política do Nutria, do grande amigo ali da nossa
região, pediu para que possamos trazer. Eu que já fiz um pedido aqui
nesta Casa para que levasse o Corpo de Bombeiros para cidade de
Barra do Corda. E aqui agora reforçando o pedido da Deputada Cleide
Coutinho, também estamos pedindo para que leve o Corpo de
Bombeiros para a cidade de Presidente Dutra porque vai atender
também grande parte da nossa região tendo em vista que o Corpo de
Bombeiros mais próximo é na cidade de Trizidela do Vale. Então,
Senhor Presidente, mais uma vez, nós lhe agradecemos por toda a sua
articulação política de ter resolvido, nos ajudado a resolver o problema
da MA-012.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zé Gentil, por cinco minutos, sem apartes
O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Estou ocupando a tribuna hoje para confirmar o pedido que fiz a esta
Casa, para que fosse instituído o dia 5 de outubro para a Constituição
do Estado do Maranhão. Fiz por quê? Porque, na semana passada,
quando eu estava em Caxias comemorando o Dia do Trabalhador,
depois das inaugurações, depois que nós andássemos a cidade e o
prefeito fizesse as suas inaugurações, nós fomos até a um colégio que
terminava de ser construído e estava sendo inaugurado, um colégio
grande de doze salas de aula, muito bom o colégio. E lá no momento em
que eu estava umas professoras conversando comigo me pediram:
deputado, eu tenho um coisa a lhe falar, infelizmente, nós, professoras,
temos uma responsabilidade muito grande de educar os nossos alunos,
mas, por incrível que pareça, eu quero dizer a V. Exas. que nós temos
alunos que não sabem nem que o Maranhão tem Constituição, não
sabem o valor da Constituição do Estado do Maranhão. E eu me
comprometi de pedir a esta Casa. Senhor Presidente, neste mesmo dia,
apesar da dificuldade que existe em todos os municípios, eu fiquei
contente em ver não só a inauguração daquele colégio, como também a
recuperação do Hospital Gentil Filho. Hospital que há mais de 20
anos existe em Caxias. Totalmente reformado para que possamos
inaugurar agora em julho. Isso faz parte de um trabalho, de um trabalho
com responsabilidade, Senhor Presidente, Senhores Deputados. E aqui
eu fico para agradecer a Deus por ter iluminado todos os dias, para que
possamos continuar, dia e noite, trabalhando para o povo da nossa
terra, para o Maranhão. E arcando com a responsabilidade que dissemos
nos palanques. O meu muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Fábio Macedo, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão
do orador) - Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Senhor
presidente, membros desta Mesa, imprensa, galeria, passando aqui só
para confirmar a nossa visita agora, quinta-feira, da nossa Comissão de
Assuntos Econômicos, a qual tenho a grande honra de presidir, vamos
fazer a tão aguardada visita à empresa Eneva, empresa responsável
por fazer a exploração do gás aqui no nosso estado. A primeira vez que
esta Casa, que os senhores deputados vão conhecer as dependências
desta empresa. Estamos com uma formação muito boa, já tem já quase
dez deputados confirmados para irem até a empresa, estou muito feliz
por isso, isso só mostra o compromisso desta Casa realmente com
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essa causa que se tornou uma grande luta nossa, que é realmente de
trazer para o nosso estado algo que na verdade já é nosso, que é este
gás, mas para que ele seja realmente utilizado aqui neste estado, que é
GNV, que é o Gás Natural Veicular. A gente já vem lutando desde o ano
passado, já tivemos algumas reuniões, a imprensa mesma já divulgou
várias ações nossas, mas a gente já vem de novo este ano trabalhando
porque dessa luta, com certeza, nós sairemos vitoriosos e na verdade
quem vai ganhar é a sociedade porque, a cada dia mais, os usuários de
carro, os motoristas de carros serão surpreendidos com aumentos,
deputado Duarte Júnior, que também é um lutador desta causa para
baixar combustível. Ele sabe disso e com certeza, trazendo o GNV
para cá, vamos conseguir baixar o valor do uso de combustíveis aqui no
Maranhão. Os motoristas de táxi, que usam o seu carro como fonte de
renda, com certeza vão ganhar, os próprios usuários de aplicativo, que
é o caso do Uber e outros aplicativos também que usam para o seu
sustento, também vão ganhar muito, além da sociedade em geral. Então
vamos fazer esta visita para saber realmente como é utilizado esse
nosso gás, e de lá, depois que olhar como é usado esse nosso gás,
vamos fazer uma audiência pública no dia 22, aqui no Auditório
Fernando Falcão, para a qual quero aqui convidar todos os deputados
aqui presentes para que se façam presentes. Já convidamos também
vários órgãos que têm interesse na utilização deste gás aqui no nosso
estado e vamos, com certeza, pressionar para que realmente um direito
que é nosso, que é de todos os maranhenses, seja utilizado por toda a
sociedade do Maranhão. Meu muito obrigado, senhor presidente.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só por uma Questão de Ordem. Eu queria
aqui parabenizar o deputado Fábio Macedo, pois sou testemunha, não
só agora, desse trabalho que ele tem liderado para que possamos trazer
o abastecimento via gás natural ao Maranhão, bem como na legislatura
passada, quando eu estava presidente do Procon, pelas mídias, pelos
veículos de comunicação, eu já acompanhava esse trabalho que continua
sendo liderado por ele. Então realmente é um assunto de extrema
importância. O combustível em nosso país tem aumentado o seu valor
a cada dia, a cada dia que passa. A Petrobras registrou, na semana
passada, o valor do combustível em 3,5 %. Atualmente o etanol está
em falta nos postos de combustíveis. E com certeza esse trabalho, que
mais uma vez eu destaco, liderado pelo Deputado Fábio Macedo, vai
garantir o respeito aos direitos dos consumidores, e também vai garantir
aos proprietários de postos de combustíveis mais um canal, mais um
produto a ser comercializado. E com certeza só quem ganha é o Estado
do Maranhão. Parabéns, Deputado Fábio e toda a Comissão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, não há mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente. Nesse sentido, vou chamar
a Ordem do Dia.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zito.
O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (Questão de Ordem)
- Gostaria que Vossa Excelência registrasse a presença do Vereador
Pastor Max, de Codó.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Repita o nome, por gentileza, Deputado Zito.
O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Vereador Pastor
Max, da cidade de Codó.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro a presença do Vereador Pastor Max, de Codó, a
pedido do Deputado Zito Rolim. Parecer n.º 201, da CCJ. Em discussão.
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Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Parecer n.º 213. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 178/2017, de autoria do Deputado Adriano
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final em razão de ter
tido uma emenda. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n.º 247/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 251/2019, de autoria do
Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 255/
2019, de autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 256/2019, de autoria do Deputado Arnaldo (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 257/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 260/
2019, de autoria da Deputada Andreia Rezende. A deputada está
ausente. Fica transferido para a próxima Sessão. Senhores Deputados,
tem um requerimento de urgência do Deputado Rafael Leitoa, refere-se
a um Projeto de Lei, proposto pelo Ministério Público, que cria o Dia
Estadual do Ministério Público. Requerimento n.º 259/2019, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de lei fica
incluído na sessão de manhã. Requerimento n.º 260/2019, de autoria da
deputada Andreia Rezende. Ausente. Requerimento da deliberação da
Mesa: Requerimento n.º 258/2018, de autoria do deputado Wellington.
Ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Inclusão na Ordem
do Dia da Sessão Ordinária, de terça-feira, 14 de maio. Projeto de Lei
Complementar 003/2019, de autoria do Poder Executivo. Projeto de
Lei 163/2019, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 168/2019,
de autoria da deputada Andreia Rezende. Projeto de Lei 129/2019, de
autoria do Poder Executivo, Projeto de Resolução Legislativa nº. 015/
2019, de autoria do deputado Doutor Yglésio. Projeto de Lei n.º 071/
2019, de autoria do deputado Felipe dos Pneus. Requerimento n.º 261/
2019, de autoria do deputado Duarte Júnior. Requerimento n.º 262/
2019, de autoria do deputado Duarte Júnior. Requerimento n.º 263/
2019, de autoria do deputado Wendell Lages. Requerimento n.º 264/
2019, de autoria do deputado Edivaldo Holanda. Requerimento n.º
265/2019, de autoria do deputado Edivaldo Holanda. Requerimento
n.º 266/2019, de autoria da deputada Helena Duailibe. Requerimento
n.º 267/2019, de autoria do deputado Edivaldo Holanda.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN. Declina. Bloco Parlamentar
de Oposição. Deputado Adriano. Deputado Adriano, por oito minutos,
com apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Boa tarde, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor presidente, acabamos
de participar de uma reunião no âmbito da Comissão de Administração,
na qual estava presente o Governo do Estado do Maranhão,
representado pelo secretário Tavares e pelo secretário Rodrigo Lago.
Vieram supostamente discutir o FEPA, só que o que realmente ocorreu,
senhor presidente, foi que a reunião, infelizmente, com toda vênia ao
deputado Adelmo que presidiu a reunião e foi de extrema competência
e educação, a reunião foi inconclusiva. Os secretários estavam mais
preocupados com retórica política do que qualquer outra coisa, muito
agressivos e muitas vezes o secretário Tavares chegou até a partir para
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ofensas pessoais. Lamento, porque, apesar de ele ser deputado aqui
nesta Casa, ele estava ali na pele de secretário e muito agressivo em
relação aos deputados que estavam ali presentes, usando agressividade
para disfarçar a incompetência do governo comunista. Mas até de
certa forma venho a me solidarizar com ele, porque é impossível
defender o indefensável. O Governo do Estado simplesmente acabou
com as reservas do FEPA. E lá foi dito pelo Secretário Tavares e pelo
Secretário Rodrigo Lago, os dois falaram que o Fundo, o FEPA, as
reservas do FEPA não existem mais. Um milhão e meio que existia em
2014, hoje, viraram pó, não existe mais. Só nos últimos dois anos, o
Governo Flávio Dino dilapidou mais de R$ 500 milhões por ano das
reservas do FEPA. E o que é pior, não tem o mínimo controle de
aluguéis. Fizemos uma pergunta muito simples de um aluguel, que aqui
todo mundo conhece que é claro, que é do FEPA, que é o aluguel da
Casa das Dunas na Litorânea. Fizemos uma pergunta bem objetiva. O
aluguel da Casa das Dunas está sendo pago? E os dois Secretário não
souberam responder. Perguntamos se os descontos patronais estão
sendo feitos na data correta. Não souberam responder. Mas nós
tínhamos, o Deputado César trouxe o documento do TCE que
comprovava o atraso. E cada dia atrasado do repasse patronal é uma
renda de investimento a menos. Perguntamos por que no estudo do
Banco do Brasil, feito em 2014, o FEPA era para ter acabado apenas
em 2020, e por que acabou agora em 2019? Não souberam responder.
Agora eu pergunto, senhores Deputados e senhoras Deputadas, por
que trazer aqui dois secretários que não sabem responder absolutamente
nada e ainda desrespeitam os deputados? Com toda vênia, eu até aqui
parabenizei o nosso presidente da Comissão de Administração, que
fez um excelente trabalho de transparência nesta Casa. Mas o Governo
do Estado demonstrou, com um dos seus dois mais fortes Secretários,
que estão perdidos, que não sabem informação de nada. Nós tivemos,
Deputado Edivaldo, das cinco perguntas que eu fiz, de todas as cinco
não tive resposta, e pergunta simples. O Deputado Arnaldo estava lá
presente. Qual foi o resultado? Cada uma das perguntas que eu fiz que
não teve resposta, nós vamos ter que mandar ofício pela Secretaria,
pela Comissão de Administração para o Governo do Estado. Ficou
acordado isso. Espero que o Governo do Estado responda, porque
senão incorre em improbidade administrativa. Mas ali disseram que
não, que não houve irregularidade, que não houve atraso diferente do
repasse patronal, diferente do que o TCE falou. Mas nós vamos
perguntar. Vamos perguntar e nós vamos ter uma resposta séria e
verdadeira, porque se a resposta não for verdadeira, isso incorrerá em
improbidade administrativa. Agora eu fico me questionando como que
o Governo do Estado manda a esta Casa dois Secretários que não
sabem responder as perguntas que os Deputados fazem e para fugir
das perguntas vêm com agressividade, vêm com questões pessoais?
Isso demonstra, mais uma vez, arrogância do Palácio dos Leões,
arrogância que o Governo do Estado tem em relação aos Deputados e
Deputadas desta Casa, já não basta liberar Emendas e tratar de forma
diminuída os Deputados e as Deputadas aqui? Ainda me manda dois
representantes a esta Casa para fazer embate e não responder as
perguntas que ali foram postas. Mas nós vamos fazer o nosso papel.
Todas as perguntas que foram postas que não tiveram respostas, no
meu caso, das cinco que eu perguntei, nenhuma teve resposta, nós
vamos em acordo que fizemos aqui na Comissão enviar expediente,
ofício para as Secretarias para termos as respostas necessárias.
Recapitulando, primeira que eu não tive resposta, a questão do estudo
do Banco do Brasil feito em 2014 que dizia, segundo seus cálculos, que
o recurso financeiro do FEPA ia se esgotar em 2020, e já se esgotou.
Por que esses recursos já se esgotaram sendo que um estudo sério do
Banco do Brasil dizia que os recursos iam se esgotar em 2020? Segunda
pergunta que nós fizemos. Os aluguéis do FEPA, perguntamos, de
forma bastante objetiva, de um aluguel específico: Casa das Dunas. O
Governo está recebendo este aluguel ou não está? Não souberam
responder, lembrando que o FEPA tem mais de dois bilhões de reais,
em recursos imobiliários, mais de dois bilhões de reais. E o mais
evidente, que é o Casa das Dunas, que todo mundo aqui passa quando
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vai à praia e à Litorânea, se o mais evidente não sabe se eles estão
pagando? É muito complicada a situação dos aposentados e
aposentadas do Estado do Maranhão. Perguntei se o Governo vai
aumentar alíquota, já que a culpa é de todo mundo, menos da gestão
comunista, perguntei o que o Governo vai fazer a respeito disso, se vai
aumentar a alíquota dos funcionários, então. Não me responderam e
ainda disseram que isso é uma questão do congresso. Resposta típica
de comunista para querer tirar a responsabilidade de si. Enfim,
perguntamos e uma série de respostas inconclusivas. Lamento, mais
uma vez, Senhor Presidente, que esta Casa foi desrespeitada por dois
Secretários de Governo que vieram a esta Casa e não responderam às
perguntas feitas pelos Deputados. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, pela Liderança do Bloco Parlamentar
Democrático.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna, é para falar da grande festividade que nós tivemos no Município
de Trizidela do Vale, Deputado Edivaldo Holanda, lá organizado pela
Secretaria de Assistência Social, em nome da Secretária, Dinah Selma,
do Prefeito Fred Maia, daquela cidade, e nós, como parlamentares que
vêm atuando em todo o estado do Maranhão, principalmente nos
municípios maranhenses, da região do Médio-Mearim, colaboramos
bastante para que o Bingão das Mães fosse realizado no município de
Trizidela do Vale. Foi uma festividade ímpar e aqui eu quero desde já
deixar a mensagem das mães para aquelas que participaram, que
ganharam a premiação no domingo agora que passou. A alegria estava
transbordando no semblante de cada pessoa que estava ali. Foram
distribuídas televisões, jogo de sofá, tanquinho, máquina de lavar, uma
moto pop doada por nós, em uma festividade que deu mais de oito mil
pessoas reunidas ali na Praça da Baixada. Então foi uma festividade
ímpar que condiz com as pessoas que estavam ali, que eram todas
mães do município de Trizidela do Vale. E a felicidade que eu também
sentia naquele momento era de satisfação porque foi um município
onde nós fomos um dos mais bem votados em termos percentuais no
estado do Maranhão e a nossa forma de trabalhar é assim, atuando, é
estando presente e contribuindo com a sociedade. De lá nós saímos
para o povoado do Morro dos Caboclos, junto com o vice-prefeito,
Deibson Balé, a convite do ex-prefeito, Jânio Balé, e de Tânia Balé,
onde também, na igreja do povoado, foram entregues vários presentes
também às mães, homenageando-as. A gente fica muito feliz com a
classe política fazendo a sua parte, lembrando desse dia tão especial.
