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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/06/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.06.2019

I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2019, DE
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA O
DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1991, CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
ACATANDO EMENDA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO, RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA. TRANSFERIDO DA ORDEM DO
DIA DE 25/06/19, DEVIDO APRESENTAÇÃO DE EMENDA NO
ATO DA DISCUSSÃO, PELO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

II – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2019, DE
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE “PROPÕE CRIAR 02
(DUAS) TURMAS RECURSAIS PERMANENTE NA COMARCA
DA ILHA DE SÃO LUÍS: ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991
(CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO MARANHÃO; ACRESCENTA DISPOSITIVOS DA
MESMA LEI COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, RELATOR DEPUTADO
CARLINHOS FLORÊNCIO, ACATANDO EMENDA DO
RELATOR DA C.C.J.C.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 322/2019, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 9.109, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE CUSTAS E
EMOLUMENTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA E ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, RELATOR DEPUTADO
CARLINHOS FLORÊNCIO.

4. PROJETO DE LEI Nº 323/2019, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 9.109, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE CUSTAS E
EMOLUMENTOS, AJUSTANDO OS VALORES DA TABELA DE
CUSTAS E EMOLUMENTOS NO 1º E 2º GRAUS DE JURISDIÇÃO.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA E ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, RELATOR DEPUTADO
CARLINHOS FLORÊNCIO.

IV - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 354/19)

5. PROJETO DE LEI Nº 022/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A
HUMANIZAÇÃO NO SERVIÇO BANCÁRIO, ESTABELECE
DIREITOS E DEVERES, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS. VISTA CONCEDIDA POR 24 HORAS AO DEP.
FERNANDO PESSOA.

V – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

6. PARECER Nº 327/2019, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 024/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR,  QUE PROIBE QUE AS EMPRESAS DE
CONCESSÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA REALIZEM A
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SEUS SERVIÇOS, EM DIAS
ESPECÍFICOS, POR FALTA DE PAGAMENTO DE CONTAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, O AUTOR RECORREU À MESA
DIRETORA DA DECISÃO DA C.C.J.C, ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 355/2019, CONFORME O § 4º DO ART. 182
DO REGIMENTO INTERNO, ONDE FOI ACATADA . RELATOR
DO PARECER DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

VI – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE LEI Nº 058/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, CONCEDE A MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” A JEFFERSON
MILER PORTELA E SILVA. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 356/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM A POPULAÇÃO DE
ARARI, PELA PASSAGEM DO 139° ANIVERSÁRIO DO
MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO NO DIA 27 DE JUNHO DO
CORRENTE ANO. REQUER AINDA, QUE SEJA DADA CIÊNCIA
AO SENHOR DJALMA DE MELO MACHADO, PREFEITO
MUNICIPAL, AO SENHOR EVANDRO BATALHA PIANCÓ,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E A TODOS OS SEUS
PARES. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª
SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 357/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
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OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM A POPULAÇÃO DE
PRESIDENTE DUTRA, PELA PASSAGEM DO 76° ANIVERSÁRIO
DO MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO NO DIA 28 DE JUNHO
DO CORRENTE ANO. REQUER AINDA, QUE SEJA DADA
CIÊNCIA AO SENHOR JURAN CARLOS DE SOUSA, PREFEITO
MUNICIPAL, E AO SENHOR BINÉ SOARES, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E A TODOS OS SEUS PARES.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTOS NºS 362 E 363/2019, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS DANIELLA TEMA E CIRO NETO,
SOLICITANDO A ESTE PODER QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA, PELO 75º ANIVERSÁRIO, A SER
COMEMORADO NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,
SOLICITA AINDA, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO PREFEITO, AO
PRESIDENTE DA CÂMARA E SEUS PARES.

11. REQUERIMENTO Nº 367/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O
PROJETO DE LEI Nº 070/2019, DE SUA AUTORIA.

VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 364/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA. SEJA SUBMETIDO À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO, O PARECER Nº 325/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 285/2019 DE SUA AUTORIA.

13. REQUERIMENTOS NºS 365 E 366/2019, DE AUTORIA
DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, SOLICITANDO,
QUE DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJAM ABONADAS AS SUAS
FALTAS, REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO
CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

14. REQUERIMENTO Nº 368/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA AS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REA- LIZADAS NO PERÍODO DE 14 A 28/
03/19, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

15. REQUERIMENTO Nº 369/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, SOLICITANDO O REGISTRO
NOS ANAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO FALECIMENTO
DA SENHORA SEBASTIANA GOMES DE LIMA , SOLICITANDO
AINDA O ENVIO DE MENSAGEM DE PESAR AOS SEUS
FAMILIARES.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 27/06/2019

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 340/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, garante à gestante a possibilidade de optar pelo
parto cesariano, a partir da trigésima nona semana de gestação, bem como
a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.

2. PROJETO DE LEI Nº 341/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, dispõe sobre a notificação compulsória às autoridades
sanitárias, dos casos de suspeita ou confirmação de violência autoprovocada,
inclusive tentativas de suicídio e de automutilação.

3. PROJETO DE LEI Nº 342/19, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus, dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de
engenheiros civis e/ou arquitetos em municípios do Estado do Maranhão
para a elaboração de projetos e fiscalização de obras, dentre outros.

4. PROJETO DE LEI Nº 343/19, de autoria da Senhora Deputada
Doutora Cleide Coutinho, declara de utilidade pública a Organização da

Sociedade Civil de Interesse Público Amigos na Luta Contra o Câncer –
ONG  - ANLUCC, com sede e foro em Caxias-MA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, concede a Medalha de Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Antônio Hamilton Martins Mourão
Vice-Presidente da República Federativa do Brasil.

ORDINÁRIA  2ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 332/19, de autoria do Senhor Deputado

Duarte Junior, dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação das
condições de acessibilidade para fins de concessão de autorização para
eventos culturais, desportivos e espetáculos em geral.

2. PROJETO DE LEI Nº 333/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, estabelece prazos para que as instituições de ensino deem
respostas às solicitações de diplomas, certificados e requerimentos de
seus alunos.

3. PROJETO DE LEI Nº 334/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, dispõe sobre a prática da Black Friday em estabelecimentos
comerciais, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 335/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, dispõe sobre o plano de fomento a formação continuada de
professores, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº  336/19, de autoria da Senhora Deputada
Doutora  Thaiza Hortegal dispõe sobre a gratuidade de água potável filtrada
em lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis e shopping centers.

6. PROJETO DE LEI Nº 337/19, de autoria do Senhor Deputado
Pará Figueiredo, institui o Estatuto Maranhense de Defesa aos Animais, e
dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 338/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, institui a Semana Estadual de Segurança nas Escolas, no âmbito
do Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 339/19, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, dispõe sobre a reserva de 10%(dez por cento) das moradias
disponibilizadas em programa habitacional do Estado do Maranhão às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, concede o Título de Cidadã
Maranhense à Professora Doutora Kátia Evangelista Régis.

ORDINÁRIA 3ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 328/19, de autoria do Senhor Deputado

Rigo Teles, que garante desconto de 50% do pagamento de IPVA aos
proprietários de motocicletas que sejam doadores de sangue para o
HEMOMAR, na forma que especifica.

2. PROJETO DE LEI N° 329/19, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno, que dispõe sobre a participação obrigatória em festas
religiosas nas escolas e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 330/19, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, que altera a redação do artigo 7° da Lei 5.715 de 11 de
junho de 1993.

4. PROJETO DE LEI N° 331/19, de autoria do Senhor Deputado
Pará Figueiredo, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias
de serviços de internet, TV por assinatura, seja a cabo ou por satélite,
telefonia fixa e móvel cancelarem a multa de fidelidade caso o usuário
venha a perder vínculo empregatício, e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 061/19,
de autoria da Senhora Deputada Detinha, que institui o “Prêmio Prefeitura
Amiga de Boas Práticas em Gestão Pública” e dá outras providências.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/19,
de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a criação do “Comitê de Gestão
Estratégica” da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 324/19, de autoria da Mesa Diretora,

que altera e acrescenta dispositivos a Lei n° 8.838, de 11 de julho de 2008.
2. PROJETO DE LEI N° 325/19, de autoria da Mesa Diretora,

que dispõe sobre a extinção, criação e alteração da denominação de    Cargos
Comissionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.
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3. PROJETO DE LEI N° 326/19, de autoria do Senhor Deputado

Duarte Junior, que institui o programa “Maranhão Limpo” e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI N° 327/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que estabelece a obrigatoriedade para que fornecedores de
serviços prestados de forma contínua estendam o benefício de novas
promoções a consumidores antigos.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 060/19,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha Manoel
Beckman ao Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 26 DE JUNHO DE 2019.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura do Texto
Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do
Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 009 / 19

Autoria: DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DEMAIS
SIGNATÁRIOS
 (art. 41, I Constituição do Estado do Maranhão)

ALTERA O ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O
FUNDO COMPLEMENTAR ESTADUAL DE
APOIO ÀS POLÍTICAS DE SAÚDE DO ESTADO.

Art. 1º - A Constituição Estadual, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 63. Fica instituído, para vigorar até o ano de 2030, no
âmbito do Poder Executivo Estadual, o Fundo Complementar
Estadual de Apoio às Políticas de Saúde do Maranhão, a ser
regulamentado por meio de lei complementar, com o objetivo
de proporcionar recursos financeiros para o apoio às
atividades dos hospitais estaduais, filantrópicos, o Centro de
Hemoterapia e Hematologia do Maranhão e os hospitais
municipais no Maranhão.
§1º.  O Fundo previsto neste artigo terá Conselho Consultivo e
de acompanhamento que contará com a participação de
representantes da sociedade civil, nos termos da lei
complementar.
§2º. Os recursos do Fundo poderão ser aplicados em obras de
construção, aquisição de equipamentos hospitalares,
manutenção e revitalização de unidades de saúde do Sistema
Único de Saúde - SUS no Maranhão, bem como em ações de
custeio em saúde curativa e preventiva. A destinação dos
recursos será realizada por meio de indicações parlamentares
formais, distribuídas equitativamente entre os membros do
Legislativo Estadual, endereçadas ao Conselho Administrador
do Fundo.
§3º. O Poder Executivo publicará demonstrativo bimestral da
execução orçamentária, discriminando as fontes e aplicação
dos recursos do Fundo.
Art. 64. O Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Públicos do
Maranhão será constituído com recursos provenientes de:
I – devolução voluntária de recursos financeiros oriundos da
participação dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério
Público do Estado do Maranhão e do Tribunal de Contas do
Estado na Receita Líquida Disponível não utilizada e restituída
ao Poder Executivo;
II – receitas decorrentes da aplicação de seus recursos;
III – outros recursos que lhe venham a ser destinados.
 Parágrafo único. Aos recursos integrantes do Fundo de que
trata este artigo não se aplica o disposto no art. 138, inciso IV,
da Constituição do Estado do Maranhão, assim como qualquer
desvinculação de recursos orçamentários.
Art. 65. Os recursos do Fundo Complementar Estadual de
Apoio às Políticas de Saúde do Maranhão são rotativos, não se
revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da
fazenda estadual.”

Art. 2º - Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 24 de
junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

De acordo com Meirelles (1979, p. 133)1, os fundos orçamentários
são reservas destinadas à aplicação determinada em lei, devendo ter receitas
específicas, vinculação à realização de determinados objetivos ou serviços
e estar regulado por normas peculiares de aplicação, conforme esclarecem
Machado Jr. e Costa Reis (2019, p. 129)2.

