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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/05/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.05.2019

I - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 019/2019, DE AUTORIA DO
PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO § 2º DO
ART. 10, DA LEI Nº 8.032, DE 2003, ACRESCENTADO PELA LEI
Nº 8.710/2007 E ALTERADO PELA LEI Nº 10.712/2017. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA E DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO
TRABALHO – RELATOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

2. REQUERIMENTO Nº 275/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR RAFAEL CORREA
BARROS, PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 08
DE MAIO DE 2019.

3. REQUERIMENTO Nº 276/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
AOS FAMILIARES DO CANTOR E COMPOSITOR, FILHO DA
CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM, SR. TONY RIBEIRO,
FALECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2019.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 16/05/2019

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 257/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que incorpora à malha rodoviária do Estado
do Maranhão a estrada vicinal que liga os Municípios Barra do Corda
e Tuntum.

2. PROJETO DE LEI Nº 258/19, de autoria do Senhor
Deputado Vinicius Louro, que eleva os Festejos do Círio de Nazaré,
do povoado Morro dos Cablocos, em Trizidela do Vale – Ma à condição
de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 259/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga bares, restaurantes,, casas
noturnas e estabelecimentos congêneres a adotar medidas de auxílio à
mulher que se sinta em situação de risco/vulnerabilidade.

4. PROJETO DE LEI N] 260/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Classifica Nova Iorque – MA, como
Município de interesse Turístico.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manuel Beckman”, ao Senhor Thiago Roberto Moraes Diaz.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 256/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que classifica Riachão – MA, como
Município de Interesse Turístico.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que institui a Tribuna
Livre na forma que especifica.

ORDINÁRIA  3ª 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.

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMA  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
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.
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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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 15 DE MAIO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio

Soares.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – 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 HÉLIO SOARES (lê texto bíblico e ata) – Ata lida,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Com a palavra, a senhora primeira secretária
para fazer a leitura do expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 257 / 19

Incorpora à malha rodoviária do Estado do
Maranhão a estrada vicinal que liga os Municípios
Barra do Corda e Tuntum.

Art. 1º Fica incorporada à malha rodoviária do Estado do Maranhão
a estrada vicinal que liga os municípios de Barra do Corda e Tuntum,
possuindo uma extensão de 57 (cinquenta e sete) quilômetros, iniciando
no povoado Cajazeira BR, em Barra do Corda, passando por Jatobá,
Mamuí, Estreito, Anapurus, Centro do Roque e concluindo no povoado
Aldeia, em Tuntum.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Em sua extensão, a citada estrada vicinal perpassa por sete

povoados, quais sejam Cajazeira BR, Jatobá, Mamuí, Estreito, Anapurus,
Centro do Roque e Aldeia.  Cumpre frisar que, em geral, são povoados que
não possuem a estrutura necessária para atender as necessidades dos seus
habitantes, tendo estes que se deslocarem a outros povoados que possuam
os serviços procurados. Destes lugarejos, por exemplo, apenas três
possuem posto de saúde e escola, demandando o deslocamento da
população dos demais povoados para usufruir dos serviços.

A referida estrada irá beneficiar, diretamente, mais de 12 mil pessoas,
pois estas habitam os povoados presentes ao longo da estrada. Esses
milhares de pessoas passarão a ter acesso a uma melhor educação, segurança,
alimentação etc. Além disso, irá favorecer o desenvolvimento econômico
da região, pois facilitará o escoamento da produção agropecuária e de
trânsito entre Barra do Corda e Tuntum.

Assim sendo, o presente Projeto de Lei busca incrementar o
crescimento socioeconômico dos mencionados Municípios, melhorando a
qualidade de vida das pessoas que moram nesta região, além de alavancar
a economia local, uma vez que melhorará o escoamento da atividade
agropecuária e o acesso aos insumos pelo mercado consumidor.

Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a
aprovação desta matéria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de maio de
2019. - Fernando Pessoa - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 258 / 19

“Eleva os Festejos do Círio de Nazaré, do povoado
Morro dos Cablocos, em Trizidela do Vale - Ma à
condição dePatrimônio Cultural de Natureza Imaterial
e Cultural do Estado do Maranhão”.

Art. 1º - Eleva os Festejos do Círio de Nazaré, do povoado Morro
dos Cablocos, em Trizidela do Vale - Ma à condição de Patrimônio Cultural
de Natureza Imaterial do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Na forma do que dispõe o art. 228 da Constituição do
Estado do Maranhão, o Poder Público promoverá e executará as medidas
necessárias visando o cumprimento desta Lei.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

VINICIUS LOURO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei é justificado em virtude de o Festejo do
Círio de Nazaré que acontece na zona rural de Trizidela do Vale, mais
precisamente no povoado Morro dos Cablocos, um dos maiores daquele
município, ser um evento religioso tradicional daquela região. Mobiliza
pessoas e atrai fiéis não só da sede e zona rural, mas também de cidades
vizinhas. Ato de fé que convida a uma procissão de pouco mais de seis
quilômetros de caminhada, como demonstração cultural de religiosidade, é
sempre celebrada no mês de setembro.

Com o intento de solidificar valores intangíveis e referenciais
da construção social de um povo, percebemos a necessidade de legitimar e
assegurar por lei tal manifestação cultural de natureza imaterial, na certeza
de estarmos garantindo para as gerações futuras capítulos importantes de
sua historicidade.

PROJETO DE LEI Nº 259 / 19

Obriga bares, restaurantes, casas noturnas e
estabelecimentos congêneres a adotar medidas de
auxílio á mulher que se sinta em situação de risco/
vulnerabilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Ficam obrigados bares, restaurantes, casas noturnas e

estabelecimentos congêneres a adotar medidas de auxílio a mulher que se
sinta em situação de risco/vulnerabilidade, em suas dependências.

Art. 2º O auxílio que se refere o caput do art. 1° desta lei, será
prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de acompanhamento até
o carro, outro meio de transporte e/ou comunicação à polícia.

§1º Serão utilizados cartazes fixados no banheiro feminino ou
qualquer ambiente do local informando a disponibilidade do estabelecimento
para o auxílio a mulher que se sinta em situação de risco/vulnerabilidade.

§2º Outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação da
mulher com o estabelecimento podem ser utilizados.

Art. 3° Os estabelecimentos previstos nesta lei, deverão treinar e
capacitar todos os seus funcionários para aplicação das medidas previstas
nesta lei.

Art. 4º O descumprimento ao disposto nesta lei, sujeitará o
estabelecimento infrator à: 

I - Advertência, quando da primeira autuação da infração;
II - Multa, quando da segunda autuação.
§ 1º A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre R$

1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a depender do porte do
empreendimento.

§ 2º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será
aplicado em dobro.  

Art. 5º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após 180 dias de sua publicação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A cada dois segundos uma mulher é vítima de violência física ou
verbal no Brasil. Apesar de os números serem alarmantes, muito casos não
entram para as estatísticas porque não são denunciados. A violência
doméstica e familiar contra a mulher é um ato repulsivo que deve ser
extirpado de nossa sociedade. Nesse sentido, um verdadeiro paradigma se
estabeleceu a partir da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340, de 7 de agosto
de 2006), em cumprimento do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher.

Diante dos dados alarmantes de violência contra mulher, é preciso
adotar medidas efetivas que visam garantir a segurança e integridade física
das mulheres que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade.
Uma prova da situação de vulnerabilidade e risco que as mulheres se
encontram é que, no ano de 2018, no estado do Maranhão foram, 1.103
mulheres vítimas de lesão corporal, 1.868 foram vítimas de ameaça e 50
casos de feminicídio. Nesse sentido, atualmente, é muito comum que
ocorram encontros através, de aplicativos de relacionamento, em bares,
restaurantes e casas noturnas. Entretanto, muitos desses encontros
acarretam em riscos, em especial à segurança da mulher, que muitas vezes
acaba sendo vítima de abusos físicos, psicológicos e sexuais.

A pretendida lei busca trazer mais segurança, auxiliando às
mulheres na busca por ajuda junto aos estabelecimentos quando a mesma
se encontrar em situação de risco, evitando-se assim qualquer tipo de
constrangimento e violência.

Pelo exposto, pedimos o apoio dos deputados dessa Casa
Legislativa no sentido de contribuir para a tramitação e aprovação da
presente proposição

PROJETO DE LEI Nº 260 / 19

Classifica Nova Iorque – MA, como Município de
interesse Turistico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, Decreta:

Artigo 1º - Fica classificado como de interesse Turistico o
Municipio de Nova Iorque – MA.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Banhada pelo Rio Parnaiba, Nova Iorque é uma cidade cheia de

curiosidades e com uma história muito particular, interessante, diretamente
ligada ao rio. Foi seguindo o curso dessas aguas que lá pelo seculo XIX
chegaram os primeiros moradores, uma família de origem portuguesa que
firmou moradia, tempos depois tantas outras famílias navegaram pelo rio
para povoar o lugar.

O mesmo rio que ajudou a construiur a cidade, por varias vezes
mudou o curso de sua história. Foi o Parnaiba que em 1871, trouxe o
homem que daria a esta terra o nome de uma das maiores metropoles do
mundo. Segundo moradores, a cidade de Nova Iorque foi fundada pelo
norte-americano Eduardo Brunett, tomando inicialmente o nome de Vila
Nova.

Em decorrencia do rápido desenvolvimento da povoação para o
qual muito contribuiu com suas atividades de homem de negócios, Eduardo
Brunett decidiu trocar o nome de Vila Nova pelo nome de sua terra natal
(New York), em português, Nova Iorque.

O município de Nova Iorque - MA, recebeu status de vila pela lei
provincial nº 1382 de 11 de maio de 1886, com território desmembrado da
cidade de Pastos Bons – MA, sendo elevado a categoria de cidade em
1919. Nome gentilico – nova-iorquense ou nova-iorquino.

Contam os moradores que por duas vezes a cidade mudou de
lugar. A primeira em 1926 quando uma grande enchente alagou tudo e os
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moradores tiveram de abandonar suas casas. Tudo voltaria a acontecer 42
anos depois, quando o local se transformaria em um mar de água doce, em
1968, com a construção da Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, no rio
Parnaiba, em Guadalupe, no Piauí, a cerca de 80 hm de Nova Iorque.

Com a certeza de a água represada avançaria sobre a cidade
maranhense, o Governo Federal mandou construir uma nova cidade. Mais
uma vez Nova Iorque iria mudar de lugar, e mudou. Assim, passou a ser a
segunda cidade projetada do Maranhão, depois do Centro Histórico de
São Luís. Todas as ruas de pedras permanencem até hoje.

Em 1925, a Vila foi invadida pela coluna Prestes, tendo os
revolucionários saqueados o comércio, queimando arquivos públicos e
praticado mais uma série de arbitrariedades, deixando a região somente
oito dias depois. 