Aqui também parabenizei, estive presente todo domingo com minha
mãe, Adelaide, com minha vó, dona Socorro, estivemos num almoço
muito agradável. Como filho, eu só tenho que agradecer a Deus por
essa grande mulher, minha mãe, Adelaide, que realmente soube nos dar
discernimento, soube nos criar com princípios e hoje todos esses
ensinamentos que nós tivemos estão sendo refletidos até mesmo na
nossa atuação como deputado estadual. Eram essas as minhas palavras,
senhor presidente. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pela liderança do governo, deputado Rafael Leitoa, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputados,
galeria, imprensa, povo do Maranhão, queria utilizar este expediente
para destacar a reunião que nós tivemos agora na Comissão de
Administração Pública, bem conduzida pelo Adelmo, na qual tratamos
exclusivamente do Fepa, e aqui já adianto para agradecer a presença do
secretário Marcelo Tavares e do secretário Rodrigo Lago que puderam
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ali explicar para os deputados e demonstrar por meio de dados oficiais,
informações e números oficiais a situação do FEPA, que é o Fundo de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, que já foi palco
de vários debates nesta Casa. Existe um crescente aumento do número
de inativos, mais de 70% o número de inativos cresceu em pouco mais
de quatro anos. Obviamente que aumentou consideravelmente a despesa
para poder pagar os aposentados e pensionistas, mas na mesma linha
conseguimos avançar também no número de servidores efetivos da
ativa para cobrir esse déficit de receita/despesa. Ocasionalmente, esse
déficit, que já vem se arrastando desde 2013, quando foi feita ali a
primeira retirada dos recursos aplicados do FEPA, para o cumprimento
dessas obrigações mensais. E, obviamente, que, com a crescente elevação
do número de pensionistas e aposentados dentro desses servidores,
houve ali um consumo gradativamente dessas aplicações, que resultou,
hoje, na grande parcela do recurso do tesouro do Estado, para
complementar o pagamento de servidores inativos e pensionistas. Vale
lembrar também, Senhor Presidente, que tínhamos antes diversos,
milhares de servidores com aposentadorias travadas. Muitos servidores
entravam com o pedido de aposentadoria e passavam dois, três anos
para se aposentar. Essa trava de servidores que precisavam ir de fato
para inatividade, para receber pelo fundo, que era de direito, não iam
diretamente para o fundo, ficavam afastados das suas atividades
funcionais, mas eram pagos com recursos do tesouro. E aí meio que
mascarava um recurso que era de direito deles, que era do FEPA. E com
esse processo sendo acelerado, onde hoje um servidor que tem um
processo de aposentadoria solicitado, que demora meses para poder ir
para inatividade, faz com que obviamente esse recurso seja ainda mais
demandado e, obviamente, esse recurso aplicado vai se consumindo ao
longo dos anos. Sendo que, colocando em números reais de hoje, esse
déficit chega a ser de quinhentos e setenta milhões por ano. Então,
Senhor Presidente, creio que a reunião foi bastante proveitosa. Surgiu
essa reunião, e todos lembram aqui do pedido de convocação do
Deputado César Pires, onde nós começamos a tratar na Comissão de
Administração Pública, que é a comissão de fato temática desta Casa
para este assunto. É um tema importante, diz respeito a todos os
deputados dessa Casa, para que a gente tenha a clareza das informações.
E ali tivemos uma boa oportunidade de conhecer melhor a situação do
FEPA e poder também fazer, por exemplo, essa fala que aqui eu estou
me referindo. Então creio que a reunião cumpriu o seu objetivo de
explanação. A oposição pôde fazer diversos questionamentos. Claro e
obviamente que alguns deles não conseguiram se contemplar nas
respostas. E fizemos o entendimento, por meio do presidente Adelmo,
que fizesse o requerimento por escrito para encaminhar ao Secretário
Chefe da Casa Civil e ao Secretário Rodrigo Lago, para que possamos
ali ter mais informações detalhadas do que se trata alguns pedidos da
oposição, porque obviamente o Secretário Marcelo não deveria ter ali
de pronto, porque obviamente não foi demandado anteriormente, como
aluguel de imóvel do FEPA, que é uma informação que tem que ser
colhida detalhadamente, e que obviamente não é o grande problema do
fundo de aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão. Então,
Senhor Presidente, quero aqui informar aos colegas deputados que
nessa reunião, inclusive, tivemos a presença do Deputado Arnaldo
Melo, do Deputado Adriano, do Deputado César, do Deputado Yglésio,
Deputada Mical, Deputado Duarte e do Deputado Presidente, claro,
Adelmo Soares. Então, Senhor Presidente, queria fazer essa fala aqui
para dizer que essa Casa cumpre mais um papel importante nesse
debate e estaremos sempre dialogando, fazendo com que o Governo
também traga as informações e que de maneira muito clara, transparente
e tranquila vieram a esta Casa para dar essas informações. Era isso,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco Aurélio? Declina.
Pelo PSDB, com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por
cinco minutos.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso
mais cordial, boa tarde. Ouvindo agora o pronunciamento do Deputado
Vinícius Louro, meu irmão, valorizando a criação da querida Dona
Adelaide, que eu também a tenho como mãe que eu tenho respeito e um
carinho muito grande pela dona Adelaide. E fico muito feliz, Deputado
Vinícius Louro, pelo reconhecimento. Então, parabéns, Dona Adelaide,
parabéns pela criação de todos os seus filhos e que eu tenho uma
segunda família e a Dona Adelaide como mãe. Então, parabéns, Dona
Adelaide. Quero parabenizar também a minha querida mãe, Dona
Iracema de Castro Bezerra, Dona Iracema que é responsável por tudo
que eu sou e por ter me trazido até aqui. E o mais importante, ontem,
Dia das Mães, infelizmente, na capital, em São Luís, muitas mães não
tiveram que o que comemorar, porque por promessa do prefeito de
São Luís, da construção de 25 creches nenhuma foi entrega até agora.
Da mesma forma também a maternidade da Cidade Operária. E a
população da Cidade Operária, inclusive reclamando disso. Na Cidade
Operária, desassistência, na Cidade Operária. A promessa de uma
creche na Cidade Operária, a promessa também de uma maternidade na
Cidade Operária. Então, as mães de São Luís, e principalmente as
mães da Cidade Operária, não tiveram com o que comemorar no dia de
ontem, principalmente pelas promessas infundadas e não cumpridas
do prefeito de São Luís em parceria também com o Governo do Estado,
que é o seu padrinho político. Infelizmente, essa é a triste realidade,
não há o que comemorar. Da mesma forma, hoje, também, Senhor
Presidente, nós fomos surpreendidos com um comunicado da Caema,
de Imperatriz. A Caema informa que o sistema de abastecimento de
água no município de Imperatriz encontra-se parado por conta de
sobrecarga de corrente elétrica. Não é a primeira e nem a segunda, nem
a terceira e nem a quarta vez que trouxemos esse problema para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Já estive várias vezes
na cidade de Imperatriz e hoje, mais uma vez, quero defender a
população de Imperatriz. Estive na cidade de Imperatriz e fiscalizei
não só o Rio Tocantins, mas os afluentes do Rio Tocantins, esgoto
jogado in natura no Rio Tocantins e ninguém toma providência. Fizemos
a denúncia no Ministério Público, fizemos a denúncia na Polícia Federal.