A criação de fundos é prevista indiretamente no art. 24, I da
Constituição Federal, que aduz ser competência concorrente entre os entes
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a legislação sobre matéria financeira. O mesmo diploma normativo estabelece
em seu art. 165, § 9º que cabe a lei complementar estabelecer as condições
para a instituição e funcionamento de fundos.

Na jurisprudência, a discussão sobre a criação dessas reservas
orçamentárias é bastante polêmica, não há um claro posicionamento do
Supremo Tribunal Federal (suas próprias decisões são conflitantes, o que
gera grande insegurança jurídica), mas de acordo com Rezende (2017, p.
36)3,  embora o tradicional posicionamento da Corte é no sentido de que há
inconstitucionalidade formal na criação de fundos pelo Poder Legislativo,
houve um progressivo afastamento desse entendimento nos últimos anos,
desde que a criação seja realizada pela espécie normativa adequada.

Em assim sendo, não existe a possibilidade da criação de fundos
pelo Poder Legislativo por meio de projetos de lei ordinária, pois nesse
caso a inconstitucionalidade é chapada, mas por meio de proposta de
emenda à Constituição não há qualquer óbice à criação de fundos
orçamentários, como demonstra parecer da Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal:

NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NESTA
DATA, A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO DA
SENADORA SIMONE TEBET, QUE PASSA A
CONSTITUIR O PARECER DA CCJ, NOS SEGUINTES
TERMOS: 1) SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR VÍCIO
DE INICIATIVA, QUAISQUER PROJETOS DE LEI DE
AUTORIA PARLAMENTAR QUE INSTITUAM FUNDOS
ORÇAMENTÁRIOS CUJOS RECURSOS SÃO
GERIDOS E EMPREGADOS PELOS ÓRGÃOS DOS
PODERES EXECUTIVO OU JUDICIÁRIO, PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO OU PELA DEFENSORIA-PÚBLICA
DA UNIÃO; 2) A INICIATIVA LEGISLATIVA PARA A
INSTITUIÇÃO DE FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS NO
ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL CABE AOS MEMBROS OU
COMISSÕES DAS RESPECTIVAS CASAS E 3) NÃO HÁ
RESERVA DE INICIATIVA ÀS PROPOSTAS DE
EMENDAS CONSTITUCIONAIS QUE INSTITUAM
FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS, PODENDO SER
APRESENTADAS, PELOS LEGITIMADOS PREVISTOS
NO ART. 60, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PROPOSIÇÕES QUE CRIEM FUNDOS NO ÂMBITO
DE QUALQUER DOS PODERES.

É cediço que pareceres são meramente opinativos, não sendo
dotados das forças vinculante da jurisprudência dos Tribunais Superiores
ou imperativa da norma, mas os prolatados na Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal e da Câmara dos Deputados tem a peculiar
característica de encerrarem, inclusive, a fase constitutiva do processo
legislativo, caso sejam contrários às propostas sob sua análise. Por isso
destaca-se a opinião da consultoria legislativa, que não está desamparada
de outros elementos, uma vez que essa alternativa foi criada pelo próprio
Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI 5.296, que estabeleceu a
inexistência de regra de reserva de iniciativa para as emendas à Constituição
Federal, in verbis:

[...] 1. No plano federal, o poder constituinte derivado submete-
se aos limites formais e materiais fixados no art. 60 da
Constituição da República, a ele não extensível a cláusula de
reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista de
modo expresso no art. 61, § 1º, apenas para o poder legislativo
complementar e ordinário – poderes constituídos. 2.
Impertinente a aplicação, às propostas de emenda à Constituição
da República, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
quanto à inconstitucionalidade de emendas às constituições
estaduais sem observância da reserva de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, fundada na sujeição do poder constituinte

estadual, enquanto poder constituído de fato, aos limites do
ordenamento constitucional federal.

Merece destaque a inclusão dos recursos do Poder Judiciário, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
Como a proposição prevê a destinação voluntária, não há qualquer
intervenção na autonomia financeira dessas instituições.  Há, inclusive,
recente decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido
de possibilitar a transferência dos recursos que não foram gastos por um
poder a outro, desde que essas receitas estejam livres de empenho ou
vinculação, como se vê:

Em informações prestadas ao Órgão impetrado, em 16 de
novembro de 2016, o Presidente do Tribunal de Justiça declarou
a existência de saldo – oriundo de exercícios anteriores e de
ingressos atinentes ao exercício findo – na ordem de mais de R$
571 milhões. Em tempos de grave crise financeira, causa
perplexidade a grandeza do número, o volume de recursos
oriundos de superávit depositados em contas bancárias de
titularidade do Poder Judiciário. O excedente
orçamentário, livre e desvinculado de destinação legal
específica, uma vez não restituído aos cofres do Tesouro,
deveria ter sido deduzido da importância a ser repassada,
ao Poder Judiciário, na forma de duodécimos. Essa é a
prática no Executivo federal, consoante consignado pela
Secretaria do Tesouro Nacional, em Nota Técnica juntada
ao processo. O saldo mantido com o Poder superavitário é
tratado como antecipação de repasse.
[Mandado de Segurança – MS 34.567 do Distrito Federal, Rel.
Ministro Marco Aurélio; julgado em 20 de fevereiro de 2017]

A criação de fundos no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT da Constituição do Estado do Maranhão não é
nenhuma inovação legislativa, pois a lei maior maranhense já conta com
algumas reservas orçamentárias nesse sentido, a exemplo do Fundo para
Conservação e Recuperação do Acervo Arquitetônico do Centro Histórico
de São Luís do Maranhão (art. 49 do ADCT), o Fundo Estadual de Combate
ao Câncer (art. 51 do ADCT), o Fundo Estadual de Desenvolvimento da
Agricultura Familiar (art. 54 do ADCT), o Fundo Estadual da Pessoa com
Deficiência (art. 57 do ADCT) e o Fundo Estadual de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher (art. 60 do ADCT).

Ante o exposto, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto de Emenda à Constituição, que modifica
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E por isto, contando
com a colaboração e o entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos
em favor da criação do Fundo Complementar de Apoio às Políticas de
Saúde do Maranhão, que objetiva, em um esforço orçamentário conjunto
entre os Poderes, garantir maiores recursos a uma pauta tão cara para os
cidadãos maranhenses.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís 24 de junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO
ESTADUAL

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 010 / 19

Autoria: DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DEMAIS
SIGNATÁRIOS
(art. 41, I Constituição do Estado do Maranhão)

DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 81 E 92 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
PREVENDO A AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO
ESTADUAL.
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Art. 1º -  Os artigos 81 e 92 e a identificação da Seção VIII da

Constituição do Estado do Maranhão passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 81. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar,
originariamente:
I - a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória
de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou
municipal, em face desta Constituição; (N.R.)
[...]
Seção VIII
Da Declaração de Constitucionalidade e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
Art. 92. São partes legítimas para propor ação direta de
inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade
de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face desta
Constituição: (N.R.)”

Art. 2º - Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 24 de
junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
A Ação Direta de Constitucionalidade - ADC faz parte das ações

do controle concentrado de constitucionalidade previstas na Constituição
da República Federativa do Brasil, mas ainda ausentes na Constituição do
Estado do Maranhão, embora, pelo princípio da simetria, exista a
possibilidade de repetição dessa norma, como esclarece Rocha (2016, p.
94)5:

A partir da noção da forma federativa de Estado, que permite a
criação de ordens jurídicas parciais pelos Estados-membros com parâmetro
de validade consubstanciado na respectiva Constituição Estadual, pode-
se vislumbrar a necessidade de instituição de um mecanismo de defesa
autônomo em relação ao controle de constitucionalidade da Constituição
Federal.

Nunes Júnior (2018)6 compartilha do mesmo entendimento,
esclarecendo que nada impede que as Constituições Estaduais prevejam a
Ação Declaratória de Constitucionalidade, que deverá ser julgada pelos
Tribunais de Justiça, como o órgão que realiza o controle concentrado de
constitucionalidade nos respectivos Estados da federação.

Para que serve? A ADC tem como função precípua transformar a
presunção de constitucionalidade relativa das leis em constitucionalidade
absoluta, não admitindo qualquer decisão ou ato administrativo em sentido
diverso. Exige-se, para tanto, a demonstração de que existe uma controvérsia
judicial relevante sobre a aplicação da norma objeto da ação declaratória,
que deve ser comprovada pela juntada de um número considerável de
decisões contraditórias acerca da aplicação de uma lei. Em um Estado de
grandes proporções como o Maranhão, que conta com duzentas e dezessete
municipalidades e nenhuma delas pode estar desassistida pelo Poder
Judiciário, cumpre destacar os danos que interpretações distintas sobre a
mesma legislação poderiam trazer à população.

A importância da previsão da Ação Direta de Constitucionalidade
em âmbito estadual se acentua com a recente decisão do Supremo Tribunal
Federal – STF, que, em apartada síntese, expõe a inadequação do
ajuizamento de ADC na Corte para a confirmação da constitucionalidade
de leis estaduais ou distritais:

Vê-se, daí, que a análise da pretensão deduzida na presente ação
declaratória de constitucionalidade não se mostra viável, tendo
em vista a absoluta impropriedade de sua utilização para efeito
de confirmação da legitimidade constitucional de dispositivo
inscrito na Lei Orgânica do Distrito Federal, tal como se
depreende da norma inscrita no art. 102, I, “a”, da Constituição
da República.
(Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 52, Rel:
Ministro Celso de Mello; julgado em 04 de maio de 2018).

A doutrina segue no mesmo sentido. Como aduz Barroso (2016)7,
somente poderá ser objeto dessa ação a lei ou ato normativo federal,
deixando claro que a opção do legislador, quanto a legitimidade, foi restritiva,
excluindo as normas e atos estaduais. Em assim sendo, resta claro que as
legislações oriundas das Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa
Distrital estão em um vácuo jurídico caso as Constituições Estaduais e Lei
Orgânica Distrital não prevejam esse mecanismo de controle.

Sabendo disso, pode-se citar, como exemplo, as Constituições
dos Estados de Minas Gerais (art. 118), Ceará (art. 127, § 4º), Amapá (art.
133, II, “m”) e Goiás (art. 60),  como inovadoras, prevendo a Ação Direta
de Constitucionalidade, ao passo que a maioria dos Estados brasileiros
ainda não a preveem em suas leis supremas. O Maranhão, então, tem a
oportunidade de juntar-se a este seleto rol de Estados cujos textos
constitucionais estão atualizados.

Ante o exposto, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto de Emenda à Constituição. E por isto,
contando com a colaboração e o entendimento dos Nobríssimos Pares, que
votemos em favor do aperfeiçoamento da Constituição do Estado do
Maranhão, ampliando as possibilidades de controle de constitucionalidade
das leis estaduais produzidas pelos membros desta Assembleia, bem como
garantir segurança jurídica para os cidadãos maranhenses.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís 24 de junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO
ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 340 / 19

Garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto
cesariano, a partir da trigésima nona semana de
gestação, bem como a analgesia, mesmo quando
escolhido o parto normal.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - A parturiente tem direito à cesariana eletiva, devendo ser
respeitada em sua autonomia.

§ 1º - A cesariana eletiva só será realizada a partir de 39 (trinta e
nove) semanas de gestação, após ter a parturiente sido conscientizada e
informada acerca dos benefícios do parto normal e riscos de sucessivas
cesarianas.