Nova Iorque – MA, localiza-se a uma latitude 06°44’02" sul e
uma longitude 44°02’40" oeste, estando a uma atitude de 178 metros. Sua
população é de 5.600 habitantes de acordo com o IBGE/2010. Possui uma
área de 976.629 km². Distante 496 quilometros de São Luís – MA, é
cortada pelas rodovias MA – 369 e BR - 135.

A cidade faz parte da mesoregião Leste Maranhense e microregião
Chapadas do Alto Itapecuru. Tendo por municipios limites Pastos Bons,
São João dos Patos, Paraibano e Colinas. A Economia da cidade está
baseada no setor de serviços, principalmente o comércio, nas industrias de
transformação presentes no município e na agricultura e agropecuária.

Nova Iorque – MA é um lugar bonito, cercado de verde, um
convite ao laser. O lago artificial, formado pela construção de barragem,
que engoliu a cidade e deu aos nova-iorquinos uma bela praia de água doce.
A Praia do Caju se transformou no principal atrativo turistico da região
nos finais de semana aos visitantes que invadem o lugar. É gente que vem
de várias cidades e até de outros Estados em busca de sol, água fresca e
muita diversão.

Também é por causa do Rio Parnaiba que a cidade cresceu por
meio do turismo, inumeras opções de hotéis e pousadas são oferecidas aos
visitantes. Contando, com a estrutura de bares e restaurantes.

Um passeio de barco pelo lago pode levar o visitante a vários
refugios escondidos nesse pedacinho de paraíso, inclusive a passear sobre
a Nova Iorque submersa. O lago chega a 45 metros de profundidade e lá no
fundo tem muito mais que uma cidade inteira, floresta de babaçu, carnaubais.
Contam os pescadores que muita gente mergulhou e viu a torre da Igreja de
Santo Antonio.

Outro atrativo são as ilhas Manrattan, um paraiso particular no
meio de represa de Boa Esperança que é avistado durante o passseio de
barco.

Assim sendo, Nova Iorque – MA tem seu planejamento do
desenvolvimento do turismo alicerçado quanto à criação de políticas públicas,
pesquisas e planos de ação para os atrativos hoje existentes em seu território
e sem infraestrutura de apoio turistico. Ainda a criação de outros atrativos
expressivos, equipamentos e serviços turisticos.

Em face de todo o exposto, conto com o apoio dos nobres pares
ao presente projeto, para que Nova Iorque – MA, possa ser classificado
como Município de Interesse Turistico – MIT, desenvolvendo a sua
potencialidade turistica e preservando as suas riquezas naturais.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 15 de maio de 2019. - Arnaldo Melo - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042 / 19

Concede a Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor
Thiago Roberto Moraes Diaz.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Beckman” ao Senhor Thiago Roberto Moraes Diaz.

Art. 2º - Este Projeto de Resolução Legislativa entrará em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 11 de
abril de 2019. - JOSE ROBERTO COSTA SANTOS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Em 2015, o jovem Thiago Diaz conquistou a presidência da Ordem
dos Advogados do Brasil (Seccional Maranhense), atuando, desde então,
com sapiência nesta função de tamanha importância, não só para a Classe,
mas para toda sociedade maranhense.

Sua gestão é marcada por diversas ações, como: a ampliação dos
cursos de capacitação oferecidos em todo o Estado; a reforma e construção
de subseções, na Capital e no interior do Maranhão; o aumento no número
de Salas da Advocacia em fóruns de justiça em diversos municípios (com
a construção e reforma de mais de 50 salas); redução no valor da anuidade,
que hoje é a menor do Brasil; e convênios para a oferta de benefícios (como
a creche da advocacia).

O nobre causídico sempre se comprometeu com a valorização da
advocacia maranhense, sobretudo no tocante à melhor remuneração e com
a incansável defesa das prerrogativas do advogado no Estado. Com o
mesmo vigor, atua na defesa dos interesses públicos, consolidando seu
compromisso com o Estado Democrático de Direito e honrando o papel
desempenhado pela Ordem dos Advogados do Brasil na busca por uma
sociedade justa.

Tendo conhecimento da importância do trabalho desenvolvido
por esse renomado profissional maranhense e pelos relevantes serviços
prestados à frente da Subscrição Maranhense da Ordem dos Advogados
do Brasil, faz-se imprescindível a homenagem desta Casa Legislativa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. São Luís,
14 de maio de 2019. - JOSE ROBERTO COSTA SANTOS - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 273 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene, no dia 20 de junho
de 2019, para homenagear a cultura popular maranhense
representada, na ocasião, pelo Bumba meu boi, tambor de Crioula e
Cacuriá. Na oportunidade serão convidados o Boi da Pindoba, Tambor
de Crioula de Mestre Felipe e Cacuriá de Dona Teté.

Assembleia Legislativa, em 14 de maio de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.05.19
EM: 15.05.19

 REQUERIMENTO Nº 274 / 19

Senhor Presidente,

Seja agendada para o dia 22 de agosto de 2019, uma Sessão Solene
que concede o título de cidadã maranhense ao senhor Luiz Felipe Pinto
Heilmann e a Sr Luiza Leite Bruno Lobo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de maio de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.05.19
EM: 15.05.19

REQUERIMENTO Nº 275 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Art.l63, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento
do Sr. Rafael Correa Barros, externando o mais profundo sentimento
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de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 08 de maio do corrente
ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de maio de 2019. –
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.05.19
EM: 15.05.19

REQUERIMENTO Nº 276 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Pesar aos
familiares do cantor e compositor itapecuruense Tony Ribeiro, falecido
no último dia 12 de Maio.

Este é um momento de profunda consternação tanto para a
família do artista quanto para a população de Itapecuru Mirim.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 14 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. 16.05.19
EM: 15.05.19

REQUERIMENTO Nº 277 / 19

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, a Comissão de Educação, que seja realizada uma
visita in loco no Centro de Ensino Joaquim Soeiro de Carvalho –
Anexo III, Sobradinho, no povoado Mamede em Barreirinhas -
MA, situado à cerca de 50 km da sede.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de maio de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 15/05/2019

REQUERIMENTO Nº 278 / 19

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, a Comissão de Educação, que seja realizada
audiência pública, no dia 30 de maio às 14h, em local a ser definido,
para tratar sobre alterações no Centro Integrado Rio Anil –
CINTRA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de maio de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 15/05/2019

INDICAÇÃO Nº 691 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor

Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando,
em caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a cidade de São
Raimundo das Mangabeiras- MA.

Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo
efetivo policial, com a nova viatura teremos uma maior qualidade no
patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de
insegurança sentida pelos amigos mangabeirenses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 13 DE MAIO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 692 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter
de urgência, 02 (duas) motos viaturas para a cidade de São Raimundo
das Mangabeiras- MA.

A presente solicitação visa melhorar o trabalho a ser realizado
pela Polícia Militar, os veículos requeridos contribuirão com maior
agilidade nas áreas de difícil acesso, diminuindo a sensação de
insegurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 13 DE MAIO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 693 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Diretor
Presidente da CAEMA, Senhor Carlos Rogério Araújo, solicitando a
ampliação da adutora do município de São Raimundo das
Mangabeiras- MA.

A presente solicitação visa atender uma demanda histórica desse
município, a adutora foi construída há mais de duas décadas, desde
então foi feita apenas a manutenção e nunca houve uma ampliação,
deixando de acompanhar o crescimento populacional, não suprindo as
necessidades atuais, com essa melhoria será oferecida água potável de
qualidade, evitando abastecimento com carros pipas diante da constante
escassez, estimulando a agricultura familiar e trazendo bem-estar social
aos amigos mangabeirenses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 13 DE MAIO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 694 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
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Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRÍSSIMA
GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “TIM”-NORTE, SENHORA BIANCA
SANTOS CARRAPATOSO FRANCO, solicitando providências, no
sentido de determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA,
NO POVOADO BOM VIVER, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO
(MA), reafirmando a política para melhorar a eficiência na rede de
comunicação de telefonia móvel “banda larga” ofertada pela operadora
e a necessidade de universalizar o acesso aos serviços de telefonia
móvel, com qualidade.

O Povoado Bom Viver está localizado a apenas 10 (dez)
quilômetros da sede do município, tem um contingente populacional
de mais de 5.000 habitantes e apresenta uma atividade econômica
pujante na agricultura e na pesca. Portanto, esses fatores por si justificam
a necessidade da Operadora TIM instalar uma Torre/Antena de
telefonia móvel no referido povoado, com vistas a reduzir o índice de
insatisfação dos usuários residentes na localidade e daqueles que residem
ao entorno.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura de modo a ofertar um serviço com mais qualidade aos
usuários do setor.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “TIM”, para que haja mais investimentos no município
de Pinheiro (MA), de modo a reduzir as barreiras que impedem
melhorar a qualidade dos serviços de comunicação através da telefonia
móvel celular.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 13 de
maio de 2019. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 695 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRÍSSIMO
GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA OPERADORA
DE TELEFONIA MÓVEL “OI” NO MARANHÃO, SR. MARCOS
ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE, solicitando providências, no
sentido de determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA,
NO POVOADO BOM VIVER, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO
(MA), reafirmando a política para melhorar a eficiência na rede de
comunicação de telefonia móvel “banda larga” ofertada pela operadora
e a necessidade de universalizar o acesso aos serviços de telefonia
móvel, com qualidade.

O Povoado Bom Viver está localizado a apenas 10 (dez)
quilômetros da sede do município, tem um contingente populacional
de mais de 5.000 habitantes e apresenta uma atividade econômica
pujante na agricultura e na pesca. Portanto, esses fatores por si justificam
a necessidade da Operadora OI instalar uma Torre/Antena de telefonia
móvel no referido povoado, com vistas a reduzir o índice de insatisfação
dos usuários residentes na localidade e daqueles que residem ao entorno.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em
números absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em
infraestrutura de modo a ofertar um serviço com mais qualidade aos
usuários do setor.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “OI”, para que haja mais investimentos no município de
Pinheiro (MA), de modo a reduzir as barreiras que impedem melhorar
a qualidade dos serviços de comunicação através da telefonia móvel
celular.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 13 de

maio de 2019. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO N° 696 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando que, após ouvida a Mesa,  o presente instrumento seja
enviado para que este adote as medidas legais e administrativas
necessárias, no sentido de viabilizar Recursos Financeiros e
Orçamentários que contemplem a implementação de dez leitos de
UTI no hospital Geral de Grajaú, visto que este hospital, de hoje
atende média complexidade, quando construído previa o funcionamento
de uma UTI.