Nós temos inclusive o documento de uma Ação Civil Pública do
Ministério Público acionando a Caema e o Governo do Estado, a
Prefeitura de Imperatriz com o descaso no tratamento de esgoto na
cidade de Imperatriz. O descaso da Caema com a população na cidade
de Imperatriz. E eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que me
procuraram. A quantidade de mensagens que recebi da cidade de
Imperatriz. E eu vou ler somente duas aqui para os senhores, inclusive
uma da amiga blogueira Kelly Queiroz: “Flávio Dino, isso não te
representa. Mande resolver essa problemática desse lixo Caema em
Imperatriz. Todos os anos encaramos as mesmas situações.” “Deputado
Wellington, por gentileza, interceda mais uma vez, o que pode ser feito
mais uma vez, acionar o Ministério Público, porque o que o Governador
Flávio Dino faz em Imperatriz é brincar com a nossa cara”. Não é a
primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E vamos provocar mais
uma vez o Ministério Público e a irresponsabilidade do Governador
Flávio Dino que não faz a previsão, que não tem a programação, que
não tem a preparação e todas as vezes é a mesma situação. E a reclamação
de carros sucateados, da falta de material, da falta de pessoal para
trabalhar na Caema. Eu estive na sede da Caema em Imperatriz, estive
percorrendo o riacho Bacuri, os demais riachos da cidade de Imperatriz,
e constatei in loco, e não só isso, fiz as denúncias e vou ratificar
novamente as denúncias ao Ministério Público na cidade de Imperatriz.
Governador Flávio Dino, trate a população de Imperatriz com seriedade,
com responsabilidade e mande consertar, por gentileza, pois não é a
primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a população de
Imperatriz fica sem abastecimento de água. Era o que tinha para o
momento, Senhor Presidente.
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VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Estão inscritos os deputados Vinícius Louro e Hélio Soares.
Com a concordância do deputado Vinícius, vou chamar o deputado
Hélio Soares primeiro, por 10 minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius Louro, por 10 minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Yglésio, por 10 minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há mais oradores inscritos no Pequeno Expediente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Quadragésima Oitava Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia nove de maio de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ariston.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Gentil, e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, César Pires, Detinha, Doutora Cleide
Coutinho, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro
e Zé Inácio Lula. 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 Rigo Teles, Daniella Tema, Adelmo Soares e
Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em único turno, o Parecer nº 200/19, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação final ao Projeto
de Lei nº 098/19, de autoria do Poder Executivo, que institui o Comitê
Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem
Tributária do Estado do Maranhão. Este Parecer foi aprovado e o
referido Projeto de Lei encaminhado à sanção governamental. Em regime
de prioridade, segundo turno, com parecer favorável da CCJC, foram
aprovados os Projetos de Lei nºs: 049/2018, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 019/2018), que dispõe sobre a composição, a
organização, as atribuições e o funcionamento do Conselho Estadual
de Saúde e dá outras providências, registrando-se as abstenções dos
Deputados Adriano e César Pires e 187/2019, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 019/2019), que ratifica o protocolo de
intenções do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável
do Nordeste (Consórcio Nordeste). Em primeiro turno, regime de
prioridade, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho foi
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aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 003/2019, de autoria do
Poder Judiciário, que altera dispositivo à Lei Complementar nº 14, de
17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciária
do Estado do Maranhão. Em primeiro turno, regime de prioridade,
com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, foi aprovado o Projeto de Lei nº 163/19
(Mensagem nº 018/19), de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a concessão de pensão especial a Manoel Conceição Santos.
Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer favorável
da CCJC, foi aprovado o Projeto de Lei nº 168/2019, 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. Em primeiro turno, tramitação ordinária,
com parecer favorável da CCJC e da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, foi aprovado com Emenda
Substitutiva o Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2019, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio, que regulamenta o uso dos painéis
eletrônicos do Plenário, do Plenarinho e das Salas de Comissões
Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Na
sequência, foi submetido a deliberação do Plenário, o recurso do
Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu
seu Requerimento nº 250/2019, solicitando informações ao Secretário
de Estado da Educação do Maranhão, sobre o atraso de 04 (quatro)
meses, no pagamento dos salários dos professores do PROJOVEM,
sendo que Plenário manteve a decisão da Mesa. Em seguida, o Plenário
aprovou o Requerimento nº 252/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages, encaminhando mensagem de aplausos e congratulações à Diretora
da Biblioteca Pública Benedito Leite, Senhora Aline Nascimento,
extensivo a todos os demais servidores, parabenizando-os pela escolha
da Biblioteca como uma das quinze mais bonitas do Brasil, pela Revista
Bula. O Projeto de Lei nº 178/2017, de autoria do Deputado Adriano e
os Requerimentos nºs: 247 e 251/2019, respectivamente de autoria dos
Deputados Rildo Amaral e Adriano, foram transferidos devido a
ausências dos autores. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos nºs: 253/2019, de autoria do Deputado Antônio
Pereira, solicitando que seja consignada nos Anais da Casa e
encaminhada mensagem de pesar aos familiares da Senhora Rita Guedes
Ferreira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 05 de maio do corrente
ano na cidade de Belém e 254/2019, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas entre os dias 30 de abril e 02 de maio do presente
ano, quando esteve em Brasília tratando de interesse deste Poder. Na
forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 255/2019, de autoria do Deputado
Adriano; 257/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo e 258/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos se pronunciaram os Deputados Rigo Teles,
falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição; Fernando Pessoa pelo
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP e Antônio Pereira, pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 13 de abril de 2019.

Ata da Quadragésima Segunda Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e nove de abril de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Fábio Macedo, 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, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados: Adelmo
Soares, Doutor Leonardo Sá e Edson Araújo. O Presidente declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em
seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto de Lei n° 220/19, de
autoria do Deputado Pará Figueiredo que institui no Estado do
Maranhão “O Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com
objetivo de dar apoio e identificar provas periciais; Projeto de Resolução
Legislativa nº 034/19, da Deputada Andreia Martins Rezende, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor
Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça do
Maranhão”; Requerimentos n°s: 230/19, do Deputado Arnaldo Melo,
solicitando que se registre nos Anais desta Casa votos de congratulações
com a população do Município de Grajaú, pelo seu aniversário a ser
comemorado no mês de abril; 231/19, do Deputado Arnaldo Melo, ao
Defensor Público Geral do Estado do Maranhão o Doutor Alberto
Pessoa Bastos, no sentido que tome as providências necessárias para
instalação de Defensorias Públicas nos municípios de Passagem Franca,
Colinas e Governador Nunes Freire; 233/19, do Deputado Vinícius
Louro, encaminhando votos de aplausos ao Prefeito de Pedreiras,
Senhor Antônio França e ao Presidente da Câmara de Pedreiras, Senhor
Bruno Curvina parabenizando-os pelo passagem do aniversário do
referido município, no mês de abril, 234/19, do Deputado Adriano,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em
Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o Projeto
de Resolução Legislativa 21/2019 de sua autoria e 235/19, do Deputado
Fernando Pessoa, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas entre os dia 22 a 26 de abril do ano em
curso, conforme atestado médico; Indicações nºs: 637/19, do Deputado
Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, bem como ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
solicitando 01 (uma) viatura para a Cidade de Pindaré; 638/19, mesmo
Deputado, ao Governador do Estado, bem como ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, solicitando a inclusão do Município de Governador
Nunes Freire no programa “Mais Asfalto”; 639/19, ainda do Deputado
Pará Figueiredo, ao Governador do Estado, bem como ao Secretário de
Desenvolvimento Social- SEDES, Senhor Márcio Honaiser, solicitando
a implantação de um poço artesiano no Município de Balsas; 640/19,
também do Deputado Pará Figueiredo ao Governador do Estado e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura solicitando a recuperação da
estrada vicinal para a Cidade de São João Batista; 641/19 do Deputado
Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, bem como ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando
a recuperação da MA-014 na Cidade de São João Batista; 642/19, da
Deputada Doutora Cleide Coutinho, ao Governador do Estado, ao
Secretário de Estado de Educação e ao Secretário de Estado de Segurança,
solicitando a implantação de uma unidade de ensino do Corpo de
Bombeiros do Estado do Maranhão, na capital do Estado; 643/19, do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Maranhão e ao
Secretário de Estado da Saúde, solicitando-lhes que seja restabelecido
o fornecimento dos Medicamentos Mofetil Micofenolato ou
Micofenolato de Mofetila, na Farmácia Estadual de Medicamentos
Especializados, em São Luís; 644/19, do Deputado Felipe dos Pneus,
ao Governador do Estado, bem como ao Secretário de Estado de
Segurança Pública, solicitando a instalação de uma unidade Permanente
do Centro Tático Aéreo (CTA) na Cidade de Santa Inês; 645/19, do
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Deputado Fernando Pessoa, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, à Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, Senhora
Fabiana Vilas Rodrigues, bem como a Presidente da AGED, Senhora
Fabíola Ewerton Mesquita, solicitando a implantação de sistema de
informatização para acompanhamento agropecuário e GTA eletrônica.
Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o material lido pela primeira Secretário, após deferir as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado
Fernando Pessoa que informou ter protocolado uma Indicação ao
Governador do Estado, solicitando a implantação de sistema de
informatização para acompanhamento agropecuário e GTA Eletrônica.
A Deputada Doutora Helena Duailibe destacou a Sessão Solene que
acontecerá no dia 30, no Plenário Deputado Nagib Haickel, em
homenagem ao “Dia Nacional da Mulher”. Com a palavra, o Deputado
César Pires convidou todos os presentes, a participarem da audiência
pública da Frente Parlamentar em Defesa dos Diabéticos e Hipertensos
do Maranhão, amanhã, dia 30 de abril, às 14h, no Plenarinho. O
Deputado Duarte Júnior discorreu sobre a palestra que proferiu, no
11º Congresso Nacional de Direito realizado pelo IMADEC, com o
tema “Educação, Democracia em tempos de crise”. Por fim, o Deputado
Vinícius Louro fez um agradecimento ao Governador Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, por
atenderem a suas inúmeras reivindicações para a Cidade de Pedreiras,
entre elas, as obras de asfaltamento realizadas via programa “Mais
Asfalto”. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro turno, o Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2019, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Senador da República Marcelo Costa e Castro. Com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CCJC, este Projeto de Resolução Legislativa foi aprovado e
encaminhado à promulgação. Na sequência, foi apreciado o Projeto de
Resolução Legislativa nº 028/2019, do Deputado Neto Evangelista,
que altera a redação do Artigo 7º do Regimento Interno desta Casa. A
votação foi encaminhada pelo Deputado Hélio Soares, que o fez
contrariamente à sua aprovação. Contudo, o mesmo foi aprovado, com
pareceres favoráveis da CCJC e da Mesa Diretora, registrando-se o
voto contrário do Deputado Hélio Soares. Em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, o Presidente anunciou a Moção de Aplausos
nº 006/2019, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, ao
Time de Imperatriz (Cavalo de Aço) pela conquista do Campeonato
Maranhense de 2019 e suspendeu os trabalhos, para que a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, se manifestasse sobre a mesma.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que a Moção
foi aprovada pela Comissão, sendo em seguida, aprovada pelo Plenário,
que também aprovou o Requerimento nº 224/2019, de autoria da
Deputada Detinha, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto
de Lei nº 126/2019, de sua autoria. Submetidos a deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos nºs: 227/2019, de autoria do
Deputado Rigo Teles, ao Secretário de Estado da Educação, Senhor
Felipe Camarão, solicitando que informe a esta Casa, os critérios para
elaboração do edital do Processo Seletivo para a contratação de 2.500
professores, em caráter emergencial para a rede pública de ensino
estadual e 228/2019, de autoria da Deputada Detinha, solicitando que
seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares do Senhor João
Pereira Serra, vereador do Município de Maranhãozinho, assassinado
no dia 23 de abril, no Município de Santa Luzia do Paruá. Na forma
regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Vetos Totais aos Projetos de Lei nºs: 054/2012, da
Deputada Cleide Coutinho; 095/2012, do Deputado Carlinhos
Florêncio; 018/2012, do Deputado Antônio Pereira; 144/2012, da
Deputada Francisca Primo; 036/2013, da Deputada Valéria Macêdo;
042/2013, do Deputado Othelino Neto; 008/2013, do Deputado
Manoel Ribeiro; 144/2013, do Deputado Edilázio Júnior; 012/2013,
do Deputado Roberto Costa; 058/2011, da Deputada Francisca Primo;
143/2012, do Deputado Edilázio Júnior; 248/2012, dos Deputados
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Fábio Braga e Carlinhos Florêncio; 291/2013, do Deputado Rigo Teles;
002/2014, do Poder Executivo; 280/2013, da Deputada Francisca
Primo; 114/2014, do Poder Executivo; 003/14, do Deputado Manoel
Ribeiro; 004/14, 325/2013, do Deputado César Pires e 285/13, da
Deputada Gardênia Castelo bem como os Projetos de Lei nºs: 049/
2018 e 098/2019, do Poder Executivo; os Projetos de Resolução
Legislativa nº 070/2018, do Deputado Neto Evangelista e 013/2019,
dos Deputados Edivaldo Holanda e Othelino Neto e os Requerimentos
nºs: 230 e 231/2019, do Deputado Arnaldo Melo; 232/2019, da
Deputada Mical Damasceno; 233/2019, do Deputado Vinícius Louro;
234/2019, do Deputado Adriano e 235/2019, do Deputado Fernando
Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviram-se os Deputados
Doutor Yglésio e Professor Marco Aurélio, falando pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Doutor Yglésio cobrou
melhorias na MA-209 (Estrada de Turiaçu), que está sendo castigada
pelas chuvas e precisa de reparos emergenciais e o Deputado Professor
Marco Aurélio destacando visita realizada ao município de Amarante
para dialogar com as lideranças locais, prestando contas de suas ações
em prol do município e recebendo novas reivindicações. As demais
agremiações declinaram de usar o tempo a elas destinado. No Expediente
Final, não houve oradores inscritos. 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, 29 de abril de 2019. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira
Secretária. Roberto Costa. - Segundo Secretário, em exercício.