§ 2º - Na eventualidade de a opção da parturiente pela cesariana
não ser observada, ficará o médico obrigado a registrar as razões em
prontuário.

Art. 2º - A parturiente que opta ter seu filho por parto normal,
apresentando condições clínicas para tanto, também deve ser respeitada
em sua autonomia.

Parágrafo único - Garante-se à parturiente o direito à analgesia.
Art. 3º - Nas maternidades, nos hospitais que funcionam como

maternidades e nas instituições afins, será afixada placa com os seguintes
dizeres: “Constitui direito da parturiente escolher cesariana, a partir da
trigésima nona semana de gestação”.

Art. 4º - Sempre poderá o médico, em divergindo da opção feita
pela parturiente, encaminhá-la para outro profissional.

Art. 5º - As despesas, decorrentes da execução desta lei, correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”

em São Luís 24 de junho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei em questão, tem por objetivo preservar a
vida, a saúde e a dignidade humana, importantíssimos direitos fundamentais
previstos na Constituição Federal. Dessa forma, esta proposição visa
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garantir o direito de escolha da mulher gestante e sua autonomia no momento
do parto. Além disso, também implica inclusão social, pois as mulheres da
rede privada (particular ou conveniada) têm o direito de escolher não sentir
dor e de recorrer a um procedimento que, sabidamente, salva mulheres e
crianças, pincipalmente porque as mulheres mais vítimas de negativa de
analgesia e de negativa do procedimento solicitado são as pobres e negras.

Ademais, a aprovação da lei que ora se propõe não implicará
elevação de despesas, pois, atualmente, o pagamento pelo parto normal e
pela cesariana é praticamente idêntico, já havendo, como dito, decisão
judicial determinando que se pague mais pelo parto normal, justamente
com o fim de estimular tal procedimento.

Convém ressaltar que a autonomia individual confere à gestante
o direito de, bem orientada pelo médico que a acompanha, escolher a via de
parto de sua preferência, sendo certo que as intercorrências havidas no
momento do parto serão levadas em consideração para, eventualmente,
adotar-se um caminho diverso daquele, a princípio, almejado. Portanto, há
de ser observada a escolha da gestante no momento do parto.

Em 2016, por meio da Resolução nº 2.144, o Conselho Federal
de Medicina passou a prever de forma expressa que o médico pode sim
atender ao desejo de sua paciente e realizar a cesariana, desde que a gestação
esteja com, no mínimo, 39 (trinta e nove) semanas. Nos seguintes termos:

Art. 1º É direito da gestante, nas situações eletivas, optar pela
realização de cesariana, garantida por sua autonomia, desde
que tenha recebido todas as informações de forma
pormenorizada sobre o parto vaginal e cesariana, seus
respectivos benefícios e riscos.
Parágrafo único. A decisão deve ser registrada em termo de
consentimento livre e esclarecido, elaborado em linguagem de
fácil compreensão, respeitando as características socioculturais
da gestante.
Art. 2º Para garantir a segurança do feto, a cesariana a pedido
da gestante, nas situações de risco habitual, somente poderá
ser realizada a partir da 39ª semana de gestação, devendo
haver o registro em prontuário.
Art. 3º É ético o médico realizar a cesariana a pedido, e se
houver discordância entre a decisão médica e a vontade da
gestante, o médico poderá alegar o seu direito de autonomia
profissional e, nesses casos, referenciar a gestante a outro
profissional.

Tal Resolução vem coroar o princípio da autonomia da paciente,
bem como o princípio da não maleficência, uma vez que exige a maturidade
do concepto e permite a diminuição dos riscos de um parto normal.

O problema é que, na rede pública, essa Resolução não é observada,
ficando as mulheres submetidas à verdadeira tortura, uma vez que não
querem passar pelas dores e pelos riscos de um parto normal, mas não lhes
é dada opção. Além disso, em muitos casos, a analgesia é negada. Portanto,
há de se priorizar o direito de escolha da mulher num momento tão
importante que é o parto.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para votação
favorável a esta propositura.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís 24 de junho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 341 / 19

Dispõe sobre a notificação compulsória às
autoridades sanitárias dos casos de suspeita ou
confirmação de violência autoprovocada, inclusive
tentativas de suicídio e de automutilação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1° Os estabelecimentos de saúde e os de ensino, públicos e
privados, deverão proceder notificação compulsória às autoridades

sanitárias acerca de suspeita ou confirmação de casos de violência
autoprovocada, inclusive tentativas de suicídio e de automutilação.

Parágrafo único. Os casos que envolverem criança ou adolescente,
deverão ser notificados compulsoriamente também o Conselho Tutelar.

Art. 2° A notificação compulsória deverá conter as seguintes
informações:

I - O nome completo, o endereço e o telefone da vítima, ou seu
responsável;

II- A exposição do fato que ensejou a notificação, com indicação
da data, horário, local, circunstâncias em que ocorreu e de eventuais
testemunhas.

III- Outras julgadas relevantes à compreensão do fato.
Parágrafo único. A notificação:
I - Será instruída com toda documentação em poder do

estabelecimento acerca dos requisitos previstos neste artigo;
II- Será efetuada no prazo de até 10 (dez) dias da ocorrência
III - terá caráter sigiloso, devendo assim proceder o estabelecimento

que proceder à notificação, mantido o sigilo também pelas autoridades que
a tenham recebido.

Art. 3° Sem prejuízo das sanções previstas na legislação específica,
os estabelecimentos infratores ficam sujeitos às seguintes penalidades
administrativas:

I - Multa, no valor de até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), na primeira ocorrência;

II- Multa no valor de R$ 1.500.01 até R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a cada reincidência;

III - interdição do estabelecimento, a partir da terceira multa
aplicada e até o pagamento       integral de todas elas.

§ 1° As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas
inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente, em regular processo
administrativo, por decisão fundamentada da autoridade competente.

§ 2º Considera reincidente o estabelecimento que cometer nova
infração no mesmo ano, independentemente do trâmite do processo
administrativo relativamente à (s) infração (ões) anterior (es).

§ 3° A multa será aplicada ao estabelecimento e, solidariamente,
aos respectivos titulares constantes do estatuto ou contrato social,
assegurado o direito de regresso contra eventuais prepostos ou empregados
que tiverem efetivamente dado causa à infração.

§ 4° A ausência de constituição societária formal não será óbice à
responsabilização prevista nesta Lei, caso em que se aplicarão as normas
previstas nos arts. 986 a 990 do Código Civil e demais disposições
pertinentes.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”

em São Luís 24 de junho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Esta proposta legislativa tem o objetivo de instituir, em relação
aos estabelecimentos de saúde e de ensino estaduais, a notificação
compulsória de casos de violência autoprovocada, inclusive tentativas de
suicídio e de automutilação. A notificação compulsória não constitui
novidade no ordenamento jurídico. No âmbito nacional, registrem-se as
seguintes disposições normativas:

a) a Portaria nº 204/2016 do Ministério da Saúde, que “define a
Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o
território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências”;

b) deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento
de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento,
envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou
adolescente.

Assim, o estabelecimento de novas hipóteses de notificação
compulsória por lei estadual revela-se constitucionalmente admitida, desde
que justificada pela necessidade de maior proteção a um valor constitucional,
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como no caso de proteção à vida, à saúde, à integridade física, à infância e
à juventude (CRFB, arts. 5°, caput, 24, XII e XV). Desse modo, revela-se
absolutamente legítima e pertinente a proposta constante do projeto de lei
ora apresentado, sobretudo em razão da triste realidade vivenciada hoje
quanto ao aumento dos casos de suicídio e de automutilação, inclusive
crianças, adolescentes e jovens. Portanto, tendo em vista a relevância da
matéria, solicito aos nobres pares, apoio e voto favorável à aprovação
desta propositura.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís 24 de junho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 342 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de
engenheiros civis e/ou arquitetos em municípios do
Estado do Maranhão para a elaboração de projetos
e fiscalização de obras, dentre outros.

Art.1º Torna obrigatório aos municípios do Estado do Maranhão
a contratarem Engenheiro Civil e/ou Arquiteto para exercício da elaboração
de projetos, fiscalização e orçamento de obras, bem como, a composição
dos trabalhos na elaboração do plano diretor do município.

Art.2º O engenheiro civil e/ou arquiteto com o desempenho de
cargo ou função técnica, seja por nomeação ou contrato de trabalho, deverão
ter concluído a sua formação superior há pelo menos 02 (dois) anos,
comprovados através do seu diploma ou certificado de conclusão de curso
superior, como também, deverão apresentar acervo através do atestado de
capacidade técnica.

Parágrafo único. Os documentos relacionados no “caput” deste
artigo deverão ser expedidos por instituições reconhecidas pelo Ministério
da Educação e órgãos devidamente competentes.

Art.3º Para garantir o previsto nesta Lei, a cada 20.000 (vinte mil)
habitantes, haverá a contratação obrigatória de no mínimo 01 (um) engenheiro
civil e/ou arquiteto, limitando à totalidade de 100.000 (cem mil) habitantes.

Parágrafo único. Aqueles municípios com mais de 100.000 (cem
mil) habitantes, terão em seus quadros, no mínimo 05 (cinco) profissionais
da área e de acordo com as suas necessidades, poderão contratar mais
profissionais.

Art.4º Os profissionais somente poderão ser responsáveis por
um único município e deverão ter a carga horária de 06 (seis) horas diárias
de trabalho, perfazendo assim, 30 (trinta) horas semanais.

Art.5º A não observância ao disposto nesta Lei, acarretará em
multas aos municípios, que variam de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$
10.000,00 (dez mil reais) diários, bem como, na aplicação de leis criminais
por qualquer irregularidade, acidentes de trabalho e tragédias.

Art.6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 25 de junho de 2019. - FELIPE DOS
PNEUS - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Referida proposição visa garantir aos profissionais de Engenharia
e da Arquitetura estadual a condição de carreira típica de Estado, por ser
medida justa e merecida. Em todas as atividades da economia estadual, é
insubstituível a presença destes profissionais. A participação deles tem
mudado a feição do País, ao planejar e executar as mais importantes obras
de transformação das cidades.

Vendo que em muitos municípios brasileiros, o crescimento é
acelerado e desordenado e com um profissional habilitado no município
junto com uma equipe para realizar a fiscalização, bem como a elaboração
do plano diretor, certamente aumentará a arrecadação de tributos devido
a essas construções, onde muitas nem sequer tiram licenças nos órgãos

competentes para serem executadas. Em parceria com o órgão municipal,
esse tipo de tributo deverá ser arrecadado quase que 100%, pois sabemos
que é irregular construir sem licença.

O plano diretor de desenvolvimento urbano é o instrumento básico
da política urbana no Brasil, encontrando seu fundamento no artigo 182
da Constituição Federal, qual seja:

Art. 182 C.F: A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes.   
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão
urbana.
§  2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor.

Ao tratar da matéria, a Constituição de logo consignou que o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU é de elaboração obrigatória
para os Municípios com mais de vinte mil habitantes, sob pena de
Improbidade Administrativa do gestor público que der causa a ausência do
mesmo, além da possibilidade de manejo do Mandado de Injunção ou da
ADIN por omissão pelos legitimados para se pleitear, perante o Judiciário,
que o Poder Executivo e/ou o Legislativo adotem as providências necessárias
para a elaboração da lei municipal que institui o PDDU.