Justificamos a necessidade do pedido através da necessidade
de que sejam concedidos atendimentos de alta complexidade no
município supracitado, visto a inconveniência e possíveis prejuízos
aos pacientes em estado grave quando transportados para Imperatriz
ou Caxias, para atendimento em unidades de tratamento intensivo.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 14 de Maio de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 697 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Prefeito Municipal de São Luís e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitando, em caráter de
urgência, que sejam efetuados serviços de recuperação asfáltica na
Avenida Norte Sul COHATRAC II, próximo a Delegacia do
COHATRAC, em São Luís-MA.

A referida Avenida se constitui uma via de grande fluxo para
pedestres e veículos de grande e pequeno porte e, atualmente se
encontra em péssimas condições de tráfego, pois em quase toda a sua
extensão formam-se buracos tornando-a intransitável, causando
inúmeros transtornos aos moradores, inclusive aos residentes nas casas
39 e 24, que estão sendo  prejudicadas em sua estrutura, conforme
mostra fotos anexas, exigindo, portanto, medidas saneadoras cabíveis
para sua imediata recuperação a fim de garantir a trafegabilidade e
mobilidade urbana.

Portanto, a reivindicação é um benefício social de grande
relevância para a comunidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de maio de 2019.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual  - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 698 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2019 9
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado da Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, a
incorporação a malha rodoviária estadual  a estrada vicinal que
liga a BR-226 (Povoado Arara do município de Tuntum) a sede do
município de Santa Filomena e finalizando na sede do município
de Fernando Falcão.

A referida estrada está sem condições de trafegabilidade, devido
as fortes chuvas que atingiram aquela região, a incorporação a malha
rodoviária será de suma importância para os moradores daqueles
municípios, facilitando o tráfego de motoristas e pedestres, aumentando
a produção agrícola, permitindo diminuir o custo de fretes,
proporcionando ao pequeno produtor a garantia de escoamento da
safra, alcançando o valor real de mercado para seus produtos,
melhorando a acessibilidade da população que residem nos povoados,
assim como, os que moram nas cidades de Tuntum, Santa Filomena e
Gonçalves Dias.

Diante dos problemas que a população vem enfrentando pela
falta de estrutura da estrada, que se constitui um direito social do
cidadão, solicitamos especial atenção do Excelentíssimo Senhor
Governador no sentido de atender ao nosso pleito, pois a efetivação
desse investimento estrutural será assegurada, aos moradores daquelas
localidades, o direito a uma melhor qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de maio de 2019.
- Daniella Tema - Deputada Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Com a palavra, deputado Wendell Lages.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, galeria,
profissionais da imprensa, amigos que nos acompanham pela internet,
povo do Maranhão. Hoje estou aqui na tribuna para registrar um projeto
de lei que protocolei nos últimos dias e que estabelece a criação de um
cadastro estadual de informações sobre pedófilos, um cadastro único
alimentado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública que tem o
objetivo de dar o ponto de partida às investigações policiais, facilitando
o monitoramento pelas autoridades policiais, pelos conselhos tutelares,
pelo Ministério Público e também pelos próprios pais. Estados como
São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso já contam com esse
cadastro em operação, ajudando no curso dessas investigações. Por
conta disso e pela proteção das crianças e dos adolescentes, tivemos
essa iniciativa para proteger essas pessoas e contribuir para o
melhoramento e a proteção da criança e do adolescente em nosso estado.
Aproveito também o momento para registrar uma indicação que fiz ao
governo do estado e ao secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto,
pedindo que utilize um de seus programas de governo ou melhorias
para serem realizadas na estrada do Tingidor, localizada em Itapecuru-
Mirim, uma estrada bastante conhecida que há muitos anos não recebe
nenhum tipo de política pública, uma estrada extremamente utilizada
pela população do Vale do Itapecuru, uma estrada por onde escoa toda
a produção da agricultura familiar, uma estrada extremamente importante
por ser um trecho que interliga o município de Itapecuru-Mirim com
os municípios de Presidente Juscelino e Presidente Vargas. Devido à
situação precária em que ela se encontra, primeiro por conta do tempo
que, há mais de 20 ou 30 anos, os serviços que são realizados lá são
bem poucos. E também devido às fortes chuvas. Essa estrada, hoje, se

encontra intrafegável. Então fizemos essa Indicação para que pudesse,
para que o Governo do Estado pudesse ajudar os municípios que
utilizam essa estrada, aqueles três municípios, sendo Itapecuru,
Presidente Juscelino e Presidente Vargas. Por fim, meus colegas, eu fiz
uma Indicação solicitando ao Secretário de Infraestrutura do município
de Itapecuru-Mirim que, em caráter de urgência, pudesse investir e
resolver um problema que está há quase um ano causando transtornos
na localidade onde foi construído e inaugurado o Campus do IFMA em
Itapecuru-Mirim. Há muito tempo que, ao redor e nas abrangências do
Campus do IFMA na cidade, não existe iluminação pública. Isso tem
contribuído com o aumento de violência, assaltos, insegurança para os
alunos e tem dificultado, inclusive, que o Campus do IFMA possa
ofertar aulas noturnas para os alunos do município. E visando a criação
dessas aulas noturnas e para resolver essa problemática da violência é
que nós pedimos, em caráter de urgência, que o município coloque a
iluminação pública nas abrangências do Campus do IFMA em
Itapecuru-Mirim. No mais, me sinto satisfeito. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos. Cumprimento a Mesa em nome do mais
novo pai dessa Casa, Deputado Glalbert Cutrim, do qual desejo
felicidades à família. Senhores deputados, estou aqui há quatro meses
como Deputado Estadual, Deputado Vinícius Louro, e em nenhum
momento eu vim tratar da minha cidade Imperatriz. Mas chega num
momento, Deputado Rafael, que eu não falo mais por Imperatriz; eu
falo pelos maranhenses. E a saúde pública de Imperatriz precisa de
uma atenção não somente do Estado, mas precisa de uma atenção do
país, Deputado Edivaldo. O Socorrão, hoje, é a maior antessala de
morte do Brasil. É um local que não tem atendimento de nenhuma
especialidade o Socorrão Municipal de Imperatriz. Há mais de dois
anos, que não faz uma cirurgia eletiva no município de Imperatriz.
Sendo que lá é um local de macroatendimento, onde o município opera
pelos outros municípios. E se não fosse o hospital macrorregional
operando vesícula, hérnia, todos os dias, cirurgias eletivas de joelho, a
catástrofe de Imperatriz estava maior. E venho reclamar pelas famílias
que, desde dezembro, aguardam com seus parentes na UTIs, ocupando
os leitos de UTIs do Estado, e do município, cirurgias que poderiam
ter sido resolvidas ainda em dezembro, e as famílias agonizando na
cidade. Agora essa semana voltou aparelho, craniômetro, para que
desse fluidez depois de tantas denúncias, inclusive do Ministério
Público, mas, pasmem os senhores, faltou clip para operar os pacientes,
quando não é clip é o craniômetro, quando não é craniômetro é médico,
quando não é médico é remédio, quando não é remédio é luva. Falta
tudo naquele município. As atenções das autoridades, inclusive
Ministério Público Federal, têm que ser voltado para a saúde em
Imperatriz. Nós precisamos pedir para que o estado socorra, não com
recurso, pois ninguém sabe o que está se fazendo com recurso da saúde
pública de Imperatriz. As empresas estão há cinco meses sem receber.
Recebi ainda hoje, documentos de um advogado, em que ele diz que a
sua empresa na qual é cliente dele, vai abandonar os serviços prestados
no hospital municipal por falta de pagamento. E vai abandonar com
decisão judicial, com caso julgado, que, com três meses de falta de
pagamento, pode suspender sem avisar a prefeitura. E já tem cinco
meses que não recebe para realizar nenhuma cirurgia. Chega um baleado,
não vai ser atendido, se chegar uma pessoa ferida, não vai ser atendida.
Porque vai suspender sem uma prévia comunicação para prefeitura.
Hospital Municipal Infantil, Socorrinho. Em março pegou fogo e foi
transferido para o bairro Vila Nova, mas até a água desse hospital, que
está atendendo, provisoriamente, não tem certeza de que está apta
para os pacientes. Venho pedir socorro do Estado, venho pedir socorro
do governo federal e a Comissão de Saúde desta Casa, encaminhe, de
maneira urgente, pedindo socorro para o Ministério da Saúde. Porque
ali, não pode ser antessala em um matadouro de gente. Tenho vergonha
de convidar a Comissão de Saúde para ir lá visitar, porque vai achar
que Imperatriz não tem pessoas sérias, não tem pessoas nem com
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higiene pessoal, porque o hospital não requer nem condições de higiene
pessoal para os pacientes. Pessoas pedindo fralda para os seus pacientes
internados, pessoas pedindo medicação, pessoas pedindo atenção,
porque do hospital falta tudo, só não falta mortes, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Hélio Soares, por cinco minutos,
sem apartes. Deputado Rafael Leitoa, V. Ex.ª está inscrito no Pequeno
Expediente para fazer uso da tribuna? Deputado Hélio pediu para
permutar. Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria,
imprensa, subo mais uma vez a esta tribuna desta vez para falar de
dois assuntos que julgo bastante importantes. O primeiro deles é a
grande mobilização que está acontecendo hoje, a greve geral articulada
em nível nacional, sobretudo por estudantes e professores, contra o
corte anunciando pelo governo Bolsonaro na educação brasileira, corte
que atinge de morte as universidades federais e os institutos federais
em todo o país e com grande repercussão, tanto na Universidade Federal
do Estado do Maranhão como nos institutos federais aqui do estado.
São 23 IFMAs, além da Ufma, mobilizados, assim como de todo
movimento sindical e o movimento social que vão protestar contra o
corte na educação, corte no orçamento da educação e contra a reforma
da previdência. Então, convido os senhores deputados e a imprensa
para se fazerem presentes nesses atos, entre eles um que acontecerá a
partir das 15h, um grande ato político a partir das 17h, na Praça
Deodoro, protestando contra os cortes na educação e também
defendendo a educação, um discurso de menos armas e mais livros,
deputado Rildo Amaral. Outro tema, outro assunto que me traz a esta
tribuna é para tratar de um projeto de lei de nossa autoria que se tornou
lei no dia de hoje, porque o deputado Othelino, presidente desta Casa,
promulgou a lei que cria o nome social, o direito ao uso do nome social
que agora é uma realidade no estado do Maranhão. Portanto, nesse
aspecto, o Maranhão dá um importante passo na luta contra a
discriminação que assola a população LGBT em todo o país, e o
Maranhão diz não à discriminação desse importante segmento da
sociedade que é estigmatizada, que é discriminada, é uma população
vulnerável que precisa ter o olhar do poder público para que esse
direito seja reconhecido. No dia de hoje, esse direito é publicado no
Diário Oficial e, a partir de então, as pessoas do grupo LGBT podem
se utilizar do nome social em qualquer repartição pública vinculada
aos órgãos da estrutura do governo do estado. Não há mais necessidade
de se utilizar de uma ação judicial para fazer retificação a fim de ter o
direito de usar o nome social. Com a aprovação dessa lei, a população
LGBT do estado do Maranhão vai poder chegar a qualquer repartição
pública e preencher um formulário, um cadastro com o nome social e
não necessariamente somente se utilizando do nome civil. É um avanço
que o Maranhão nesse momento dá um grande passo e é necessário que
os órgãos da administração pública estadual se adequem a essa nova
realidade, sempre buscando garantir este importante direito da pessoa
tran. Uma conquista histórica para o Maranhão, que torna o nosso
Estado uma referência na luta por igualdade de direitos e no combate à
LGBTfobia e a todo e qualquer tipo de preconceito. É esse o momento
que eu queria. São essas informações que eu queria trazer, e dizer que
vamos sempre continuar na luta em defesa dos grupos vulnerabilizados
no Estado do Maranhão, na certeza de que, com atos como esse, nós
vamos estar não só garantindo direitos, mas fazendo com que as pessoas
possam ter o direito ao exercício da cidadania.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Adelmo Soares, V. Exa. tem direito
de usar a tribuna, por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas presentes
nesse plenário, amigos e amigas, internautas e da TV Assembleia que
nos acompanham, nossa querida Mesa Diretora hoje, que preside essa