Ata da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
trinta de abril de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio
Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Vinícius
Louro, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
Senhores Deputados: Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ciro Neto,
Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus,
Neto Evangelista, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wendell
Lages e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Projeto de Lei nºs: 221/19, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda,
que dispõe sobre o estabelecimento de Perímetro de Proteção Escolar
no entorno das unidades escolares da rede estadual de ensino no Estado
do Maranhão; 222/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, que
garante isenção do pagamento de IPVA aos Policiais e Bombeiros
Militares do Estado do Maranhão que tenham sido promovidos por
ato de bravura; Requerimentos nºs: 232/19, Deputado Zé Inácio Lula,
solicitando que seja autorizada a realização de Audiência Pública,
promovida pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia, para debater sobre a Medida Provisória (MP) criada pelo
Ministério da Educação, que traz a nova proposta de Ensino Médio
alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB); 236/
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19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando mensagens de
congratulações e aplausos ao Centro de Apoio aos Pequenos
Empreendimentos – CEAP-MA, através de seu Presidente Doutor
Jesanias do Rêgo Monteiro, pelos profícuos 30 anos do CEAP Brasil;
237/19, da referida Deputada, enviando mensagens de congratulações
e aplausos ao Asilo de Mendicidade de São Luís, através de seu Diretor
Senhor José Américo Rico Serra Castelo Branco, pelos 100 anos de
fundação dessa tão importante instituição, comemorado em 21 de Abril;
238 e 239/19, ambos do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja
registrado nos Anais desta Casa votos de pesar e apresentação de
condolências às famílias dos Miradoenses e Sucupirenses, pelo
falecimento de seus entes queridos, em acidente na BR 226 Km 75
próximo a Caxias; 240/19, da Deputada Doutora Cleide Coutinho,
solicitando que seja emitida nota de pesar à família da empresária
Senhora Ivete Brasil, pelo seu falecimento ocorrido no dia 27 de abril
do corrente ano e 241/19, do Deputado Adriano, solicitando que seja
incluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei n° 178/2017 de sua autoria;
Indicação nº 647/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação asfáltica da MA209, que possui problemas em toda a sua extensão e mais agravados
nas proximidades do Município de Turiaçu. Esgotada a Matéria sobre
a Mesa, para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente
lido pela Primeira Secretárias, após deferir, na forma regimental a
Indicação acima mencionada. Não havendo oradores inscritos neste
turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando Vetos Totais aos Projetos de Lei nºs: 007/2008, de autoria
do Deputado Stênio Rezende, que modifica a redação do Inciso III do
Artigo 24 e Inciso II do Artigo 25 da Lei nº 8.638, de 11 de julho de
2007; 120/2009, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que permite
o acesso e a permanência de acompanhantes a parturientes nos
estabelecimentos médico-hospitalares do Estado do Maranhão; 148/
11, de autoria da Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre a obrigação
das concessionárias de serviços públicos de informar o consumo aferido
nos mediadores de energia e água, 159/2011, de autoria da Deputada
Valéria Macedo, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem; 305/2011, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de
cartazes com informações sobre as doenças sexualmente transmissíveis
– DST’S nos sanitários de uso público; 054/2012, de autoria da
Deputada Cleide Coutinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
informação pela direção das escolas da rede pública estadual, do excesso
de faltas dos alunos; 095/2012, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, que dispõe sobre a política estadual de produção de leite e
derivados, constitui o Conselho Estadual do Leite – Conseleite; 018/
2012, de autoria do Deputado Antônio Pereira, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de realização de processo de sanitização nos locais
que especifica; 144/2012, de autoria da Deputada Francisca Primo;
que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição
de bens, contratação de serviços ou obras no âmbito do Estado do
Maranhão; 036/2013, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, que
dispõe sobre a prorrogação de mandatos de conselheiros tutelares em
todo o território do Estado do Maranhão; 042/2013, de autoria do
Deputado Othelino Neto, que proíbe o ingresso ou permanência de
pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte
a face nos estabelecimentos comerciais, públicos ou privados; 008/
2013, de autoria do Deputado Manoel Ribeiro, que dispõe sobre a
instituição do programa de escola de tempo integral no setor público
do Estado do Maranhão; 144/2013, de autoria do Deputado Edilázio
Júnior, que assegura contribuição mínima às entidades de classes
estaduais (sindicato de servidores e associações) sobre o valor
arrecadado com taxas em concursos públicos estaduais realizados; 012/
2013, de autoria do Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a
isenção do pagamento de taxa da 2ª (segunda) via de documentos
roubados ou furtados, quando expedidos por órgãos públicos estaduais;
058/2011, de autoria da Deputada Francisca Primo, que dispõe sobre
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a vedação do assédio moral no trabalho, no âmbito dos órgãos da
administração pública estadual, direta, indireta e fundações públicas;
143/2012, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da existência de cadeiras de rodas em edifícios
comerciais, residenciais multifamiliares e nas repartições públicas para
uso de visitantes, moradores ou usuários com dificuldades de locomoção
ou apresentarem mobilidade reduzida; 248/2012, de autoria dos
Deputados Fábio Braga e Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a
habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno
porte para elaboração e comercialização de produtos da agroindústria
de pequeno porte e artesanais; 291/2013, de autoria do Deputado Rigo
Teles, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiros
civis; 280/2013, de autoria da Deputada Francisca Primo, que dispõe
sobre a realização de testes vocacionais gratuitos para todos os alunos
da rede pública estadual de ensino; 114/2014, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre a organização administrativa da agência
estadual de defesa agropecuária do Maranhão – AGED, criação de
cargos em comissão; 003/14, de autoria do Deputado Manoel Ribeiro,
que dispõe sobre a criação do centro de ensino superior no Município
de Arari ; 004/14, de autoria do Deputado Manoel Ribeiro, que dispõe
sobre a criação do centro de ensino superior no Município de Carutapera;
325/2013, de autoria do Deputado César Pires, que prorroga o prazo
de validade do concurso; 285/13 de autoria da Deputada Gardênia
Castelo, que isenta do pagamento de taxas e outros emolumentos no
Estado do Maranhão, as pessoas físicas e jurídicas que necessitarem
de certidões ou de novas vias de documentos, cujos originais tenham
se extraviados ou desaparecidos, em decorrência de fenômenos naturais,
tais como, chuvas, enchentes, deslizamentos, desmoronamentos e
alagamentos; Os citados vetos foram votados em blocos, sendo todos
mantidos pelo Plenário, conforme votação nominal. O Projeto de Lei
nº 049/2018, de autoria do Poder Executivo, foi retirado devido a
apresentação de Emenda, pelo Deputado Rafael Leitoa e os Projetos
de Lei nºs 154/2019, do Deputado Duarte Júnior; 117/19 do Deputado
Adelmo Soares e o Projeto de Resolução Legislativa nº 070/2018, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, transferidos devido à ausência
dos autores. Em primeiro turno regime de prioridade o Plenário aprovou
o Projeto de Lei n° 098/2019, de autoria do Poder Executivo, que
institui o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e defesa
da ordem tributária do Estado do Maranhão - CIRA. com parecer
favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando
Emenda; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Em
segundo turno tramitação ordinária foi aprovado e encaminhado à sanção
Governamental o Projeto de Lei nº 036/2017, de autoria do Deputado
Adriano, que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias em receber
contas de outras instituições financeiras. Com pareceres favoráveis
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Defesa dos
Direitos Humanos e das Minorias. Em primeiro turno, tramitação
Ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº
013/2019, de autoria dos Deputados Edivaldo Holanda e Othelino
Neto, que concede Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Celso da
Conceição Coutinho. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Na sequência foram aprovados os
Requerimentos nºs: 230/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
enviando votos de congratulações à população do Município de Grajaú,
pelo seu aniversário a ser comemorado no mês de abril; 231/2019, de
mesma autoria, ao Defensor Público Geral do Estado do Maranhão,
Senhor Alberto Pessoa Bastos, para que tome as providências
necessárias para a instalação de Defensorias Públicas nos Municípios
de Passagem Franca, Colinas e Governador Nunes Freire; 233/2019,
de autoria do Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja enviado
votos de aplausos à população do Município de Pedreiras, pelo
passagem seu aniversário comemorado no mês de abril; 234/2019, de
autoria do Deputado Adriano, solicitando que seja discutido e votado
em regime de urgência, em sessão Extraordinária a realizar-se logo após
a presente Sessão, o Projeto de Resolução Legislativa nº 21/2019, de
sua autoria. Sujeito à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento
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nº 235/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no
período de 22 de abril a 03 de maio do corrente ano, conforme atestado
médico. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 028/
2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista e os Requerimentos
nºs 236 e 237/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe;
238 e 239/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo; 240/2019, de
autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho e 241/2019, de autoria
do Deputado Adriano. No primeiro horário do Grande Expediente não
houve orador inscrito. Não houve também indicação dos líderes para o
tempo dos Partidos e Blocos assim como não houve oradores inscritos
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, 30 de abril de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada
Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 711/19
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o art. 14, alínea “I” do Regimento Interno;
RESOLVE:
Incluir o Deputado Zé Gentil (BPUPM-PRB) no Grupo de
Estudos da Constituição do Estado do Maranhão, criado pela Resolução
Admnistrativa nº 446/19, em comemoração aos seus 30 anos de
promulgação.
Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em 16 de maio de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Andréia Martins Resende - Primeira Secretária. Deputada
Dra. Cleide Coutinho - Segunda Secretária
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 13 de abril de 2019.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 236/2019
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
Projeto de Lei Ordinária nº 178/2017, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que “Institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito do Estado do Maranhão
e dá outras providências.”
Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária,
a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de
Lei Ordinária nº 178/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 178/2017, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 13 de maio de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Antônio Pereira

RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 09 DIAS DO MÊS DE ABRIL, DO ANO DE
201 9, ÀS 11 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

Vota a favor
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado César Pires
_____________________
_____________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

PROJETO DE LEI Nº 178 / 2017
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
WENDELL LAGES
FERNANDO PESSOA
RAFAEL LEITOA
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 201/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) Emitido ao PROJETO DE LEI Nº. 049/2019 - DISPÕE sobre a
composição, a organização, as atribuições e o funcionamento do
Conselho Estadual de Saúde- CES/MA, e dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 210, do Regimento Interno.

Estabelece diretrizes da Política Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura
Familiar no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.
Art. 1º Estabelece as diretrizes da Política Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar no
âmbito do Estado do Maranhão, que norteará a elaboração e a
implementação do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável da Agricultura Familiar.
§ 1º A Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável
da Agricultura Familiar tem por objetivo orientar as ações de governo
voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o
fortalecimento da agricultura familiar no Estado, garantida a participação
da sociedade civil organizada.
§ 2º A Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável
da Agricultura Familiar será desenvolvida, no que couber, em articulação
com as demais ações de desenvolvimento agrícola, bem como com as
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outras políticas públicas, os órgãos e os conselhos de representação da
agricultura familiar no âmbito federal.
Art. 2º São princípios da Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável da Agricultura Familiar:
I - a produção de alimentos básicos e a sua distribuição,
preservados os interesses dos produtores e consumidores, mediante a
adoção de tecnologias viáveis e estratégias;
II - o abastecimento adequado e a segurança alimentar como
condições básicas para a tranquilidade social, a ordem pública, o
processo de desenvolvimento socioeconômico e os direitos da cidadania;
III - a adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental
como paradigma na redução das desigualdades sociais e regionais e na
promoção de agroecossistemas viáveis;
IV - o reconhecimento, pelo Poder Público, da diversidade de
características da agricultura familiar quanto à estrutura fundiária, às
condições do solo e do clima, à capacidade gerencial, às condições
socioeconômicas e culturais, na definição de suas ações;
V - a participação social na formulação, na execução e no
monitoramento das políticas agrícolas e dos planos de desenvolvimento
rural sustentável e solidário como condição necessária para assegurar a
sua legitimidade;
VI - a articulação do Estado com a administração federal e com
as administrações municipais, com vistas a promover o
desenvolvimento sustentável do setor agrícola e dos espaços rurais;
VII - o acesso das famílias rurais aos serviços essenciais de
saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação,
comunicação, habitação, saneamento, lazer e cultura, bem como a
outros benefícios sociais;
VIII - a articulação entre o Poder Público e a iniciativa privada,
com vistas a dotar a produção da agricultura familiar de condições de
competitividade nos mercados;
IX - a compatibilização entre a política agrícola estadual e a
política agrária, a fim de fornecer a esta as condições necessárias à sua
viabilização técnica e socioeconômica;
X - a geração de emprego e renda, bem como a distribuição de
recursos públicos para manter e elevar o potencial e a sustentabilidade
do setor agrícola;
XI - o desenvolvimento da agricultura familiar com vistas a sua
integração gradual na economia de mercado;
XII - a universalização do acesso às políticas públicas estaduais
e federais com foco no atendimento da agricultura familiar e dos povos
e das comunidades tradicionais;
XIII - a agricultura como atividade econômica que deve
proporcionar rentabilidade compatível com a de outros setores da
economia;
XIV - o apoio à organização associativa de produtores e
trabalhadores rurais como condição necessária para a estabilidade e
para o pleno desenvolvimento do setor agrícola e dos espaços rurais;
XV - a valorização da responsabilidade coletiva e compartilhada,
tendo por base os princípios da autogestão e da cooperação;
XVI - o reconhecimento da importância do patrimônio
ambiental, sociocultural e econômico relacionado com as atividades
agropecuárias e com os espaços rurais;
XVII - a transparência dos programas, das ações e da aplicação
de recursos públicos no âmbito das políticas públicas relativas ao
desenvolvimento rural sustentável;
XVIII - a dinamização econômica com base nas inovações
tecnológicas para o estabelecimento de modelo sustentável de produção
agropecuária, extrativista, florestal e pesqueira;
XIX - o fortalecimento dos mecanismos de controle e gestão
social, tendo como base o fortalecimento das organizações da sociedade
civil.
Art. 3º São objetivos da Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável da Agricultura Familiar:
I - Acompanhar os instrumentos do Poder Público destinados
a promover, regular, fiscalizar, controlar e avaliar as atividades e suprir
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as necessidades do setor agrícola, com vistas a assegurar o incremento
da produção e da produtividade agrícola, a rentabilidade dos
empreendimentos, a estabilidade dos preços e do mercado, a redução
das disparidades regionais e de renda e a melhoria das condições de
vida da família rural;
II - garantir a regularidade do abastecimento alimentar mediante
oferta crescente e sustentada dos produtos básicos para a alimentação
da população;
III - estimular e apoiar as iniciativas de organização cooperativa
e associativa de produtores e trabalhadores rurais;
IV - eliminar distorções que afetem o desempenho das funções
socioeconômicas da agricultura;
V - proteger o meio ambiente, garantir o uso racional dos
recursos naturais e estimular a recuperação dos ecossistemas
degradados;
VI - promover a formação de estoques estratégicos e a elevação
dos padrões competitivos, com vistas ao estabelecimento de melhores
condições para a comercialização, o abastecimento e a exportação dos
produtos;
VII - prestar apoio institucional ao produtor rural, garantindo
acompanhamento prioritário e diferenciado ao agricultor familiar, aos
povos e comunidades tradicionais, bem como aos beneficiários dos
programas de reforma agrária;
VIII - prestar assistência técnica e extensão rural pública,
gratuita e de qualidade para a agricultura familiar e para os povos e
comunidades tradicionais;
IX - promover a integração das políticas públicas destinadas
ao setor agrícola com as demais, de modo a proporcionar acesso da
família rural à infraestrutura e aos serviços de saúde, assistência social,
saneamento, segurança, transporte, eletrificação, habitação rural,
cultura, lazer, esporte e comunicação, incluídos a telefonia e o acesso
à internet e a sinal de televisão e rádio;
X - estimular o processo de agroindustrialização, incluídas a
fabricação de insumos e as demais fases da cadeia produtiva, com
preferência para:
a) as regiões produtoras na implantação de projetos e
empreendimentos;
b) a diversificação com foco nos empreendimentos
agroindustriais rurais de pequeno porte;
XI - promover e estimular o desenvolvimento de ciência,
tecnologia e inovação agrícolas, públicas e privadas, em especial aquelas
voltadas para a utilização dos fatores internos de produção;
XII - garantir a integração e a ampliação do acesso, entre outros
itens, a:
a) infraestrutura de produção e logística de qualidade no campo;
b) transferência da tecnologia gerada pela pesquisa agropecuária,
prioritariamente com enfoque agroecológico;
c) equipamentos e sistemas de comercialização e abastecimento
alimentar;
d) educação contextualizada de qualidade, capacitação e
profissionalização;
XIII - garantir o papel estratégico dos espaços rurais na
construção de um modelo de desenvolvimento rural sustentável e
solidário com base na agrobiodiversidade;
XIV - fortalecer processos de dinamização econômica, social,
cultural e política dos espaços rurais;
XV - priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos
povos e comunidades tradicionais, definidos em lei federal, visando à
garantia da soberania e da segurança alimentar e nutricional e à
democratização do acesso à terra;
XVI - garantir o acesso universal à água de qualidade e em
quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de
insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar;
XVII - formular e implementar programas e ações que assegurem
a preservação da biodiversidade, a reprodução do patrimônio cultural
e a permanência das populações rurais com dignidade nas áreas rurais,
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observando a diversidade social e étnico-racial e a equidade de gênero
e geração;
XVIII - promover nas áreas rurais a conformidade com as leis
trabalhistas vigentes;
XIX - garantir apoio à regularização ambiental dos
estabelecimentos rurais da agricultura familiar, em especial à inclusão
desses estabelecimentos no Cadastro Ambiental Rural - CAR, criado
pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012;
XX - garantir apoio à regularização sanitária dos
estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte;
XXI - consolidar mecanismos e instrumentos de gestão social
no planejamento, elaboração, integração, controle e monitoramento
das políticas públicas.