Corroborando com esse entendimento, a Lei 10.257/01, que
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que estabelece
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, em seu art. 41,
trata da obrigatoriedade do plano diretor para as cidades criando mais 05
hipóteses nas quais os Municípios, terão que elaborar um PDDU (Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano). São elas:

1. integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
2. onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os
instrumentos previstos no § 4 do art. 182 da Constituição
Federal;
3. integrantes de áreas de especial interesse turístico;
4. inseridas na área de influência de empreendimentos ou
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
regional ou nacional.
5. Com mais de vinte mil habitantes.

Por fim, citamos o artigo 1º da Resolução nº 430 do
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA – CONFEA, que relaciona os cargos e funções dos serviços
da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, cujo exercício é privativo de
profissionais da Engenharia, da Arquitetura ou da Agronomia e dá
outras providências, senão vejamos:

Art. 1º - Os cargos e funções, comissionados ou não, dos órgãos
da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, para cujo exercício se exijam conhecimentos
técnicos específicos de Engenharia, de Arquitetura ou de Agronomia, são
privativos dos profissionais registrados nos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAs, nos termos da Lei nº
5.194, de 24 DEZ 1966, e legislação posterior.

§ 1º - Os cargos e funções a que se refere o “caput” deste artigo são
aqueles cujo desempenho consiste no desenvolvimento de quaisquer das
seguintes atividades, para as quais são necessários conhecimentos técnicos
das áreas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e que dependem de
habilitação legal:

I. Supervisão, coordenação e orientação técnica;
II. Estudo, planejamento, projeto e especificação;
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III. Estudo de viabilidade técnico-econômica;
IV. Assistência, assessoria e consultoria;
V. Direção de obra e serviço técnico;
VI. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer

técnico;
VII. Desempenho de cargo e função técnica;
VIII. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação

técnica e extensão;
IX. Elaboração de orçamento técnico;
X. Padronização, mensuração e controle de qualidade;
XI. Execução de obra e serviço técnico;
XII. Fiscalização de obra e serviço técnico;
XIII. Produção técnica e especializada;
XIV. Condução de trabalho técnico;
XV. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo

ou manutenção;
XVI. Execução de instalação, montagem e reparo;
XVII. Operação, manutenção e instalação de equipamento;
XVIII. Execução de desenho técnico.
Por estas justificativas, não cremos que seus termos ferem a

questão da iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, pois o que se
pretende é tão somente enquadrar os referidos profissionais entre aqueles
que desenvolvem serviços típicos de Estado. Com essa medida, o projeto
valoriza as classes cujo trabalho é imprescindível para o desenvolvimento
econômico e para o bem-estar da sociedade.

O projeto é altamente meritório, pois é o trabalho dos citados
especialistas aquele que mais possibilita a edificação de estruturas
condutoras do desenvolvimento estadual, entre as quais se destaca a
sustentabilidade e as políticas públicas tendentes a levar o Estado a figurar
como bem desenvolvido.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 25 de junho de 2019. FELIPE DOS PNEUS –
DEPUTADO ESTADUAL.

PROJETO DE LEI Nº 343 / 19

Declara de utilidade pública a Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público Amigos na Luta
Contra o Câncer –  ONG - ANLUCC.

Artigo 1° - É declarado de utilidade pública a Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público Amigos na Luta Contra o Câncer
– ONG - ANLUCC, com sede e foro no município de Caxias – Maranhão.

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib

Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de maio de 2019.
DRA. CLEIDE COUTINHO - DEPUTADA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto que visa declarar de utilidade pública a
“Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Amigos na
Luta Contra o Câncer – ONG – ANLUCC”, entidade civil, sem fins
lucrativos, sem distinção de raça, sexo, cor, sexualidade ou credo, apartidária,
de caráter sócio filosófico, psicossocial, formativo e cultural, organizada a
partir da união de pessoas portadoras de câncer, juntamente com seus
familiares, amigos e a comunidade.

A ANLUCC, constituída em 30 de abril de 2011, tem por finalidade
lutar pela promoção da saúde e assistência médica para os portadores de
câncer, ajudar os portadores e seus familiares a conviver com tal enfermidade
e seu tratamento, possibilitando assistência social, psicossocial, médica e
terapia ocupacional, promover atividade formativa cultural e lazer,
denunciar e combater a violação dos direitos individuais e coletivos das
pessoa portadores de câncer e seus familiares, entre outras.

Ante o exposto, sendo a “Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público Amigos na Luta Contra o Câncer – ONG –
ANLUCC” de amplo interesse social e assistencial, e, cumpridos os demais

requisitos legais, nos moldes da documentação anexa, esta signatária conta
com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de maio de 2019.
DRA. CLEIDE COUTINHO - DEPUTADA ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064 / 19

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Vice-Presidente Antônio Hamilton
Martins Mourão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel

Beckman” ao Sr. Antônio Hamilton Martins Mourão, Vice-Presidente da
República Federativa do Brasil.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís 24 de junho de 2019. - ADRIANO  - Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

Antônio Hamilton Martins Mourão é um general da reserva
do Exército Brasileiro e o atual vice-presidente do Brasil, desde 2019. Em
28 de fevereiro de 2018, após longa atuação na carreira militar — marcada
por diversos comandos exercidos — passou para a reserva remunerada.
Em 5 de agosto, foi anunciado como candidato a vice-presidente da
República, na chapa encabeçada pelo deputado Jair
Bolsonaro, sendo eleito ao cargo, em 28 de outubro daquele ano.

De ascendência indígena, Hamilton Mourão é filho do general de
divisão Antonio Hamilton Mourão e de Wanda Martins Mourão (ambos
amazonenses). Foi casado com Ana Elisabeth Rossell Mourão desde 1976,
com quem teve dois filhos: Antônio e Renata. Viúvo em 2016, casou-se
dois anos depois com Paula Mourão.

Ingressou no Exército em fevereiro de 1972, na Academia Militar
das Agulhas Negras (AMAN) onde, em 12 de dezembro de 1975, foi
declarado aspirante-a-oficial da Arma de Artilharia.

Em seguida obteve cursos de formação, de aperfeiçoamento, de
altos estudos militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e
do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, além
dos cursos básico paraquedista, mestre de salto e salto livre, também
possui o curso de guerra na selva.

Durante sua vida militar, foi instrutor da Academia Militar das
Agulhas Negras, cumpriu Missão de Paz em Angola – UNAVEM III – e
foi adido militar na Embaixada do Brasil na Venezuela. Comandou o 27°
Grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí (Rio Grande do Sul), a 2ª Brigada
de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira(Amazonas), e a 6ª
Divisão de Exército, em Porto Alegre.

Foi Vice-Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército
e, ao ser promovido ao último posto, Comandante Militar do Sul, entre 28
de abril de 2014 e 26 de janeiro de 2016. Na sequência, chefiou a Secretaria
de Economia e Finanças, de onde foi destituído em 9 de dezembro de 2017.

Segundo a Revista Sociedade Militar, o general Hamilton Mourão
se inscreveu e se consagrou, sem necessidade de eleições (por aclamação),
como novo presidente do Clube Militar.

Filiou-se ao PRTB e ingressou na política, sendo candidato eleito
à vice-presidência da República na chapa de Jair Bolsonaro.

O militar ganhou notoriedade no ano de 2015 durante as crises
políticas do mandato da presidente Dilma Rousseff, quando foi transferido
do Comando Militar do Sul (CMS) para a Secretaria de Economia e
Finanças, no Distrito Federal, transferência esta normal pelas normas do
Exército após completar 02 (dois) anos de comando do Comando Militar
do Sul.

Em pronunciamento público em loja maçônica Grande Oriente em
setembro de 2017, no Distrito Federal, afirmou que entre os deveres do
Exército Brasileiro está a garantia do funcionamento das instituições e da
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lei e da ordem, e que se o judiciário não fosse capaz de sanar a política
existente no país isso seria imposto pelo exército por meio de uma
intervenção militar, que na visão dele estaria prevista na Constituição
Federal de 1988. Porém, durante um pronunciamento referente à greve dos
caminhoneiros, que ocorreu no primeiro semestre de 2018, ele deixou claro
que a intervenção militar não seria a solução para a crise vivida no país.

“Tem gente que quer as Forças Armadas incendiando tudo. E a
coisa não pode ser assim, não pode ser desse jeito. Não concordo. Soluções
dessa natureza a gente sabe como começam e não sabe como terminam.
Acho que a coisa tem que ser organizada, concertada. Se o governo não tem
condições de governar, vai embora, renuncia. Antecipa as eleições, faz
qualquer coisa, mas sai do imobilismo dele.” — General Hamilton Mourão,
27 de maio de 2018.

No dia 23 de novembro de 2018, concedeu entrevista à Folha de S.
Paulo, na qual afirmou que defende pragmatismo e cautela em temas como
economia e relações com China, Venezuela e Oriente Médio. Mourão é
considerado por parte da imprensa com uma voz moderada no governo
Bolsonaro.

Condecorações:
· Ordem do Mérito Militar - Grau Grã Cruz
· Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina
· Medalha do Pacificador
· Medalha do Serviço Amazônico com Passador de Bronze
· Medalha Corpo de Tropa com passador de Bronze
· Cruz Militar ao Mérito Desportivo - Venezuela
· Ordem do Mérito Estrela de Carabobo - Venezuela
· Medalha das Nações Unidas - UNAVEM III
· Medalha Marechal Osorio - O Legendário
Mourão é uma das figuras mais notáveis da política brasileira,

contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão, do Brasil e do Mundo,
sendo merecedor desta Medalha.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís 24 de junho de 2019. - ADRIANO - Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 362 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja enviada
mensagem de congratulações com a população de Presidente Dutra, pelo
75º aniversário do Município, a ser comemorado no dia 28 de junho do
corrente ano. Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao
Prefeito, Senhor Juran Carlos de Sousa, ao Presidente da Câmara
Municipal, Senhor Biné Soares e a todos os seus pares.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de junho de 2019. -
Daniella Tema - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 27.06.19
EM: 26.06.19

REQUERIMENTO Nº 363 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV Consolidação
do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais desta Casa Voto
de Congratulações a população de Presidente Dutra pelo aniversário
de 75 anos do município, a ser comemorado no dia 28 de junho. Requeiro,
ainda que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito Juran
Carvalho, ao senhor Presidente da Câmara Municipal Ronaldo Melo e a
todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao trabalho da população presidutrense, bem
como da qualidade e perseverança de sua administração pública que, com
muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida do seu
povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo aniversário do
município de Presidente Dutra -MA. Desejo também a toda população
os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Presidente Dutra
no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, EM 26 DE JUNHO DE 2019. - Ciro Neto -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 27.06.19
EM: 26.06.19

REQUERIMENTO Nº 364 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja submetido à deliberação do Plenário, o Parecer nº 325/2019 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao projeto de lei
nº 285/2019, de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 24 de junho de 2019. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 27.06.19
EM: 26.06.19

REQUERIMENTO N° 365 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonadas as minhas
faltas. referente ao mês de maio do corrente ano. Segue atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 25 de junho de 2019.  - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

REQUERIMENTO N° 366 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonadas as minhas faltas
referente ao mês  de junho do corrente ano. Segue atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 25 de junho de 2019. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 367 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja discutido
e votado em regime de urgência, em uma sessão extraordinária a ser realizada
logo após a presente sessão o Projeto de Lei N° 070/2019, de minha
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autoria, que dispõe sobre a Implantação de Caminhos de Acesso Adaptados
para Pessoas com Deficiência, nas Praias do Litoral do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 25 de junho de 2019.
– DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 27.06.19
EM: 26.06.19

REQUERIMENTO Nº 368 / 19

Senhor Presidente:

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvida
a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas sessões Plenárias no período
de, 14/03 a 28/03/2019, conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em de 26 junho de 2019. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 27.06.19
EM: 26.06.19

REQUERIMENTO Nº 369 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação da Mesa, que seja registrado nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão, o falecimento da Senhora Sebastiana Gomes
de Lima, solicitando ainda o envio de mensagem de pesar aos seus
familiares.