sessão. Eu quero apenas também ajudar aqui um pouco, como falou o
nosso Deputado Zé Inácio, sobre essa grande paralisação hoje que
acontece no país de norte a sul, de leste a oeste. Eu estudei na
Universidade Federal da Paraíba com muito orgulho. Me formei no
curso de Odontologia e sei da dificuldade que passam as universidades.
E nós sabemos que para a gente desenvolver, Deputado Arnaldo Melo,
qualquer estado, qualquer federação é por meio da educação, Deputado
professor Marco Aurélio. E o corte, Deputado César Pires, ora imposto
pelo Governo Federal, que seja contingenciamento, ou que seja de fato
corte de verbas para custeio, fere, Deputado Edivaldo Holanda, muito
as universidades que já não vivem dias tão bons. E nós desta Casa
devemos pelo menos utilizar o nosso Instagram, as fotos que fazemos
aqui nas nossas redes sociais, para nos manifestarmos também favorável
à luta dos estudantes e professores, Deputado Arnaldo Melo. Nós
conhecemos no Maranhão inteiro vários IFMAs, Institutos Federais
do Maranhão, as universidades como um todo que precisam, Deputado
Zito, dessa força. Codó, que tem um IFMA tão forte, tão importante
para aquela região não pode agora sucumbir a educação, à mercê de um
Governo que ontem anunciou que o Brasil só vai ser respeitado quando
produzir a bomba atômica, o Senador, filho dele, ou seja, nós estamos
à mercê de um governo que não visa, evidentemente, o fortalecimento
da educação, porque quando você dá educação ao povo você dá o
discernimento e o poder do povo escolher que caminho percorrer, e um
futuro melhor vem por meio da educação. Por isso, eu faço este apelo
aos companheiros, hoje, às 15h, na Praça Deodoro, haverá uma
manifestação dos estudantes, dos professores, já houve agora pela
manhã. E peço aos companheiros que também passaram em alguma
Universidade Estadual ou Federal ou alguma Universidade que tenham
passado, que ajudem nessa luta em nível nacional. Em todos os Estados
da federação, hoje estão lutando em prol da educação. E quem não luta
pela educação, como aqui falou o Deputado Rildo Amaral, lutando
pela saúde, quem não luta pela educação, pela saúde, evidentemente,
não pode ter o luxo em dizer que defende os interesses da população.
Porque o principal interesse da população é sobretudo ter direito à
educação e uma educação de qualidade. E sucatear ainda mais as
Universidades é tirar o direito dos estudantes de terem o ensino superior
preparado, bom para quando ingressarem na vida profissional possam
exercer a sua profissão de maneira a contento e desenvolver ainda mais
o nosso país, os nossos Estados. Era isso que eu tinha a falar, Senhor
Presidente. Agradeço a atenção de todos e que Deus nos abençoe hoje
e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Fernando Pessoa, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa, quem nos assiste, todos que nos acompanham pela TV
Assembleia e pela Rádio Assembleia. Senhor Presidente, estivemos na
inauguração MA-012, em que tratei de um assunto que de grande
importância para todos nós, ali da região Central do Maranhão, para
todos nós que moramos na cidade de Tuntum e também na cidade de
Barra do Corda. Trata-se, Senhor Presidente, de incorporar e de se
tornar um projeto de lei, de nossa autoria, para que possa se tornar
uma MA, para que se possa se tornar, incorporar, à malha rodoviária
do estado do Maranhão a estrada vicinal que liga os municípios de
Barra do Corda ao município de Tuntum. Na ida do Governador Flávio
Dino, lá na MA-012, falei sobre essa incorporação e esse projeto de
lei, Deputado Rafael Leitoa, que iríamos apresentar aqui nesta Casa.
Esse projeto de lei que vai incorporar ali a Cajazeira BR até ao povoado
Aldeia, município de Tuntum, que vai beneficiar vários povoados ali
que ficam à margem dessa vicinal, como o povoado Cajazeira BR, o
povoado Jatobá, o povoado Mamuí, o povoado Estreito, o povoado
Anapurus, o povoado Centro do Roque e o povoado Aldeia, que é no
município de Tuntum. Então, senhor presidente, hoje ali se tornou
realidade a MA-012. Hoje iniciamos mais uma luta, iniciamos mais
uma batalha, que é a incorporação da malha rodoviária no estado que se
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inicia com um projeto de lei de minha autoria para que se torne uma
MA ligando o povoado Cajazeira BR até o povoado Aldeia, município
de Tuntum, o que irá beneficiar todos esses povoados que citei. Senhor
presidente, é mais uma luta diante da qual eu peço ajuda aqui desta
Casa, eu peço a ajuda do governador Flávio Dino para que possamos
tornar realidade e que o próximo governador do estado faça igual ao
governador Flávio Dino e realize o sonho aqui tão sonhado também
daquela região. Senhor presidente, no mais, eu queria parabenizar o
prefeito Eric que ontem iniciou o asfaltamento, junto com o governador
Flávio Dino, do povoado Centro dos Ramos. Depois irá iniciar o
asfaltamento do povoado Barro Branco onde também iremos ser
beneficiados com o asfaltamento de outros povoados. O prefeito Eric
teve uma reunião com a base aliada e irá, nos próximos dias, anunciar
conosco e com o governador, junto com todo o nosso grupo político ali
na cidade de Barra do Corda. Então, senhor presidente, mais uma vez
eu peço o apoio do governador Flávio Dino e peço o apoio de todos os
que têm assento aqui nesta Casa a esse projeto de lei que irá beneficiar
toda essa região ali no município de Barra do Corda, como também o
município de Tuntum, interligando essa região com essa MA. Não
tenho dúvidas de que irá trazer muito progresso e beneficiar muito a
nossa região. No mais, satisfeito, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Faço o registro da presença aqui em plenário
do ex-deputado Emanoel Viana. Seja muito bem-vindo a sua Casa,
deputado. Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor presidente Glalbert Cutrim, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhoras e senhores,
eu acho que o país, não só o estado do Maranhão, deputado Marco
Aurélio, deputado Roberto Costa, a cada dia que passa surpreende
mais por cada atitude tomada pelo governo federal, o governo Bolsonaro.
A recente informação, divulgação do governo federal, é a privatização
das unidades de conservação, os parques, dentre eles, aqui no Estado
do Maranhão, os Lençóis Maranhenses. O Governo Federal quer
privatizar os parques de competência da União. Isso inclui, no
Maranhão, os Lençóis Maranhenses. Isso inclui, no Ceará, Jericoacoara;
e outros parques Brasil afora. E nós, deputados maranhenses,
precisamos entender como o Governo quer fazer isso, porque o
presidente eleito está cumprindo tudo aquilo que ele disse que ia fazer
na campanha. E um deles é acabar com qualquer ativismo no Brasil.
Foi assim quando ele fez aquele canetaço que acabou com dezenas de
Conselhos, ou seja, diminuindo o poder do controle social. Deputado
Arnaldo Melo, isso é muito importante, porque, quando você faz um
ato de privatização, o objetivo principal do comprador, do investidor
é o lucro, Deputado Vinicius Louro. E onde fica aí a participação dos
colegiados, o controle social disto, as desigualdades que isso vai
provocar? Até porque existem comunidades dentro do parque, por
exemplo, que deverão ser retiradas pela iniciativa privada. Aí, de cara,
a gente já tem um conflito. Os parques precisam de investimento?
Claro, precisam. Mas quais são os termos dessas parcerias? O que é
que ficará para as comunidades? O que é que ficará para o nosso
Estado? O último parque que foi privatizado que eu pesquisei, da
chapada dos Veadeiros, previu um investimento de dois milhões de
reais. Dois milhões de reais! Isso não é valor nenhum de investimento
num termo desse de privatização. Qual o benefício que isso irá gerar?
Parece que é uma política antipolítica dentro do próprio Ministério do
Meio Ambiente, Deputado Adriano. Porque parece que é um ministério
que foi criado para acabar com o ministério. Porque se tem problema
de conflito, de uso do parque, o melhor caminho é os colegiados, é o
controle social. Nós estamos aqui em um processo de criação de comitê
de bacia justamente para fortalecer o controle social, para dizer como
devem ser os conflitos solucionados, Deputado Yglésio, com relação
ao uso da água. E o processo de criação do comitê do Rio Preguiças
está em curso. Como é que vai ficar essa situação com relação a
privatização dos Lençóis Maranhenses? Então eu trago esse tema para
esta Casa. Estive conversando com o colega Deputado Yglésio, que já
me confirmou que dentro da Comissão de Assuntos Municipais, e aqui