Art. 4º A formulação e a implementação da Política Estadual
de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar no
âmbito do Estado do Maranhão serão realizadas, observando que seja
garantida a participação da sociedade civil organizada, tendo como
base as seguintes diretrizes:
I - potencialização da diversidade ambiental, social, cultural e
econômica, além da valorização das múltiplas funções desempenhadas
pela agricultura familiar e por povos e comunidades tradicionais;
II - dinamização da pluriatividade econômica por meio das
inovações tecnológicas e da democratização do acesso às tecnologias
relacionadas a sistemas de produção sustentáveis, sobretudo de base
agroecológica;
III - fortalecimento dos fatores de atratividade geradores de
qualidade de vida, inclusão social e igualdade de oportunidades nos
espaços rurais;
IV - fortalecimento de arranjo institucional articulado de forma
intersetorial que estimule a integração das ações do Estado com as
organizações da sociedade civil, no âmbito da Política Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar.
§ 1º Regulamento estabelecerá os requisitos administrativos e
orçamentários para a execução da Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável da Agricultura Familiar, bem como os critérios para
firmar convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros
instrumentos congêneres com órgãos e entidades da administração
pública federal e com consórcios públicos, entidades de direito público
e privado, sem fins lucrativos, observada a legislação vigente.
§ 2º Serão viabilizados incentivos e estímulos para a elaboração
de leis municipais que instituam as políticas municipais de
desenvolvimento rural sustentável e da agricultura familiar, bem como
o respectivo plano municipal, alinhados com esta Política.
Art. 5º Constituem público alvo dos planos e ações derivados
da Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da
Agricultura Familiar:
I - o agricultor familiar, conforme o art. 3º da Lei Federal nº
11.326, de 24 de julho de 2006;
II - o trabalhador assalariado em atividade agropecuária,
conforme regulamento;
III - o beneficiário de programas estaduais ou federais de crédito
fundiário;
IV - a mulher de baixa renda residente no meio rural, conforme
regulamento;
V - o jovem filho de agricultor familiar ou trabalhador assalariado
a que se referem, respectivamente, os incisos I e II deste artigo;
VI - o quilombola formalmente reconhecido;
VII - o indígena.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará no que couber
os dispositivos desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1604/2019ALEMA. Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
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junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos,
RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, inciso
II c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta
e emissão da Nota de Empenho do profissional, o Sr. Alexandre
Freitas Guimarães, para ministrar o curso de “Excel Avançado”, a
ser realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no
período de 13 a 24 de maio do corrente ano, no valor de R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento
na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e
melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços
prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 10 DE MAIO DE 2019. Deputado Othelino Neto.
Presidente ALEMA

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 15/2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA NOVAGRAF
INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA., firmam entre si o
Primeiro Apostilamento ao contrato supra. OBJETO: Emissão da
Nota de Empenho n.º 2019NE000810, no valor de R$ 91.825,29
(noventa e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove
centavos), em 25/04/2019. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001Gestão Fiscal; Função: 01- Legislativa; Subfunção: 031- Ação
Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa; Ação: 4628- Atuação
Legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa no Maranhão
(Manutenção); Natureza Despesa: 33.90.30.30- Material para
Comunicações; Fonte de Recursos: 0.1.01.0 00000–Recursos
Ordinários- Tesouro 0101000000. Histórico: Saldo do Contrato n.º
15/2018 com serviços de confecção de material de comunicação visual.
BASE LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993 e Processo
Administrativo n.º 1891/2019-ALEMA. DATA DE ASSINATURA:
03/05/2019. ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. São Luís – MA,
13 de maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - ProcuradorGeral da Assembleia Legislativa

REQUERIMENTO 011/ 2019
Senhor Presidente,
Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/15, requeremos a
Vossa Excelência o registro, perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar Lixo Zero, entidade suprapartidária de cunho
associativo, sem fins lucrativos, constituídos nos termos da Ata de
Fundação e do Estatuto em anexo.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 17 de abril de 2019.
DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

FRENTE PARLAMENTAR LIXO ZERO NO ESTADO DO
MARANHÃO
ESTATUTO
DA SEDE E DA FINALIDADE
Art. 1º A Frente Parlamentar Lixo Zero, com atuação no âmbito
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com caráter
suprapartidário, funcionará por tempo indeterminado, com sede e foro
na Capital maranhense, regendo-se por este estatuto.
Art. 2º A Frente Parlamentar Lixo Zero é instituída para
finalidade de resguardar os direitos ao meio ambiente equilibrado e
ecologicamente sustentável junto ao Parlamento e em outras esferas de
atuação, entre as quais estão, em especial:
I - defender os direitos relacionados ao meio ambiente;
II - colaborar com entidades públicas, privadas, governamentais
ou não governamentais, no combate à degradação ambiental;
III - interagir e relacionar-se com outras entidades congêneres;
IV - estimular a não produção, a redução, a reutilização e a
reciclagem;
V - divulgar campanhas e eventos com o objetivo de estimular
o respeito aos direitos relacionados ao meio ambiente.
DOS MEMBROS
Art. 3º - A Frente Parlamentar Lixo Zero será composta por
Deputados que subscrevem o ato de criação, nos seguintes termos:
I - como Membros Fundadores aqueles que subscrevem o
Termo de Adesão para a constituição desta Frente;
II - como Membros Efetivos os parlamentares que
subscreverem o Termo de Adesão para a constituição desta Frente,
posteriormente aos Membros Fundadores.
Parágrafo único. Poderão participar da Frente, na qualidade de
colaboradores, parlamentares das Câmaras de Vereadores e
representantes da sociedade civil que manifestem interesse em colaborar
com a Frente.
Art. 4º A Frente Parlamentar Lixo Zero terá 01 (um) Presidente,
que será eleito pela Frente e será responsável perante a Casa por todas
as informações que prestar à Mesa, e 01 (um) Vice-Presidente, que
será indicado pelo Presidente eleito.
DAS COMPETÊNCIAS

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PODER LEGISLATIVO

Art. 5º Compete à Presidência da Frente Parlamentar Lixo
Zero:
I - representar a Frente junto a entidades públicas e privadas;
II - convocar as reuniões da Frente;
III - planejar as atividades da Frente;
IV - constituir delegações;
V - examinar estudos, pareceres, teses e trabalhos que sirvam
de subsídios para suas atividades;
VI - propor alteração deste Estatuto, quando necessário;
VII - propor a admissão de novos membros; e
VIII - resolver os casos omissos nesse Estatuto.
Art. 6º Os mandatos da Presidência da Frente serão de 04
(quatro) anos, permitida uma única reeleição.
Parágrafo único. O mandato do Presidente encerrará quando
ocupante deste cargo, por algum motivo, deixar de ser parlamentar ou
perder o mandato.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 7º A Frente, com vistas ao alcance de suas finalidades,
poderá criar, manter e participar de entidades e instituições com
objetivos iguais ou similares aos seus, ouvindo a Mesa Diretora.
Art. 8º Este Estatuto entrará em vigor na data da sua aprovação.
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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