Plenário Dep. “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
26 de junho de 2019.- Deputado Othelino Neto - Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.06.19
EM: 26.06.19

INDICAÇÃO Nº 861 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Estado de Desenvolvimento Social
do Maranhão, o Sr. Márcio Honaiser, e ao Excelentíssimo Sr.
Governador de Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a implantação de
uma unidade do Restaurante Popular no Município de Santa Inês, MA.

Justifica-se a presente indicação pelo grande quantitativo
populacional da região, de aproximadamente 85 mil habitantes, e pelo fato
de não dispor de um restaurante popular nas proximidades. Além disso,
Santa Inês é um município privilegiado por ter vários acessos: rodoviários,
tais como a BR-316 e BR-222; ferroviário, tal como a Ferrovia Carajás.

Santa Inês está num processo de conurbação (unificação da mancha
urbana de duas ou mais cidades, em consequência de seu crescimento
geográfico) com o município de Pindaré-Mirim e, juntos, contam com
cerca de 120 mil habitantes.

Assim, tal indicação visa proporcionar melhor qualidade de vida
aos moradores da localidade e das redondezas, bem como daqueles que por
lá estejam apenas de passagem.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 862 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Estado da Educação, o Sr. Felipe
Camarão, e ao Excelentíssimo Sr. Governador de Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando a inclusão escolar de estudantes com deficiência, com
altas habilidades/superdotação e com transtornos funcionais específicos
nas instituições de ensino público e particulares no Estado do Maranhão.

O projeto em anexo fora apresentado nesta Casa Legislativa no
ano de 2018, pelo então Deputado, o Sr. Rogério Cafeteira. Contudo, pela
sua não reeleição, tal projeto fora arquivado. Neste ano, o Deputado
Duarte Jr., sensível com a causa, requereu seu desarquivamento para
continuação dos trâmites legislativos.

Ocorre que o Projeto ora em questão possui vício de iniciativa. O
papel de atribuir competências a órgãos do Executivo, é competência
privativa deste Poder e não do Legislativo, como outrora feito.

O Projeto de Lei em questão, sem dúvidas, é de extrema nobreza.
O autismo, hoje, não pode ser mais visto como deficiência. A Lei Brasileira
de Inclusão (Lei 13.146/2015) assegura a promoção, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Além disso, justifica-se a presente indicação pela urgência em
garantir o acesso à educação e atender as necessidades especificas de cada
portador de deficiência intelectual. A finalidade é propiciar a inserção
profissional da pessoa com deficiência, para que tenha e conserve um
emprego adequado, progredindo nele, a fim de que ocorra a promoção da
acessibilidade de forma plena.

Assim, contamos com o acolhimento desta Proposição.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

ANEXO
PROJETO DE LEI N°     /2018

Dispõe sobre a inclusão Escolar de estudantes com
deficiência, com altas habilidades/superdotação e com
transtornos funcionais específicos nas Instituições de
Ensino público e particulares no Estado do
Maranhão.

Art. 1° As Instituições de Ensino da rede pública e particular no
Estado do Maranhão são obrigadas a assegurar aos estudantes com
deficiência, com altas habilidades/superdotação e com transtornos
funcionais específicos condições de acesso a suas salas de aula, bem como
aos demais espaços físicos da respectiva unidade de ensino.

Art.2o Consideram-se pessoa com deficiência, com altas
habilidades/superdotação e com transtornos funcionais específicos:

I - Pessoas com deficiência: aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1- Para fins, pessoas com deficiência são: deficiência intelectual,
deficiência auditiva e surdez, deficiência visual (cego e baixa visão),
deficiência física, deficiência múltipla, surdocegueira e transtorno do
espectro autista.

§ 2º - Pessoas com altas habilidades/ superdotação: aqueles que
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do
conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança,
psicomotora, artes e criatividade
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§ 3º – Pessoas com transtornos funcionais específicos aqueles que

apresentam comprovadamente por equipe especializada: transtornos
específicos que afetam a aprendizagem com prejuízos na leitura, escrita,
ortografia, matemática, articulação da fala e/ou grafia e aqueles com
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários,
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação,
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo,
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;

II - Desenho universal: concepção de produtos, ambientes,
programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade
de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia
assistiva;

III - Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos,
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social;

IV - Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem
como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros,
classificadas em:

V - Comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange,
entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais
(Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia,
assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os
meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e
alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das
comunicações;

VI - Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e
indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa
com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades
fundamentais.

Art. 4º -   A educação constitui direito da pessoa com deficiência,
altas habilidades/superdotação e com transtornos funcionais específicos
que deverão ser assegurados sistema educacional inclusivo em todos os
níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais,
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades
de aprendizagem.

Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com
deficiência, altas habilidades/superdotação e com transtornos funcionais
específicos colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e
discriminação.

Art. 5º -  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades,
bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio
da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as
barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento
educacional especializado e a atuação do psicopedagogo no âmbito escolar,
assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às
características dos estudantes com deficiência, altas habilidades/

superdotação e com transtornos funcionais específicos visando garantir o
seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a
conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - Oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua
e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em
escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com
deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos funcionais
específicos favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a
aprendizagem em instituições de ensino;

VI - Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos
e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos
de tecnologia assistiva;  

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração e efetivação
de plano de atendimento educacional especializado individualizado para
estudantes com deficiência e altas habilidades/superdotação de organização
de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade
pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - planejamento de estudo de caso, de elaboração e efetivação
de plano educativo individual para estudantes com deficiência e altas
habilidades/superdotação e com transtornos funcionais específicos visando
a diferenciação curricular a partir de adaptações que gerem a organização,
a disponibilização e usabilidade pedagógica de metodologias e recursos.

VIII - participação dos estudantes com deficiência, altas habilidades/
superdotação e com transtornos funcionais específicos e de suas famílias
nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX - Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento
dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-
se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do
estudante com deficiência, altas habilidades/superdotação e com transtornos
funcionais específicos

X - Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas
de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação
continuada com vistas à inclusão escolar;

XI - Formação e disponibilização de professores para o
atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da
Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - Oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de
recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais
dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - Acesso à educação superior e à educação profissional e
tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais
pessoas;  

XIV - Inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível
superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas
relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de
conhecimento;

XV - Acesso da pessoa com deficiência, altas habilidades/
superdotação e com transtornos funcionais específicos, em igualdade de
condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no
sistema escolar;

XVI - Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da
educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos
ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e
níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas

públicas.
§ 1o Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de

ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste
artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza
em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas
determinações.

§ 2o Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a
que se refere o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:
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I - Os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação

básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de
proficiência na Libras;         

II - Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à
tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-
graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente,
em Tradução e Interpretação em Libras.    

Art. 6º As Instituições de ensino públicas e privadas deverão criar
setores como núcleos e/ou coordenações específicas para atendimento e
organização das demandas que visem a inclusão escolar dos estudantes
com deficiência, altas habilidades/superdotação e com transtornos
funcionais específicos.

Art. 7º As Instituições de ensino deverão atuar em uma perspectiva
inclusiva, sejam estas instituições públicas ou privadas e considerar como
profissionais que devem atuar no âmbito escolar:

§1º Professor da sala de aula comum: deverá ter formação inicial
em cursos de graduação que o habilite para o exercício da docência
ministrados em estabelecimentos de ensino devidamente reconhecidos e
autorizados por órgãos competentes, de acordo com a legislação em vigor.

I - São atribuições do professor da sala de aula comum:
a) É o professor titular da sala de aula ou da disciplina;
b) participar da elaboração da proposta pedagógica do

estabelecimento de ensino;
c) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta

pedagógica do estabelecimento de ensino;
d) zelar pela aprendizagem dos estudantes;
e) estabelecer estratégias de recuperação para os estudantes de

menor rendimento;
f) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional;

g) colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade;

h) estabelecer articulação com o professor do atendimento
educacional especializado práticas que visem a disponibilização dos
serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que
promovem a participação dos estudantes nas atividades escolares.

i) estabelecer articulação com o professor do atendimento
educacional especializado, visando a elaboração e efetivação de plano
educativo individual para estudantes com deficiência e altas habilidades/
superdotação visando a organização e a disponibilização e usabilidade
pedagógica de recursos com vistas atender ao currículo escolar à
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade
e das estratégias que promovem a participação dos estudantes nas atividades
escolares.

j) estabelecer articulação com o psicopedagogo visando a elaboração
e efetivação de plano educativo individual para estudantes com transtornos
funcionais específicos visando a organização e a disponibilização e
usabilidade pedagógica de recursos com vistas atender ao currículo escolar
à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade
e das estratégias que promovem a participação dos estudantes nas atividades
escolares;

k) Possibilitar em conjunto com o professor de atendimento
educacional especializado, psicopedagogo escolar, acompanhante
especializado e outros profissionais externos ou internos ao ambiente
escolar o favorecimento de práticas educativas visando que o estudante
aprenda, participe das atividades de sala de aula e seja acolhido pelos
colegas e professores, perpetuando a ideia de que para incluir é preciso
mover o coletivo.

§2º- Professor assistente ou auxiliar: profissional que deverá ter
formação inicial ou que estejam na condição de estudante de cursos de
graduação com habilitação para o exercício da docência ministrados em
estabelecimentos de ensino devidamente reconhecidos e autorizados por
órgãos competentes, de acordo com a legislação em vigor

I - É um professor formado em ou em formação que divide a sala
de aula com o professor titular da sala de aula comum;

II - Auxilia o professor titular da sala de aula comum a executar
cada uma de suas funções.

§3º -  Professor de atendimento educacional especializado: deverá
ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência formação
específica para a Educação Especial mediante comprovação de formação
em nível de pós-graduação em educação especial e/ou atendimento
educacional especializados ministrados em estabelecimentos de ensino
devidamente reconhecidos e autorizados por órgãos competentes, de acordo
com a legislação em vigor.

I - São atribuições do professor do Atendimento Educacional
Especializado:

a) identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades
específicas dos estudantes público-alvo da Educação Especial (pessoas
com deficiência e altas habilidade/superdotação);

b) elaborar e executar plano de Atendimento Educacional
Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade;

c) organizar o tipo e o número de atendimentos aos estudantes na
sala de recursos multifuncionais;

d) acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular,
bem como em outros ambientes da escola;

e) estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração
de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;

f) orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e
de acessibilidade utilizados pelo estudante;

g) ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades
funcionais dos estudantes, promovendo autonomia e participação;

h) estabelecer articulação com os professores da sala de aula
comum, visando a elaboração e efetivação de plano educativo individual
para estudantes com deficiência e altas habilidades/superdotação visando
a organização e a disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos
com vistas atender ao currículo escolar à disponibilização dos serviços,
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem
a participação dos estudantes nas atividades escolares;

i) Possibilitar em conjunto com o professor da sala de aula comum,
psicopedagogo escolar, acompanhante especializado e outros profissionais
externos ou internos ao ambiente escolar o favorecimento de práticas
educativas visando que o estudante aprenda, participe das atividades de
sala de aula e seja acolhido pelos colegas e professores, perpetuando a
ideia de que para incluir é preciso mover o coletivo.