eu falo pela Comissão de Meio Ambiente, haverá uma reunião na
próxima quarta-feira e vamos juntar as duas comissões, para que a
gente possa debater profundamente isso, Deputado Adriano. Sem criar
previamente um juízo de valor, mas precisamos conhecer o que o
Governo Federal está querendo propor ao Parque dos Lençóis
Maranhenses e ouvir, principalmente, quem mora lá, as comunidades
que ali estão. Porque eu já ouvi de parlamentares da Bancada Federal,
que uma das situações será o deslocamento de comunidades que hoje
estão dentro do parque. Nós estamos discutindo o processo do Acordo
Salvaguardas Tecnológicos de Alcântara; e a principal discussão é o
deslocamento de comunidades. Aí nós já viemos para outro problema,
que é também essa situação do Parque dos Lençóis Maranhenses.
Então, Senhores e Senhoras Deputados, eu fui informado também que
o Deputado Juscelino Filho está provocando uma audiência com o
Ministro do Meio Ambiente justamente para tratar desses editais que
deverão ser lançados pelo governo federal de concessão desses parques
ambientais. E estamos atentos, Deputado Yglésio, Deputado Adriano
que também já fez parte da comissão, para que a gente possa
acompanhar essa audiência, Deputado Pará, para que a gente possa
participar, efetivamente, porque estamos aqui representado o povo do
Maranhão, como bem falou o Deputado Arnaldo, apesar de ser uma
área federal, apesar de ser competência federal, o parque está dentro
do Estado do Maranhão e é do Estado do Maranhão. Os Lençóis
Maranhenses são do Estado do Maranhão. E nós como representantes
legítimos do nosso povo temos obrigação e o dever de participar desta
discussão e sempre tentar mediar essa situação que, até o momento,
não nos chegam as informações mais detalhadas. E precisamos saber
todos esses termos. O que pretende com isso o governo federal, porque
é de se preocupar, a cada dia que passa, o governo federal destrói um
controle social, revoga um conselho criado, tira a discussão popular,
tira o controle social. Ainda bem que os conselhos instituídos, grande
maioria deles, são instituídos por lei. Porque senão, com certeza, pela
caneta do Presidente Jair Bolsonaro esses conselhos já tinham inclusive
deixado de existir. Mas nós não estamos espantados com isso. Porque
tudo o que o presidente falou em campanha que ia fazer ele está fazendo,
que é acabar todo e qualquer ativismo no Brasil, mas isso a gente não
pode permitir porque ali moram famílias. E o Parque dos Lençóis
Maranhenses, digo aos senhores, que talvez seja uma das maravilhas
da natureza mais belas do mundo, reconhecida por várias entidades
internacionais. E nós não podemos deixar que um ministro nomeado
para acabar com o Ministério do Meio Ambiente, porque até agora a
gente não viu nenhuma política de proteção, mas de antagonismo ao
Ministério, até porque, na verdade, a ideia do presidente era fundir o
Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Devido
às pressões não conseguiu, mas, infelizmente, a política que o
Ministério está praticando, é diferente daquilo que o Ministério foi
criado. A política que o Ministério foi criado para defender. Então,
Senhor Presidente, eu queria fazer esse pronunciamento, e chamar a
atenção desta Casa. Porque tenho certeza de que este é um tema que
interessa aos 42 deputados desta Casa, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Cumprimentar a imprensa, de forma
especial, e ali hoje nosso Diretor de Comunicação, o Edwin Jinkings,
ali também o nosso amigo Minard, Gilberto Leda. Mensagem de hoje:
“Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, e
o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza,
em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu
autorrefúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e
ficarei livre dos meus inimigos”. Salmo, capítulo 18, versículos de1 a
3, distribuição diária do nosso amigo e pastor Otoniel Martins Lopes,
pastor capelão aqui, assessor parlamentar da Assembleia Legislativa
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do Estado do Maranhão. Então, o meu muito obrigado por nos trazer,
todos os dias, essas mensagens diárias de Deus. Senhor presidente,
ontem nós trouxemos a esta Casa uma grave denúncia de uma escola
digna de pena do governo do estado do Maranhão. Ao apresentar esta
denúncia, até o presente momento, não recebemos ainda qualquer
justificativa por parte do governo, então eu quero cobrar aqui do
deputado Rafael Leitoa, que é o líder do governo, que possa apresentar
justificativas. Ontem nós apresentamos, aqui nesta Casa, uma grave
denúncia de uma escola pública estadual que consta na relação do
governo como uma escola reformada, totalmente construída, no entanto,
alunos e professores não reconhecem essa reforma. Ninguém do governo
foi até hoje, eu estive in loco, eu estive lá na escola, fui lá visitar a
escola pessoalmente e constatei que a escola está totalmente deteriorada,
destruída. A escola consta na relação do governo do estado como escola
digna, uma escola que sofreu intervenção. Antes de tomar outras
providências, já solicitamos da Comissão de Educação desta Casa uma
visita in loco e estamos preparando uma representação do Ministério
Público, na cidade de Barreirinhas, porque a escola fica localizada no
povoado Mamede a 50 quilômetros da sede de Barreirinhas. Então,
antes de tomarmos essas providências, antes de representarmos no
governo do estado e no Ministério Público em Barreirinhas, eu gostaria
de alguma justificativa do líder do governo, da base do governo, se essa
escola foi realmente reformada ou totalmente reconstruída, ou se escola
consta na relação de forma mentirosa e não foi realmente reformada ou
construída. Então, eu preciso que alguém da base do governo ou líder
do governo possa me justificar, possa apresentar a justificativa se vão
confirmar que essa escola foi incluída na relação de forma errada, de
forma mentirosa, para enganar a população do estado do Maranhão.
Eu preciso de uma justificativa do governo do estado, de alguém aqui
da base do governo. Já apresentamos na Comissão de Educação desta
Casa uma visita in loco, vamos lá com a comissão, já fui pessoalmente
e vou com a Comissão de Educação da Assembleia. Aguardo um
posicionamento do governo do estado e do líder do governo nesta
Casa. Se não obtiver resposta nas próximas 24 horas, até amanhã,
quinta-feira, estarei fazendo a representação no Ministério Público
para que possa se posicionar, para que possa investigar. E, infelizmente,
vamos ter que acionar o Governo do Estado também por meio de uma
ação popular de improbidade administrativa por estar divulgando escola
digna e que, na verdade, é uma escola digna de pena. E contra fatos não
há argumentos, principalmente contra fotos. Contra fatos e fotos não
há argumentos. Professores e alunos dizem que não receberam nenhuma
visita, ninguém do governo do Estado para fazer nenhum tipo de
reforma nessa escola. E onde foram parar os recursos que o Governo
do Estado disse que gastou nessa obra? O Governo disse que já foram
mais de 800 escolas, mas, quando vamos verificar, são escolas que não
foram reformadas. Algumas tiveram só o muro pintado com a logomarca
do Governo do Estado. E esta é mais caótica ainda, senhoras e senhores.
É uma escola totalmente sem muro, totalmente coberta por matos em
todos seu perímetro, um verdadeiro absurdo. Então aguardo o Governo
do Estado, a base do Governo para que possa, se realmente eu estiver
errado, eu volte aqui e peço desculpas. Mas eu preciso de uma
justificativa do Governo do Estado e da base do Governo diante dessa
grave denúncia de uma escola digna de pena e, inclusive, com a
possibilidade de desvio de recurso público. Então com a palavra o
Governo do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Convidar o nosso Presidente, o nosso
próximo governador, na quinta e na sexta-feira, Presidente Othelino,
para assumir os trabalhos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Dos vetos que estão na pauta para ser apreciados hoje, nós
vamos retirar de pauta, alguns, e vai permanecer apenas o veto do item
5. Peço a atenção de todos. O item 5 será apreciado agora. Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, apreciaremos agora o veto, este veto
total, com tramitação encerrada nas comissões, com o parecer favorável

à manutenção pela CCJ. A votação será por processo nominal, por
meio do painel eletrônico. Como não houve solicitação de destaque, a
votação ocorrerá, nem será em bloco, porque só vai ser um. Solicito
que libere o painel. E os deputados, primeiro, registrem novamente a
presença, e depois, confirmem o voto, votando, esclareço que o voto e
peço a atenção de todos, para que não haja equívoco na forma de votar.
O voto SIM, rejeita o veto, e o voto NÃO, mantém o veto, certo,
repito, e vamos, só um instante Deputado Vinícius, vamos votar apenas
o item 5, da Ordem do Dia. Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Eu gostaria só de pedir ao líder do governo a orientação para
que o nosso bloco possa se posicionar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael, V.Ex.ª quer se manifestar?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Sim. Oriento aqui a bancada do governo pela manutenção do
veto, que é o item 5 da pauta.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Item 5.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Item 5, Projeto
de Lei n.º 165. Registrar a presença e votar NÃO pela manutenção do
veto. Voto NÃO.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bancada do governo, líder do governo orienta a votar NÃO.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Presidente, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César, deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Bloco
Parlamentar Democrático, orientado pelo líder também a votar NÃO.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - O que eu queria saber é a segregação, presidente, o porquê da
opção de todos e ficou só um? Por que não todos para a próxima
segunda-feira?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César, houve um entendimento por solicitação do
líder do governo e, conversando com o deputado Vinicius e o deputado
Roberto, que têm projetos que foram vetados, nós deixarmos para
apreciarmos na semana que vem. Mas, se V.Ex.ª desejar, nós podemos
também adiar para a semana que vem este projeto específico.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu preferia,
presidente, para não ficar uma coisa isolada dos outros, eu acho
interessante, se for um, serão todos, porque me parece uma segregação
injustificada. Porque eu tratei com o líder que seriam todos, porque eu
vou debater os três.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Então, está retirado de pauta. Apreciaremos na semana que
vem.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - V.Ex.ª é um
gentleman. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei n.º 019/2019, de autoria do Poder Judiciário.
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Parecer nº 176/2019, de autoria
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da CCJ, contrário ao Projeto nº 090/2019, de autoria do deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Esse Parecer nº 176/2019, de autoria da Comissão
de Constituição e Justiça, com parecer contrário do Projeto de Lei nº
090/2019, de nossa autoria, recebemos ontem o parecer, o deferimento
da Mesa para que pudesse votar no plenário, mas, como o presidente
da CCJ não se encontra, deputado Neto Evangelista, e o respeito e
apreço que eu tenho pelo deputado Neto Evangelista como presidente
da CCJ, eu queria pedir a V.Ex.ª que pudesse retirar de pauta e a gente
pudesse apreciar na próxima segunda-feira sem problema nenhum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Retirado de pauta, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Resolução Legislativa nº 018/2019, de autoria do
deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Rafael, o
deputado Glalbert Cutrim pede permissão de V.Ex.ª para subscrever o
requerimento. V.Ex.ª autoriza?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Claro que
autorizo, senhor presidente. Esse projeto de resolução legislativa, acho
que esta Casa homenageia um pernambucano, mas já maranhense, o
presidente da Famem, prefeito de Igarapé Grande, já contribuiu muito
com nosso estado e está fazendo um excelente trabalho à frente da
Federação dos Municípios. Natural da cidade de Bodocó, esta Casa
homenageia esse grande presidente com o Título de Cidadão
Maranhense. Claro que aceito a subscrição do deputado Glalbert Cutrim
e daqui do nosso partido na Casa que com certeza a Assembleia fará
uma sessão muito bonita para homenagear o presidente Erlânio Xavier.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registrem a subscrição feita pelo Deputado Glalbert
Cutrim e também, com a permissão do autor, o Deputado Fábio
Macedo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Fábio, eu não tinha visto. O Deputado Fábio está tão magro que eu
nem tinha percebido que ele estava ali do lado, mas autorizo com
certeza. Na verdade, todos os deputados que queiram subscrever, a
gente autoriza. Eu acho que a homenagem é da Casa toda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -Além dos dois deputados que já pediram, o Deputado Marco
Aurélio também.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Presidente, eu
também gostaria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zito Rolim. Vai a segundo turno. Requerimentos à
deliberação da Mesa. Requerimento n° 271/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. Embora ausente, trata-se de justificativa de
falta, (lê). À deliberação da Mesa. Como vota a Deputada Andreia
Martins Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento n° 272/2019, de autoria do Deputado
Hélio Soares, (lê). O Deputado está ausente, mas trata-se de justificativa
de falta. Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de 16 de maio:
Requerimentos n° 273, 274, 275/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; Requerimento n.º 276, de autoria do Deputado
Wendel Lages.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos partidos ou blocos.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, Deputado Rildo Amaral. Declina.
Bloco parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Marco Aurélio.
Declina. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinicius. V.Exa.
vai utilizar o tempo do Bloco? Do seu Bloco? Não, é o penúltimo,
declina. Bloco Parlamentar de Oposição?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
eu vou utilizar o tempo, deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, antes de V.Exa. vir, aliás, o deputado
Rafael tinha pedido aqui o tempo da liderança, mas é após a ida de
V.Exa. V.Exa. tem oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pode ir, deputado
Rafael, fique à vontade, pode utilizar que a liderança tem...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu também
gostaria... o senhor falou aqui, mas veio à lembrança um assunto, falar
pela liderança e aí caso o deputado não queira eu posso...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius V.Exa. já pode ir à tribuna, por cinco
minutos.