§4º -  Psicopedagogo escolar: profissional com formação em curso
de graduação e/ou em curso de pós-graduação – especialização “lato sensu”
em Psicopedagogia, ministrados em estabelecimentos de ensino devidamente
reconhecidos e autorizados por órgãos competentes, de acordo com a
legislação em vigor.

I - São atribuições do psicopedagogo escolar:
a) promover a aprendizagem, contribuindo para os processos de

inclusão escolar e social;
b) compreender e propor ações frente aos transtornos funcionais

específicos e problemas de aprendizagem;
c) mediar conflitos relacionados aos processos de aprendizagem

no meio escolar;
d) atuar em um caráter preventivo no sentido de procurar criar

competências e habilidades para solução dos problemas em conjunto com
o professor da sala de aula comum e acompanhante especializado;

e) reconhecer os casos pertencentes aos demais campos de
especialização, encaminhando-os a profissionais habilitados e qualificados
para o atendimento.

f) trabalhar nos estritos limites das atividades interventivas
preventivas que lhe são reservadas ao âmbito institucional;

g) a atuação interventiva em nível terapêutico dar-se-á apenas no
contexto da clínica psicopedagógica;

h) estabelecer articulação com o professor do ensino comum
visando a elaboração e efetivação de plano educativo individual para
estudantes com transtornos funcionais específicos visando a organização
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e a disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos com vistas atender
ao currículo escolar à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a
participação dos estudantes nas atividades escolares;

i) Possibilitar em conjunto com o professor da sala de aula comum,
professor de atendimento educacional especializado, acompanhante
especializado e outros profissionais externos ou internos ao ambiente
escolar o favorecimento de práticas educativas visando que o estudante
aprenda, participe das atividades de sala de aula e seja acolhido pelos
colegas e professores, perpetuando a ideia de que para incluir é preciso
mover o coletivo

§5º - Acompanhante especializado: profissional com formação em
nível de graduação que possua cursos de aperfeiçoamento com carga horária
superior a 200h/a na área específica que o estudante necessita.

I - São atribuições do acompanhante especializado:
a) ajudar o estudante que comprovadamente necessite a criar suas

próprias ferramentas para usufruir do espaço escolar de forma independente,
tornando sua vida escolar mais potente e autônoma.

b) Possibilitar em conjunto com o professor da sala de aula comum,
professor de atendimento educacional especializado, psicopedagogo escolar
e outros profissionais externos ou internos ao ambiente escolar o
favorecimento de práticas educativas visando que o estudante aprenda,
participe das atividades de sala de aula e seja acolhido pelos colegas e
professores, perpetuando a ideia de que para incluir é preciso mover o
coletivo.

c) Quando comprovadamente, por meio da avaliação do plano
educativo individual, avaliação da aprendizagem e relatório pedagógico
verifique-se que os objetivos foram atingidos, o acompanhante
especializado deixa de se fazer necessário e o estudante pode continuar seu
aprendizado junto com professores e amigos.

§6º -  Profissional de apoio escolar: profissional com formação em
nível médio com curso de aperfeiçoamento na área de cuidador escolar.

I - São atribuições do profissional de apoio escolar:
a) Exercer atividades de alimentação, higiene e locomoção do

estudante com deficiência
b) Atuar em todas as atividades desenvolvidas no espaço escolar

e nas quais se fizerem necessárias, em todos os níveis e modalidades de
ensino.

§7º - outros profissionais de apoio escolar:
 
tradutores e intérpretes

da Libras, guias intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, ou
quaisquer outros profissionais que auxiliem a superação de barreiras.

§8º -  atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que,
com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais
à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas
as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente
estabelecidas;

§9º - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com
deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.

Art. 8º -  São objetivos do atendimento educacional especializado:
I - Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no

ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as
necessidades individuais dos estudantes;

II - Garantir a transversalidade das ações da educação especial no
ensino regular;

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e
pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e
aprendizagem; e

IV - Assegurar condições para a continuidade de estudos nos
demais níveis, etapas e modalidades de ensino.

Art. 9º - O atendimento educacional especializado é realizado,
prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou
em outra escola de ensino regular da mesma rede de ensino, no turno
inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, sejas
nas instituições públicas ou privadas. O atendimento educacional
especializado pode ser realizado, também, em centro de Atendimento
Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a

Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal
ou dos Municípios.

Art. 10º - Em casos de Atendimento Educacional Especializado
em ambiente hospitalar ou domiciliar, será ofertada aos estudantes, pelo
respectivo sistema de ensino, a Educação Especial de forma complementar
ou suplementar.

Art. 11º -  Os estudantes com altas habilidades/superdotação
terão suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito
de escolas públicas de ensino regular em interface com os núcleos de
atividades para altas habilidades/superdotação e com as instituições de
ensino superior e institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da
pesquisa, das artes e dos esportes.

Art. 12º -  O acompanhamento interventivo no âmbito da
psicopedagogia escolar terá caráter preventivo no sentido de procurar criar
competências e habilidades para solução dos problemas dos estudantes
com transtornos funcionais específicos, estudantes com algum tipo de
transtorno específico de aprendizagem em comorbidade com deficiência e/
ou com altas habilidades que apresentem e de estudantes com problemas
escolares.

Art. 13º - O acompanhante especializado deverá ser disponibilizado
pelas instituições de ensino.

Art. 14º - O acompanhante especializado deverá ser disponibilizado
mediante comprovada necessidade a partir de avaliação com caráter
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e
considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.
Art. 15º -  As instituições de ensino da rede particular não poderão

cobrar valor adicional referente a matriculas, mensalidades e taxas.
Art. 16º - Caso a família deseje poderá ser disponibilizar um

acompanhante especializado para atuar individualmente com seu filho(a).
Art.  17º - As instituições de ensino das redes públicas e particulares

não podem se negar a receber acompanhante especializado disponibilizado
pela família desde que com a devida formação comprovada, na forma na
forma do 3º desta Lei.

Art. 18º - As instituições de ensino das redes públicas e particulares
não podem se negar a receber ou limitar o número de visitas, observações
e acompanhamentos dos terapeutas ao espaço escolar. As visitas ao espaço
escolar têm objetivo de avaliar as demandas dos estudantes, possibilitando
maior avanço em seu desenvolvimento e aprendizagem. Como estas devem
acontecer a partir de uma relação harmoniosa deverá se dar a partir de
agendamento prévio realizado pelas mães, pais ou responsáveis, ficando
facultativa a presença dos mesmos quando os terapeutas identificarem a
necessidade desse momento.  

Art.19º - As instituições de ensino deverão disponibilizar para os
estudantes com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com
transtornos funcionais específicos plano educativos individual ou quaisquer
outras ações que vise o atendimento das necessidades educacionais
específicas dos estudantes.

Art. 20º - As instituições de ensino deverão possibilitar avaliações
da aprendizagem que visem atender as especificidades dos estudantes e
que possam ser adaptadas quando se fizerem necessárias.

Art.21º -  As instituições de ensino deverão oferecer condições
para que a equipe escolar possa organizar e executar ações que visem a
diferenciação curricular e outras adaptações.

Art. 22º- As instituições de ensino são responsáveis por emissões
periódicas de relatórios pedagógicos que retratem o desenvolvimento e a
aprendizagem dos estudantes de forma individual a partir dos objetivos
traçados, apontando as ações que foram alcançadas e as que estão por ser
alcançadas, tal como os instrumentos, meios e recursos que foram utilizados.

Art. 23º -   Nos processos seletivos para ingresso e permanência
nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação
profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as
seguintes medidas:
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I - Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas

dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;
II - Disponibilização de formulário de inscrição de exames com

campos específicos para que o candidato com deficiência informe os
recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua
participação;

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para
atendimento às necessidades específicas do candidato;

IV - Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia
assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato;

V - Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo
candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto
nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da
necessidade;

VI - Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas
ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com
deficiência, com altas habilidades/superdotação e com transtornos
funcionais específicos no domínio da modalidade escrita da língua
portuguesa;

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.
Art. 24º - A presente Lei será regulamentada no prazo de 60

(sessenta dias) dias, a contar da data de sua publicação.
 Art. 25º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 26º – Revogadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 863 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antônio Araújo, solicitando:

a) Reparos emergenciais e posterior recomposição da
pavimentação asfáltica da Avenida da Universidade, localizada no Bairro
do Cohafuma.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, pois trata-se de importante via
por onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive
sendo acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de trabalho,
estudos e lazer, mas encontrando-se em estado de avançada decomposição
e intrafegabilidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de junho
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 864 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA, solicitando-lhes que
adotem providências, A FIM DE INSTALAR UM CENTRO DE
REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO NAS CIDADES DE
SÃO LUÍS E IMPERATRIZ.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de instalar um Centro de Referência e atendimento ao idoso
nas cidades de São Luís e Imperatriz com o objetivo de ofertar atenção
integral à saúde da pessoa idosa idosa, com a oferta de atendimento

especializado com equipe multidisciplinar, atuando ainda na modalidade
de ensino/educação, por meio de capacitação e/ou atualização na área da
pessoa idosa para profissionais e para comunidade, pesquisas, estágios na
graduação e pós-graduação como residência médica em geriatria, clínica
médica e saúde da família. Além disso, o Centro deve oferecer a prática de
atividades na terceira idade que ampliam o convívio social e combatam a
estigmatização do idoso.

 Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de 1988
que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 865 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a construção de uma Praça, em Barra do Corda/
MA, na Aldeia 3 Irmãos.

Tal espaço público é de extrema relevância para melhoria da
qualidade de vida da população local, sendo um espaço essencial para a
promoção do lazer do povo barracordense, além de ser fundamental para
a saúde da população, pois trata-se de um local em que as pessoas poderão
fazer suas atividades físicas.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de junho de 2019. -

FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 866 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a construção de praças, nos povoados: Cajazeira
BR, Santa Vitória, São José do Mearim, Ipiranga, Três Lagoas do
Manduca, Barro Branco, Boa Sorte, Anapurus, Centro do Roque,
São Gonçalo, Clemente, Escondido, Vila Real e Naru, em Barra do
Corda/MA, equipadas com academias ao ar livre.

Tal espaço público é de extrema relevância para melhoria da
qualidade de vida da população local, sendo um espaço essencial para a
promoção do lazer do povo barra-cordense, além de ser fundamental para
a saúde da população, pois trata-se de um local em que as pessoas poderão
fazer suas atividades físicas.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de junho de 2019. -

FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Alema,
meu mais cordial bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria, aqui nessa
tribuna, hoje, de parabenizar o nosso Governador Flávio Dino assim como
o Secretário Rubens Pereira Júnior e o Prefeito de São Luís Edivaldo
Holanda Júnior por esse programa que o Governo nos apresentou na
última segunda-feira, o Programa Nosso Centro, que veio para revitalizar,
para preservar o nosso Centro histórico. E isso só é possível diante dessas
parcerias, Deputado Edivaldo, diante da parceria realmente da iniciativa
privada com a Prefeitura de São Luís, com Iphan. A gente sabe que um
projeto com essa magnitude, com essa grandiosidade, o Governo sozinho
não conseguiria realizar diante do momento de crise que vive o nosso
Estado, que vive o nosso país. Então, eu venho a esta tribuna, hoje, para
parabenizar o Governo pela iniciativa de buscar parcerias e não cruzar os
braços diante da crise que nosso país e que nosso Estado, não
diferentemente, vem passando nesse momento. Esse programa é de grande
importância, de grande relevância, porque, por meio dele, a gente vai trazer
mais vidas para nosso Centro histórico. Por meio dele, nós vamos conseguir
gerar emprego e renda, impulsionando, assim, a economia do Maranhão,
trazendo turistas para conhecer as nossas belezas do Maranhão, o nosso
Centro histórico, um pouco da nossa cultura e um pouco da nossa história,
que é linda, que é maravilhosa a história do Maranhão. E eu costumo dizer
que a cidade só é boa para o turista quando ela é boa para quem mora nela.
E essa iniciativa também de melhorar a qualidade de vida das pessoas que
residem dentro do nosso Centro, não tenham dúvidas, que terá o reflexo de
muito mais turistas para conhecer as lindas belezas que nós temos aqui
dentro do nosso Maranhão. Eu também não posso aqui deixar de
parabenizar, apesar de não termos tido uma grande vitória, não termos
saídos vitoriosos da última partida, a seleção feminina de futebol brasileira,
que veio e fez um lindo futebol, que deu um espetáculo no último jogo.
Infelizmente, não conseguiram o êxito da vitória, mas brilharam durante a
partida. E dizer que esse espetáculo vivido nesse último jogo de futebol da
seleção, no qual ela foi eliminada, que sirva para impulsionar também as
novas gerações. Não foi porque a nossa seleção saiu derrotada na última
partida que a gente vai parar por aqui. E com o esforço das nossas meninas
brasileiras, elas mostram que o futebol também é lugar de mulher. E que
sirva para que as nossas novas gerações sigam o exemplo da Marta, da
Cristiane. E que a gente não pare por aqui, que a gente continue lutando
por espaço também no esporte e nosso futebol. Mas o objetivo principal
da minha vinda a esta tribuna, hoje, é para falar sobre o Projeto de Lei de n.º
11.042, sancionado pelo nosso Governador Flávio Dino no dia 12 de
junho de 2019. Um projeto de suma importância para as nossas mulheres
maranhenses. A gente está aqui para olhar realmente e para ser voz de
tantas mulheres aí que não têm voz. Mas nós estamos aqui para ajudá-las
e para ser reflexo do esforço das mulheres para conquista de espaço e por
meio de projetos voltados para elas. Projetos como esses que a gente deu
entrada. E aproveito a oportunidade para agradecer aos deputados desta
Casa pela aprovação do referido projeto, que hoje deixou de ser projeto,
por meio da sanção do nosso Governador Flávio Dino e se transformou
em lei. Lei essa que institui a Semana de Educação Preventiva e
Enfrentamento à Endometriose. Uma doença que acomete cerca de 10 a
15% das nossas mulheres. E o objetivo é trazer mais informação, não só
para as nossas mulheres, mas também para os profissionais da saúde, para
que o diagnóstico dessa doença seja feito de forma precoce. E que as

nossas mulheres tenham muito mais qualidade de vida. Até porque é
melhor prevenir, é melhor trabalhar com a prevenção. E uma forma de se
prevenir é levar a informação. E foi tendo essa visão que a gente trabalhou,
defendeu esse projeto que hoje se transforma em lei. E eu muito me
orgulho de aqui como mulher, como parlamentar, como representante das
nossas mulheres maranhenses, ter sido autora desse projeto. Então, eu
agradeço aqui, me despeço desta tribuna, agradecendo, mais uma vez, aos
nossos colegas amigos Deputados. Também não posso deixar de ressaltar,
antes de me despedir, a Denise que foi a pessoa que realmente me abriu os
olhos para olhar por esse projeto. Uma jovem que aos 16 anos descobriu
que sofria da endometriose. Depois de muito sofrimento, ela conseguiu o
diagnóstico e vem buscando por meio de informação, por meio de parcerias,
orientar e ajudar outras mulheres. Então, que apareçam muitas outras
Denises. O meu gabinete está de portas abertas para receber vocês, mulheres,
homens, que realmente tenham a intenção de trazer para esta Casa projetos
que, de fato, vão ajudar como todo a nossa população maranhense. Muito
obrigada. Fiquem todos com Deus.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Nós temos aqui uma PEC para ser aprovada e um Veto Total. A PEC nós
ainda não temos quórum. Então, nós vamos seguir os outros itens constantes
da Ordem do Dia. Ao final, apreciaremos a PEC e o Veto Total ao Projeto
de Lei nº 127/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa. Deputado
Wendell.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Queria só que
registrasse a presença do Vice-Prefeito Manoel da Apolo, da cidade de
Araioses, que está aqui na galeria se fazendo presente e acompanhando a
nossa Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Registro a presença do Vice-Prefeito Manoel da Apolo por solicitação
do Deputado Wendell Lages. Seja muito bem-vindo. Senhores Deputados,
nós vamos iniciar pelo item 4. Projeto de Lei 219/2019, de autoria do
Poder Executivo, que extingue a fundação Nice Lobão e dá outras
providências. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei, de autoria
do Deputado Fábio Macedo, que institui a política de atenção,
acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens,
com o objetivo de desenvolver medidas de prevenção, controle e assistência
aos dependentes do álcool no âmbito do Estado do Maranhão. Em
discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 245/2019, de autoria
do Deputado Zito Rolim. Ausente. Projeto de Lei 254/2019, de autoria do
Deputado Fábio Macedo (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.
Requerimentos à deliberação do Plenário. Senhores Deputados e Deputadas,
nós temos três requerimentos de autoria dos Deputados Arnaldo Melo e
Thaiza Hortegal, ambos estão ausentes e, portanto, ficam transferidos
para a próxima sessão. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento
360/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe. Embora
ausente, trata-se de Requerimento de Pesar, solicitando que, depois de
ouvida a Mesa, seja enviada mensagem de condolência à família do Pastor
Lucas Evangelista Rocha Viana, por meio da Igreja Batista do Olho D’água,
vitimado em grave acidente ocorrido na noite de 22 de junho. Como vota a
Deputada Cleide Coutinho? Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?
Deferido. Como há vários Deputados que estão na audiência pública da
Comissão de Saúde, eu vou suspender a Sessão aqui, por cinco minutos,
para que retomemos, em seguida, a Ordem do Dia e a análise dos projetos
que ficaram pendentes para emitir parecer... Aliás, antes de suspender a
sessão para que a CCJ se reúna, nós vamos apreciar a PEC 003/2008, de
autoria do Deputado Dr. Yglésio, que dispões sobre a legitimação da
iniciativa popular para proposição de emenda à Constituição. Deputado
Yglésio, V. Exa. entrou no plenário exatamente na hora em que vamos
apreciar a PEC proposta por V. Exa.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
gostaria de pedir conferência de quórum, por favor!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que zerem o painel e liberem para que façamos a conferência de
quórum. Solicito aos Senhores Deputados e às Senhoras Deputadas, se
assim o desejarem, que confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, Bloco
de Oposição, em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Enquanto a
CCJ inicia seus trabalhos, gostaria aqui só de registrar o nosso projeto,
hoje, que foi aprovado. Parabenizar aqui toda esta Casa, que foi de grande
importância. O Maranhão hoje deu exemplo para o Brasil e para o mundo,
aprovando hoje esse projeto de auxílio à depressão. Tenho certeza de que
o Governador Flávio Dino vai sancionar esse projeto. Porque é um projeto
que tem que ser sancionado, porque pessoas, infelizmente, estão perdendo
a sua vida por conta da depressão. Agora mesmo, nós estamos
acompanhando aí, infelizmente, pela imprensa, vários suicídios, na última
semana, alguns por conta da depressão, por conta de ansiedade. E esse
projeto é justamente para isso, para dar auxílio psicológico a pessoas com
depressão para que não procurem a última instância, que é tirar a sua vida.
Então, mais uma vez, aqui parabenizo toda esta Casa que mostra exemplo
aí para o Brasil.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo, parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Peço a
V.Exa. que se, assim desejar, registre sua presença, Deputado Pastor
Cavalcante também. Senhores Deputados, eu vou encerrar a verificação, já
tem quórum suficiente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito
obrigado, Presidente. Nós estávamos em uma importante audiência, por
três Comissões desta Casa. Comissão de Saúde, Comissão de Assuntos
Municipais. E um tema muito importante, que é o problema da escassez
de água, da falta de água tratando da Caema. Já chegamos e já tinham sido
votadas algumas pautas. Eu queria só confirmar com V. Ex.ª se já foi
votado com relação à extinção do Cintra, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Já

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - V.
Ex.ª possa registrar meu voto ao contrário, por gentileza. Não tem mais
como discutir, encaminhar. Vossa Excelência pudesse registrar meu voto
contrário, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vai constar em Ata o voto contrário de V. Ex.ª

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
também voto contrário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que registrem os votos contrários relativos ao projeto que extingue
a Fundação Nice Lobão. Os votos contrários dos Deputados Wellington
do Curso e Adriano. Pela Ordem, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente, só para deixar claro que nós estávamos agora na
Comissão de Saúde. Todos os projetos já foram votados, menos a PEC?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não, Deputado Adriano, não foram apreciados ainda a PEC; o Veto
Total e o Projeto de Lei 022, além do Projeto 245, de autoria do Deputado
Zito Rolim, em razão da ausência do autor, no início da Ordem do Dia. E
os requerimentos n.º 356, 357, 361 também não foram apreciados, em
razão da ausência dos autores. O Requerimento n.º 361, nós poderemos
apreciar ainda porque a Deputada Thaiza Hortegal, que é autora, já está
em Plenário. Senhores Deputados, vamos iniciar a votação da PEC 003.
Repito o conteúdo (lê). Votando SIM, aprovaremos a PEC. Votando NÃO,
a PEC será reprovada. Peço que libere o painel. Os Senhores Deputados
confirmem suas presenças e em seguida votem. Deputado Rafael, V.Ex.ª
vai orientar?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só atendendo à
orientação dos colegas, é uma PEC de autoria do Deputado Yglésio que
permite à população apresentar emenda à Constituição do Estado. A
bancada se sinta confortável a votar SIM ou NÃO, assim como desejar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– A votação está concluída. Eu agradeço a gentileza do auxílio do Deputado
Wellington. SIM 31, NÃO 1, PEC aprovada, vai à promulgação, aliás, vai
a segundo turno ainda. Parabéns pela iniciativa, Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Questão de Ordem,
Senhor Presidente. Vou retificar meu voto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- V.Exa. não terá como retificar o voto no painel, mas, se for o seu desejo,
nós pudemos fazer constar em Ata o voto de V. Exa. favorável à PEC.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Certo, OK.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores deputados, senhoras deputadas, passaremos a apreciar o veto
total ao Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Deputado Roberto
Costa, com Parecer da CCJ pela manutenção do veto. A votação será por
processo nominal por meio de painel eletrônico. Antes de liberar o painel,
o Deputado Roberto Costa solicitou e fará o encaminhamento sobre o
referido projeto. Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Pedir que a
Mesa pudesse nos fornecer esse Parecer da CCJ, porque, salvo engano,
esse Parecer foi pela derrubada do veto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto, eu vou pedir que levem para V. Exa., mas este Parecer é
ainda da CCJ do mandato passado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Desculpa,
Senhor Presidente, desculpa. Estava confundindo com outro veto do
Deputado Roberto Costa que já teve este ano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Esse, de fato, é pela manutenção do veto.
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O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Não precisa,