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, eu venho aqui à tribuna
justamente para tratar da questão desses vetos que foram transferidos
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para próxima semana. Eu queria a atenção dos deputados estaduais
que nós temos um Projeto de Lei, de autoria do Deputado Raimundo
Louro, no ano de 2013, está aqui até pelo relator da CCJ, pela rejeição
do veto, que ele trata, Deputada Detinha, sobre a isenção dos doares
de sangue e medula óssea, de taxa de inscrição junto ao vestibular da
Universidade Estadual do Maranhão e de concursos públicos no âmbito
do estado do Maranhão. Olhe a importância desse projeto de lei! Ou
seja, todos os doadores de sangue serão isentos à taxa de vestibular da
UEMA e de concursos públicos. Por que chamo a atenção? Porque a
gente pode ver a todo momento os diretores de hemonúcleos precisando
de doadores de sangue. A gente vê a todo momento campanhas na
televisão, gastando milhões de reais pedindo para que as pessoas possam
ir doar sangue. E aqui a gente tem um projeto de lei, de autoria do
Deputado Raimundo Louro, que vai fazer justamente incentivar as
pessoas a doarem sangue, que sangue, Deputada Helena Duailibe, é
vida, nós podemos perceber a escassez de sangue nos hemonúcleos, às
vezes, muitas pessoas vão aos batalhões da Polícia Militar pedir que
policiais, ou em Tiro de Guerra, que o Exército chame seus combatentes
para doar sangue. Às vezes, em casos extremos de um acidente grave,
a pessoa precisa da transfusão de sangue, portanto, esse projeto é
muito importante para a sociedade maranhense e brasileira, haja vista
que nós temos sangue que é escasso, como é o caso do O negativo.
Com esse projeto de lei, a gente vai fomentar e incentivar que essas
pessoas possam ir doar sangue. Eu estava aqui conversando agora há
pouco com o líder do governo e ele também entende a importância do
projeto. Nós iremos ver como o governo se posiciona dentro da questão
e dizer que a própria CCJ desta Casa já teve um parecer pela rejeição
do veto governamental em 2013, e aí eu quero pedir a V.Ex.ª, na próxima
semana, que a gente possa aprovar esse projeto de lei que é de suma
importância para o estado do Maranhão, possibilitando a esses
doadores não onerar no seu bolso no caso dos concursos públicos, no
caso do vestibular da Uema. Isso é importante, é um projeto de lei que
nós temos que observar com cuidado, observar com carinho e aprovar,
deputado Rildo Amaral, porque nós vamos garantir vida às pessoas,
porque sangue é vida. Então, eu quero aqui pedir atenção e carinho a
esse projeto de lei, ao líder do governo, ao governo, que o líder vai
consultar o governo, ao presidente desta Casa para que a gente possa
aprovar esse projeto de lei sobre a questão da isenção da taxa do
vestibular da Uema e de concurso público para as pessoas que doarem
sangue.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Deputado
Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pois não,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) -
Deputado Vinícius, eu queria parabenizá-lo e, por conseguinte, seu pai
também pelo projeto e lembrá-lo, lembrar a todos aqui, que inclusive o
próprio governo, quando abriu o concurso da Polícia Civil, no ano de
2017, Polícia Militar, as pessoas que fossem doadores de medula óssea,
havendo comprovação, já estavam isentas. Portanto, não tem por que
vir esse veto. Corroboro com sua opinião por conta de que o próprio
governo já leva isso em prática e aumenta ainda mais a necessidade de
doação de tecidos. Para V.Ex.ª ter uma ideia, cidade como
Augustinópolis, no Tocantins, que é menor do que a maioria dos bairros
de Imperatriz, que já faz inclusive o teste de medula óssea, e Imperatriz
não faz, e isso tem que estar sendo ampliado, tem que ser discutido.
Parabenizo pela fala.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Obrigado,
deputado Rildo Amaral. Quero aqui até chamar a atenção do deputado
Marco Aurélio que essa observância do deputado Rildo Amaral foi
muito importante. O próprio governo, na época do concurso para
delegado de Polícia Civil, já isentou essas pessoas que fossem doadores
de medula óssea e de sangue. Então, eu quero aqui pedir a compreensão
e pedir o apoio de todos os deputados para que a gente traga na
próxima semana, senhor presidente, e sua força, seu apoio, porque eu
até pedi aqui à Mesa que a gente deixasse para tratar esse assunto,
deputada Andreia, amanhã com o nosso governador Othelino, né? Com

certeza ele ia ter oportunidade de um grande ato como governador já,
trazendo à população a questão da doação de sangue. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - 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, venho, novamente a essa tribuna, no dia de hoje,
apenas para informar que agora, de forma oficial, se concretizou aquilo
que a gente já tinha anunciado: o Governador Flávio Dino vai ausentar-
se do país no período de 15 a 19 de maio, deste ano, para integrar, na
condição de palestrante, a 4ª edição do Brasil Fórum UK, a ser realizado
na Inglaterra, Reino Unido. Na oportunidade, comunicou-se a esta
Casa que o Governo do Estado seria exercido pelo Vice-Governador,
na forma do artigo 59 da Constituição Estadual. Não obstante, tendo
em vista a superveniente necessidade de o Vice-Governador do Estado
licenciar-se do respectivo cargo nos dias 16 e 17 de maio do corrente
ano, informo que o Governo do Estado do Maranhão, conforme dispõe
o artigo 60 da Constituição Estadual, deverá ser exercido, nessas datas,
pelo Presidente da Assembleia Legislativa, no caso, o nosso Presidente
Othelino Neto, que, quinta e sexta feira, será o Governador do Estado
do Maranhão. A quem a gente deseja uma boa condução. Inclusive já
tem uma agenda pré-estabelecida, Deputado Marco Aurélio, Deputado
Rildo Amaral. Amanhã sancionará a Lei que esta Casa aprovou do Dia
do Ministério Público, uma importante lei para um órgão que tanto
ajuda a sociedade maranhense. E também, na sexta feira, irá à cidade de
Imperatriz, como Governador do Estado, acompanhar obras e fiscalizar
outras obras, lançando também na grande cidade de Imperatriz, do
Deputado Marco Aurélio e do Deputado Rildo Amaral, Deputado
Antônio Pereira. E, com certeza, nesses dois dias, nós parlamentares
teremos aí um governador que também é parlamentar assim como nós
e que será um grande orgulho para esta Casa durante esses dois dias.
Senhor Presidente, quero aqui, como líder do Governo, desejar boa
sorte e também enaltecer o grande gesto político que o vice-governador
Brandão faz com esta casa, com a sua pessoa, com essa presidência,
dando ai uma oportunidade para que o Presidente Othelino fique no
comando do Governo do Estado, durante esses dois dias, conduzindo
um governo exitoso, que é o Governo Flávio Dino, com essa agenda já
estabelecida. E, com certeza, amanhã, todos nós, esta Casa, iremos ao
Palácio dos Leões, cumprimentar o nosso Presidente Governador
Othelino Neto, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Rafael, por suas palavras. Deputado
Adriano, pelo Bloco Parlamentar de Oposição, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, galeria, telespectadores da TV assembleia, imprensa,
funcionários desta casa, maranhenses. Senhor Presidente, ontem foi
recebido aqui, no Palácio dos Leões, o agitador de extrema esquerda
chamado Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, todos nós sabemos
aqui, é uma espécie de enganador profissional. A maior bandeira de
Guilherme Boulos é a de enganar aqueles mais humildes, prometer-
lhes teto, invadir propriedades privadas, cobrar aluguel dessas pessoas,
dessas famílias humildes e ainda mais utilizá-los, politicamente, e
também em arruaças contra a ordem pública. Vimos inúmeras situações
em São Paulo, em que o Guilherme Boulos colocou essa massa de
pessoas que dependiam de invasões de propriedades privadas, para
atuar politicamente. E, em muitos casos, executar uma verdadeira
arruaça, desordem contra a ordem pública. Até chegar ao ponto mesmo
de combater a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. Guilherme
Boulos, que nasceu em uma família de classe média, teve educação, que
tem teto, mas que se utiliza da pior política, da pior retórica que pode
existir, que é a utilização da ideologia da extrema esquerda para conseguir
holofotes em níveis nacionais. Este homem que merece todo o repúdio,
de quem em sã consciência entende das dificuldades do povo brasileiro,
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merece o repúdio do povo maranhense. Esteve ou está, não sei ainda,
no Maranhão, e foi recebido com o tapete pelo Governador Flávio
Dino, no Palácio dos Leões. Governador Flávio Dino que o chamou de
irmão e companheiro. Irmão e companheiro. Um, posso dizer assim,
terrorista de extrema esquerda que se chama Guilherme Boulos. Mas a
sua retórica, apesar de ter tantos holofotes, em nível nacional, não
convenceu o povo maranhense, foi candidato a presidente e teve míseros
16 mil votos em todo o Estado do Maranhão. E um sujeito como esse
chega aqui no Palácio dos Leões, o Governador Flávio Dino, que não
atende aqui nenhum deputado estadual no Palácio, abriu as portas
para atender Guilherme Boulos, um terrorista, uma pessoa que se
utiliza do mais humilde para fazer política, que utiliza-se do sofrimento
daqueles que mais necessitam para aparecer nos holofotes, para viajar
de avião privado, para vir a São Luís fazer baderna, para ser recebido
no Palácio dos Leões e comer ali a comida do Coco Bambu que é
pedido pelo Governador Flávio Dino. Esse é o protetor dos mais
humildes? O que Guilherme Boulos está fazendo aqui? Por que não
está protegendo as pessoas que confiam nele e que estão em situações
precárias nos prédios invadidos de São Paulo, do Rio de Janeiro? Será
que ele quer trazer para o Maranhão também essa política baixa, essa
política que não gera em nada riqueza para o Brasil e muito menos para
o estado do Maranhão. O governador Flávio Dino certamente quer
apoio nacional e vem Guilherme Boulos, que é da esquerda, da extrema
esquerda, talvez veja nesse nome um apoio nacional. Mesmo que
Guilherme Boulos tenha tido aqui míseros 14 mil votos no estado do
Maranhão, você não é bem-vindo ao Maranhão. Pegue o seu avião, o
seu jatinho e volte lá para São Paulo onde você trata os paulistas e os
nordestinos que ali chegam de forma precária, utilizando-se dessas
pessoas para fazer política e não realmente para ajudar, para criar
renda, para ir atrás de emprego, para se capacitar, para conseguir uma
moradia digna. Invadir prédio público ou prédio privado, quer dizer,
porque é prédio privado que eles gostam de invadir, os comunistas, os
extremistas. Isso não é avançar no quesito social, porque avançar no
quesito social é garantir estudo, é garantir competências técnicas, é
garantir moradia social, aluguel social, é fazer o debate sério na imprensa
nacional e não apenas utilizar de massa de manobra, aqueles imigrantes
que saem do Maranhão para São Paulo ou aqueles paulistas que estão
em dificuldades. Ou mesmo vir aqui comer no Coco Bambu ou no
Palácio dos Leões e achar que pode enganar o povo do Maranhão com
esta retórica que cada vez mais o povo maranhense, o povo brasileiro
rejeita. Guilherme Boulos, você não é bem-vindo ao estado do Maranhão.
Obrigado, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Mical Damasceno, por 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio

Soares.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, 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, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, 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): Carlinhos Florêncio,
Ciro Neto, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Pastor
Cavalcante e Rigo Teles. 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 a Deputada Daniella Tema e aos Deputados Adelmo
Soares, Paulo Neto, Antônio Pereira e Wellington do Curso.  Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando os Vetos Totais
aos Projetos de Lei nºs: 050/2014, Deputado Marcos Caldas; 125/
2014, do Deputado Arnaldo Melo; 173/2014, da Deputada Francisca
Primo; 187/2014, do Deputado Victor Mendes; 239/2014, da Deputada
Valéria Macedo; 289/2013, 150, 151 e 162/2014, do Deputado Hélio
Soares; 136/2014, da Deputada Valéria Macedo; 023/2015, do Deputado
Hemetério Weba; 035/2015, do Deputado Rigo Teles; 034/2015, da
Deputada Graça Paz; 100/2015, do Deputado Rafael Leitoa; 063/2015,
da Deputada Francisca Primo; 097/2015, do Deputado Júnior Verde;
148/2015, do Deputado César Pires; 093/2015, do Deputado Othelino
Neto; 191/2014 e 122/2015, do Deputado Edilázio Júnior; 140/2015,
do Deputado Zé Inácio; 058/2015, do Deputado Cabo Campos; 240/
2015, da Deputada Valéria Macedo; 051/15, do Deputado Josimar de
Maranhãozinho; 266/2015, de autoria do Poder Executivo e 296/2015,
do Deputado Raimundo Cutrim. Os vetos elencados acima foram
mantidos por trinta votos a quatro, conforme relação nominal dos
votantes. Os vetos totais aos Projetos de Lei nºs: 194 e 195/2015,
ambos de autoria do Deputado César Pires, foram transferidos para a
próxima Sessão a pedido do autor. Em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, o Presidente anunciou os Projetos de Lei nºs: 241/
2019, de autoria do Ministério Público, que institui o Dia Estadual do
Ministério Público do Maranhão e 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.  Na sequência, suspendeu os trabalhos para que as
competentes comissões técnicas se manifestassem sobre os mesmos.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o Projeto
de Lei nº 173/19, de autoria do Deputado Adriano foi retirado a pedido
do autor e o Projeto de Lei nº 241/19, do Ministério Público recebeu
parecer favorável da CCJC, sendo em seguida, submetido a deliberação
do Plenário, aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em
segundo turno, regime de prioridade, com pareceres favoráveis da
competentes comissões técnicas, foram aprovados e encaminhados a
sanção governamental 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 e o Projeto de Lei nº 163/19
(Mensagem 018/2019), de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a concessão de pensão especial ao Senhor Manoel Conceição
Santos. Também em segundo turno, regime de prioridade, o Presidente
anunciou o Projeto de Lei nº 129/2019 (Mensagem nº 015/2019) de
autoria do Poder Executivo, que o autoriza a contratar a operação de
crédito que especifica. Na sequência, concedeu a palavra aos Deputados
Adriano, César Pires e Wellington do Curso que se manifestaram contra
a aprovação do mesmo. Contudo, o referido Projeto de Lei foi aprovado,
registrando-se os votos contrários dos Deputados Adriano e César
Pires. Em segundo turno, tramitação ordinária, também foi aprovado e
encaminhado à sanção Governamental o Projeto de Lei nº 168/2019, de
autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, que “insere o Festejo
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de Santo Antônio, no Município de Balsas, no roteiro Oficial de Turismo
Religioso do Estado do Maranhão”. Ainda em segundo turno, tramitação
ordinária, foi aprovado em encaminhado à redação final 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. Em seguida, o Plenário aprovou
os Requerimentos n°: 263/19, do Deputado Wendell Lages; 264/2019,
do Deputado Edivaldo Holanda; 265/19, também do Deputado Edivaldo
Holanda, subscrito pelos Deputados Rafael Leitoa e Wellington do
Curso; 266/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe e 267/19, do
Deputado Edivaldo Holanda.  Os Requerimentos nºs: 261 e 262/19,
ambos do Deputado Duarte Júnior foram retirados a pedido do autor.
Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:
260/2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende; 258/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 270/19, de autoria
da Deputada Mical Damasceno. Na forma regimental, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Vetos Totais aos
Projetos de Lei nºs: 255/2015 e 129/19, de autoria do Poder Executivo;
127/2018 e 129/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa; 165/
2015 e 129/2019, de autoria do Deputado César Pires; Projeto de
Resolução Legislativa nº 018/2019, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa; Requerimentos n°s: 271/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior e 272/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Vinícius Louro, falando
pelo Bloco Parlamentar Democrático. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. Não houve oradores inscritos no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 15 de abril de 2019.

Sessão Solene em comemoração ao transcurso do
Centésimo Septuagésimo Oitavo aniversário de instalação da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e ao “Dia do Poder
Legislativo”, realizada no dia 18 de fevereiro do ano de dois mil
e treze.

Presidente Senhor Deputado Arnaldo Melo

O Senhor Presidente Deputado Arnaldo Melo, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Solene
em comemoração ao transcurso do Centésimo Septuagésimo Oitavo
aniversário de instalação da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e ao “Dia do Poder Legislativo”, convocada, através do
Requerimento nº 001/2013, de autoria do Deputado César Pìres e
convidou para compor a Mesa dos Trabalhos o Vice-Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Washington Luís de Oliveira, neste ato
representando a Governadora Roseana Sarney; o Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior; Senhor Vereador Ivaldo Rodrigues,
neste ato representando o Presidente da Câmara Municipal de São
Luís; o Presidente da EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo,
Senhor Flávio Dino; a Procuradora Geral de Justiça do Estado do
Maranhão, Senhora Regina Lucia Rocha e o Senhor Antônio Barbosa,
Professor e Consultor do Senado Federal. Em ato contínuo, o Presidente
solicitou a todos que se pusessem de pé, para a execução do Hino
Maranhense, executado pelo Primeiro Sargento da Polícia Militar,
Senhor Pedro Duarte de Araújo.  Em seguida, a palavra foi concedida
ao  Professor Antônio Barbosa, Consultor Legislativo do Senado
Federal, que proferiu uma palestra com o Tema: As Assembleias
Legislativas Províncias, a República, a Ditadura Militar de 1964 e a
Nova República. Falou da emoção de participar desta cerimônia de
comemoração aos 178 anos da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, fez uma síntese da trajetória política do País ao longo de
cerca de 190 anos de Estado Nacional e Independente e destacou a
importância do ato da entrega simbólica de mandatos que foram

discricionariamente tomados dos Deputados eleitos pelo povo do
Maranhão. Retomando a palavra o Presidente da Mesa, registrou a
presença da comitiva de Deputados do Estado do Piauí  e convidou o
Deputado Temístocles Sampaio, Presidente da Casa Legislativa do
Piauí para compor a Mesa, o Deputado Antônio Felix Medeiros, o
Deputado Edivaldo Gomes da Silva, o Deputado Claudio Tadeu Moura
e o Vice-Prefeito de São Luís, o ex-deputado Roberto Rocha. Em seguida,
deu início à cerimônia simbólica de devolução dos mandatos
parlamentares dos Deputados: Benedito Buzar - Partido Social
Progressista (PSP), Deputado Sálvio Dino - Partido Democrático
Cristão (PDC); Deputado Kleber Leite - Aliança Renovadora Nacional
(ARENA), cassados pela Ditadura Militar. Solicitou a presença do
Antônio Kennedy Souza Leite, neste ato, representando o Deputado
Kleber Leite, seu pai, assim como convidou o Deputado Bira do Pindaré
para fazer a entrega do certificado. Na sequência, solicitou a presença,
junto à Mesa dos Trabalhos, dos Deputados  Benedito Buzar, Sálvio
Dino e do Senhor  Antônio Kennedy, neste ato representado o Deputado
Kleber Leite, para receberem os Diplomas de Deputado Estadual.
Posicionados em frente à Mesa dos Trabalhos, prestaram o simbólico
compromisso constitucional de posse, proferindo as seguintes palavras
“Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a
Constituição do Estado, observar as leis desempenhando com lealdade,
dedicação e ética o mandato que me foi confiado pelo povo do
Maranhão”. Então, o Presidente os declarou empossados
simbolicamente no cargo de Deputados Estaduais. Na sequência, o
Presidente concedeu a palavra ao Senhor Antônio Kennedy, que em
nome de seu pai o Deputado Kleber Leite agradeceu por essa importante
cerimônia. Sendo este seguido na Tribuna pelos Deputados Benedito
Buzar e Sálvio Dino, que também agradeceram e teceram uma breve
narrativa dos fatos históricos que se sucederam desde o início da ditadura
militar até os dias atuais. Dando prosseguimento à segunda parte da
Sessão, foi feita uma homenagem aos Deputados Estaduais integrantes
das Legislaturas no período Republicano do Século XX, representados
pelos ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, com a entrega de uma placa, simbolizando esta data. Nesse
momento foi feita a entrega da Placa de Honraria a todos os Deputados
estaduais maranhenses que exerceram o mandato nos Séculos XX e
XXI aos ex-Presidentes da Assembleia Legislativa do Maranhão. Após
a entrega das placas o Presidente manifestou o sentimento de
reconhecimento aos senhores Deputados Federais Maranhenses Cid
Carvalho-MDB; José Neiva Moreira-PSP; e Renato Archer- MDB;
pela luta nos anos de chumbo, destacando que estes parlamentares
tiveram os seus mandatos cassados durante o período da Ditadura
Militar, ressaltando que esta tarde de intensa emoção representa um
momento de fundamental importância para  o Poder Legislativo do
Maranhão, neste dia 18 de fevereiro, quando comemoramos o
aniversário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em
seguida, agradeceu a todos os Deputados que integram este Poder e
que personalizam esta Legislatura, acrescentando que estão todos
irmanados nesse processo de olhar para o passado desta Casa, de
revisitar sua história, de resgatar seus vultos de maior expressão, de
compreender os percalços de sua trajetória democrática, de orgulhar os
cidadãos que representamos cumprindo com honra, ética o mandato
que lhes foi outorgado. Acrescentou ainda que. esse processo de
revisitar a nossa história possibilitando melhor compreensão do
passado será essencial para a projeção do futuro deste Poder, que na
luta pela consciência dessa verdade, esta Casa, com o apoio decisivo
de todos os Deputados, iniciou um processo de estreitar os laços com
a comunidade, outorgando a Medalha do 4º Centenário de São Luís a
400 personalidades que prestaram inestimáveis serviços a esta cidade
no século XX, e no atual. Personalidades vivas e em memória, medalhas
entregues em noite memorável no dia 05 de setembro de 2012, num
gesto de mãos estendidas desta Casa com a sociedade, celebrando
homens e mulheres, que de uma forma ou de outra ajudaram a construir
São Luís. O Presidente destacou que a devolução simbólica dos
mandatos dos Deputados Benedito Buzar, Sálvio Dino e Kleber Leite
em memória foram inspirados em ato do Congresso Nacional representa
um gesto de reafirmação democrática, um gesto de resgate de
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prerrogativas deste Poder que foram usurpados por atos de exceção,
destituindo mandatos de Deputados e suplentes por motivos de
ideologia em processo sumário sem possibilidade de qualquer defesa.
Ele acrescentou também que este ato representa ainda, mesmo que 49
anos depois, seria um gesto conciliatório, um pedido de desculpas, o
resgate de um marco histórico, os discursos emocionados dos
Deputados, que hoje empossamos, refletem as emoções desta tarde e
traduzem a dor que lhes acompanhou durante todo esse período.
Finalizando suas palavras, o Presidente se dirigiu aos Deputados Sálvio
Dino, Benedito Buzar e Kleber Leite (in memorian), para dizer que
não conseguia compreender a dor que suas famílias e seus amigos
sofreram naquele dia fatídico e que hoje, neste gesto modesto do Poder
Legislativo, buscou-se levar uma mensagem de reconhecimento pelos
equívocos cometidos no passado, acreditando que sempre é tempo de
recomeçar. O Presidente se emocionou na conclusão do discurso e
reafirmou sua alegria em devolver os mandatos de seus companheiros
e em seu nome, em nome dos 41 Deputados que compõem esta Casa e
em nome do povo do Maranhão agradeceu pela oportunidade de reparar
uma injustiça. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a Sessão.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 18 de fevereiro de 2013. Deputado Arnaldo Melo -
Presidente.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 721/2019, de 16 de maio de 2019, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº  712/2019 que exonerou SABRINA AIRES
SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo     DAS-4 de Assessor de
Imprensa, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada no Diário da
ALEMA   nº 074 de 15 de maio do ano em curso.

Nº 722/2019, de 16 de maio de 2019, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº  719/2019 que nomeou FABIO
ALESSANDRO SOUZA CABRAL, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-4 de Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste
Poder, publicada no Diário da ALEMA nº 074 de 15 de maio do ano em
curso.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 001/2019

RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 125/2019, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages que Estabelece as Diretrizes para a Instituição
da Campanha Permanente de Combate ao Bulying no âmbito do Estado
do do Maranhão.

Esclarece o autor da propositura que, como o Bullying é algo
permanente, requer também uma campanha permanente pra combatê-
lo. É um assunto tão importante em nossos dias que não deve estar
restrito apenas ao ambiente escolar e que o estado tem por obrigação
de chamar a atenção para o problema, evitando assim que vidas e
famílias sejam destruídas por tragédias que poderiam ser evitadas.

Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania desta Casa ( Parecer nº 133/2019) , veio a mesma para
análise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar de que a presente proposição de lei impede o comportamento
agressivo entre os estudantes.

A expressão “bullying” origina-se do inglês, “bully”, ou seja,
valentão, brigão, arruaceiro, sem similar na língua português. Sua
definição, no presente contexto, evidencia situações em que estudantes,

intencionalmente, adotam comportamentos agressivos e repetitivos
contra outros, em desvantagem de força ou poder, colocando-o sob
tensão e dominação, resultando danos e sofrimentos, sem motivos
evidentes.

Com efeito, hoje o bulling é um problema social grave e
complexo, com reflexos para a comunidade, daí a importância da
propositura que consideramos meritória.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do projeto de lei nº 125/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,

Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 125/
2019, nos termos do voto da Relatora.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 15 de maio 2019".

Presidente Deputado Hélio Soares
Relatora Deputada Mical Damasceno

Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Edivaldo Holanda
 Deputado Rildo Amaral
 Deputado Zé Inácio Lula

TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO E TEMPORÁRIO
DE BEM IMÓVEL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO
GRATUITO E TEMPORÁRIO DE BEM IMÓVEL referente ao
Processo Administrativo nº 0730/2017-AL e Processo EBC nº 1476/
2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO (CESSIONÁRIA) e EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO – EBC (CEDENTE). OBJETO:   Cessão de uso
temporário, sob forma gratuita, com rateio de despesas, de espaço
físico em imóvel com infraestrutura técnica de transmissão, localizado
na Rua Armando Vieira da Silva, nº 126, Bairro de Fátima, CEP: 65.030-
130, de propriedade da cedente (EBC) à cessionária (ALEMA).
VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos, contados da sua assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 13 de maio de 2019. BASE LEGAL: art. 64 do
Decreto-Lei nº 9.760/1946; art. 8º, III, da Lei nº 11.652/2008; Resolução
nº 67 de 12/11/1998; Lei nº 13.303/2016; Norma Técnica para Execução
dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e de Retransmissão de
Televisão com Utilização de Tecnologia Digital – Norma nº 001/2010,
aprovada pela Portaria nº 276/2010 e aletrada pela Portaria nº 925/
2014 do então Ministério das Comunicações; Resolução nº 67/1998 da
ANATEL; e Código Civil Brasileiro (Lei nº  10.406/2002).
ASSINATURAS: CESSIONÁRIA - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO (EBC), CNPJ n.º  09.168.704/0001-42 –
CEDENTE. São Luís (MA), 14 de maio de 2019. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 08/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
EMPRESA SIAT – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE APLICAÇÕES
TÉCNICAS LTDA., firmam entre si o primeiro apostilamento ao
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contrato de prestação de serviços. OBJETO: emissão da nota de
empenho: N.º 2019NE0000945 de 07/05/2019, no valor de R$
314.232,64 (trezentos e catorze mil duzentos e trinta e dois reais e
sessenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 –
Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação
Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação
Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão; Natureza de Despesas: 33.90.39.17 –Manutenção de
Máquinas e Equipamentos. Fontes de recursos 0.1.01.000000 Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da
Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 07/05/2019.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–Ma, 14 de
maio de 2019. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 014/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
EXPRESSO SALADA LTDA., firmam entre si o primeiro
apostilamento ao contrato de prestação de serviços nº 014/2019.
OBJETO: retificação do CNPJ da empresa contratada (atualizado
com o nº 23.647.072/0001-20), alteração da formatação da dotação
orçamentária prevista no item 7.1, bem como o acréscimo do Parágrafo
Primeiro à Cláusula Sétima do Contrato nº 014/2019, o qual dispõe:
“PARÁGRAFO PRIMEIRO: Foi emitida em 05.04.2019 pela
Assembleia Legislativa, a Nota de Empenho nº 2019NE000531, no
valor de R$ 210.795,20 (duzentos e dez mil setecentos e noventa e
cinco reais e vinte centavos) à conta da Dotação acima descrita.”.
BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA
ASSINATURA: 07/05/2019. ASSINATURA: Deputado Othelino
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. São Luís–Ma, 13 de maio de 2019. Tarcísio Almeida Araújo
– Procurador-Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4055/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
– ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, no dia 04 de junho às 14:00h , pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para Aquisição de material permanente do
tipo “Equipamento de telefonia Ip Media Gateway” para a ALEMA.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações,
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen
drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00
às 18:00 horas. São Luís, 14 de maio de 2019. Gabriel Manzano Dias
Marques. Pregoeiro da ALEMA.

P O R T A R I A   Nº 350/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 2409/2019-AL.,

R E S O L V E:

COLOCAR o servidor CARLOS EDUARDO SANTOS
FIGUEREDO, Auxiliar Legislativo Operacional, matrícula nº 1631274
deste Poder, à disposição da Secretaria de Estado da Saúde - SES, para
prestar serviços na Central Estadual de Regulação/SAAS/SES, com
ônus para esta Casa Legislativa.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15
de maio de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 351/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista a nova estrutura e com base na Resolução Legislativa nº
599/2010, datada de 10 de novembro de 2010,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor DANIEL JOSÉ GONÇALVES
FONTES, matrícula nº 1629005, para exercer a Função Gratificada
FG-1 de Chefe do Núcleo de Apoio Institucional, deste Poder, devendo
ser considerada a partir de 1º de maio do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16
de maio de 2019. Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em
exercício

P O R T A R I A   Nº 352/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista a nova estrutura e com base na Resolução Legislativa nº
599/2010, datada de 10 de novembro de 2010,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor ITALO ATAIDE LIMA FONTINELE,
matrícula nº 1639806, para exercer a Função Gratificada FG-1 de Chefe
do Núcleo Técnico, deste Poder, devendo ser considerada a partir de 1º
de maio do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16
de maio de 2019. Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em
exercício
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