Mesa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
Presidente, Deputados, galeria, imprensa. Eu venho, hoje, aqui, defender a
derrubada do veto. Primeiro pela importância que esse projeto tem. Ele de
forma muito clara, muito objetiva, Deputado Fernando, vem atender os
interesses de uma parcela da população que precisa desse respaldo, desse
apoio da nossa Casa Legislativa, que são os diabéticos, os portadores de
diabetes. O projeto foi aprovado nesta Casa. Houve um veto por parte do
Governador, mas já tivemos conversas com setores do Governo, com o
Secretário de Saúde, com o Secretário também Rodrigo Lago no sentido de
sensibilizá-los para a importância que tem um projeto como esse. O projeto
vem instituir a preferência, Deputado Pastor Cavalcante, para os diabéticos
nas filas de bancos e das repartições públicas. A diabetes, hoje, é uma
doença que tem atingido grande parte da população. Todos nós aqui temos
um parente ou temos um amigo que sofre hoje da diabetes e sabe das
dificuldades que vivem, hoje, no seu a dia a dia. Aqui, nessa Casa, nós
temos, inclusive, alguns deputados. Inclusive o Deputado César Pires,
que também defende essa causa, também é portador da diabetes e sabe da
importância que teria esse projeto no sentido de viabilizar, de facilitar.
Senhor Presidente, então esse projeto vem, na verdade, atender uma grande
parcela da nossa população que hoje sofre porque é portadora de diabetes.
Como eu disse aqui, nós temos amigos, temos parentes. Nós temos aqui,
como eu citei, o caso do Deputado César Pires, que sabe dessa problemática
porque vive no seu dia a dia e sabe da situação que todas essas pessoas
vivem hoje. E o que nós queremos com esse projeto é dar o direito para que
o portador de Diabetes, ele, quando chegar na fila de banco, quando ele
chegar na repartição pública, que ele tenha preferência também no
atendimento. Porque a situação dele, em determinados momentos, ele
pode passar mal, ele pode ter, digamos assim, um desmaio, uma tontura, a
qualquer momento. O que vai levá-lo a ter grandes dificuldades para fazer
inclusive esse seu dia a dia. E o que, como estou dizendo, não existe custo
nenhum por parte do governo, não vai existir aumento de investimento do
governo. O que nós vamos resgatar, na verdade, é a dignidade para uma
parcela importante da nossa população. Teve o veto, mas, como eu disse,
nós sensibilizamos o governo, sensibilizamos os secretários, para no sentido
de facilitar, que esta Casa pudesse hoje fazer a derrubada deste veto, para
garantir o direito a essa população. Eu quero dizer que este foi um projeto
que foi instituído por nós, aqui na Assembleia, mas que foi dado por um
grupo de diabéticos, que vieram, inclusive me encontraram no supermercado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem, por favor, peça atenção ao orador que está na Tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, tem um orador na Tribuna.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – E mostraram a
importância, que teria para eles um projeto desse sendo aprovado na
Assembleia. Então, o que eu venho hoje aqui, Senhor Presidente, é no
sentido de pedir aos meus colegas, que nos ajude, na verdade, a essa
parcela da população, a resgatar sua dignidade, com o direito que esta
Assembleia dará a eles, para que eles possam ter a preferência nos seus
atendimentos, no banco, em repartições públicas. Eu acho que é um ganho
que nós faremos aqui, é uma vitória da Assembleia, porque nós vamos
garantir direitos às pessoas que realmente precisam no Maranhão. Muito
obrigado, Senhor Presidente. E voto então, pelo SIM, pela derrubada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, votando SIM, derruba, rejeita
o veto. Votando NÃO, mantém o veto. Repetindo, votando SIM, rejeita o
veto, ou seja, vota favorável ao projeto apresentado pelo Deputado Roberto
Costa. Votando NÃO, mantém o veto. Peço que liberem o painel, para que
os Deputados possam votar, confirmem as suas presenças, em seguida,
votem. Gostaria de votar? Vou encerrar a votação. Votação encerrada. Peço
que liberem o resultado no painel.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Votação encerrada. Peço que libere o resultado do painel. Veto rejeitado.
33 votos SIM, nenhum voto NÃO.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, Questão de Ordem. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Comunique-se ao Exmo. Sr. Governador. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Na verdade, é só para registrar esse ventinho bom
que passou pela Assembleia Legislativa hoje com a derrubada desse veto
do Governador. Se precisar de alguém que vá pessoalmente levar ao
Governador, eu mesmo levo, porque foi um ventinho bom que passou
pela Assembleia Legislativa hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Grato, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Presidente, só
uma Questão de Ordem. Deputado Roberto Costa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Não, é só para reafirmar aqui a nossa gratidão aos colegas que
votaram pela derrubada do veto. Acho que foi uma vitória importante aqui
da Assembleia Legislativa. Fica aqui o meu agradecimento a todos eles.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Feito o registro, Deputado Roberto. Suspendo a sessão para que seja
apreciado o Projeto de Lei n° 022/2019.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, eram as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e a
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos das Minorias em reunião
conjunta para avaliar o projeto de autoria do Deputado Duarte Júnior. O
Deputado Fernando Pessoa pediu vistas. As vistas foram concedidas, e os
trabalhos das comissões foram encerrados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Está incluído na Ordem do Dia de amanhã. Projeto de Lei nº 245, de
autoria do Deputado Zito Rolim (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção.
Requerimento nº 361/2019, de autoria da deputada Dra. Thaiza Hortegal
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão de amanhã,
27 de junho: Requerimento nº 362/2019, de autoria da Deputada Daniella
Tema; Requerimento nº 363/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto;
Requerimento nº 364/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles;
Requerimentos nº 365/2019 e 366/2019, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende; Requerimento nº 367/2019, de autoria da Deputada
Detinha; Requerimento nº 368/2019, de autoria do Deputado Ricardo
Rios.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado Marco Aurélio. Declina.
Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN, Deputado Vinicius Louro.
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Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado Adriano. Declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Deputado Fernando Pessoa, por 5
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Todos que nos acompanham pela Rádio e TV Assembleia. Senhor
Presidente, estivemos nesta segunda-feira acompanhando o Prefeito Erick,
os Vereadores da base aliada do nosso grupo político de Barra do Corda.
Estivemos junto com o Governador Flávio Dino. Estivemos junto com o
Senador Weverton Rocha; com a Senadora Eliziane Gama; com o Deputado
Federal Márcio Jerry; com o Secretário Marcos Pacheco; com o Secretário
de Articulação Política Rodrigo Lago. Aqui na segunda-feira, com vários
amigos e amigas que também compõem esse grupo político. E aí, Senhor
Presidente, onde tivemos a certeza de que todo esse grupo político está
trabalhando a favor de Barra do Corda. Esse grupo político que está à
frente da prefeitura. Estivemos aqui fazendo algumas articulações. Essas
articulações com o objetivo de levar melhorias à cidade de Barra do Corda,
onde se foi feito o compromisso com todos esses grupos que vamos levar
1km de asfalto ao povoado São José; 1km de asfalto ao povoado Clemente.
E aí, Senhor Presidente, também estivemos reunidos com V. Ex.ª na terça-
feira, que também declarou total apoio à cidade de Barra do Corda. Declarou
total apoio às dificuldades que a administração vem recebendo. E aqui hoje
eu vim agradecer, agradecer a todos que nos receberam tão bem. E que
também empenharam a sua palavra junto ao prefeito municipal, junto aos
vereadores que estiveram aqui presentes, para que possamos dar dias
melhores a todos os barra-cordenses. E aqui foi para isso, Senhor Presidente,
que fomos eleitos. Para estar aqui em São Luís tratando de melhorias para
levarmos a nossa cidade, que é para isso que os barra-cordenses estão
todos lá esperando melhorias. E é isso que vamos levar, nos próximos
dias, à Barra do Corda. Também, Senhor Presidente, ficou acertado que
aqui, no mês de julho, vamos inaugurar a tão sonhada obra, lá de Barra do
Corda, que é a sonhada obra que hoje, Senhor Presidente, V. Ex.ª teve o
privilégio de tanto ajudar a levar essa obra para Barra do Corda como teve
o privilégio de vistoriar essa obra na cidade de Barra do Corda. Também
tratamos do hospital de 50 leitos do município de Barra do Corda, junto
com todo esse grupo político, onde foi empenhada, mais uma vez, a ajuda
do Governo do Estado, para que possamos concluir essa obra que hoje
ainda está sendo utilizada apenas pelo Poder Público Municipal. Não
temos ajuda, mas aí foi empenhada a ajuda do Governo do Estado mais
vez, e nós estamos aguardando essa ajuda para que possamos, na maior
brevidade possível, concluir esse hospital de 50 leitos e entregar à população
de Barra do Corda. Satisfeito, Senhor Presidente, e muito grato por nos
receber aqui em seu gabinete e mais uma vez empenhar sua palavra de
apoio à cidade de Barra do Corda, também empenhar seu apoio a levar
grandes obras àquele município.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente, só para
fazer um comunicado aqui. Vão reiniciar a audiência com a Caema. Estamos
nos dirigindo ao Plenarinho. Os interessados em continuar nos
acompanhem.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Septuagésima Terceira Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto

Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as):  Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Doutora Thaiza Hortegal, Neto Evangelista, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa e Rildo Amaral. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados Adelmo Soares e Zé Gentil.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em segundo turno,
regime de prioridade, o Projeto de Lei Complementar nº 007/2019, de
autoria do Poder Judiciário, que altera o dispositivo da Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão, e dá outras providências. Com pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), da
Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho, este Projeto de Lei Complementar recebeu Emenda Substitutiva,
de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio e foi retirado da presente
Ordem do Dia para que a referida Emenda fosse enviada a CCJC para
análise. Em primeiro turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis
da Comissão da CCJC e da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias,
acatando substitutivo da CCJC, foi aprovado e encaminhado ao segundo
turno de votação o Projeto de Lei nº 196/2019, de autoria do Deputado
Doutor Leonardo Sá, que institui a Política da Terceira Idade “Casa do
Idoso” e dá outras providências. Em regime de urgência, com parecer
favorável da CCJC, foi aprovada a Moção n° 011/2019, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando envio de aplausos ao
Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de
Imperatriz (CONJOVE), pelos relevantes trabalhos prestados. Submetidos
à deliberação do Plenário, foi aprovado o Requerimento 354/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Lei Ordinária nº 022/2019, de sua autoria. Os Requerimentos
356 e 357, de autoria do Deputado Arnaldo Melo foram transferidos para
a próxima Sessão em virtude da ausência do autor. Submetido à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:  351 e 352/2019, ambos
de autoria do Deputado Zito Rolim, solicitando que seja justificada a sua
ausência nas Sessão plenárias dos 23 de maio e 13 de junho do ano em
curso, por motivo de tratamento médico, conforme atestado; 355/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando que  seja submetido ao
Plenário, o Parecer n° 327/2019, oriundo da CCJC, referente ao Projeto de
Lei Ordinária n° 024/2019, que rejeita uma proposição de sua autoria e
358/2019, de autoria dos Deputados Adelmo Soares, Doutora  Cleide
Coutinho e Zé Gentil, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos
familiares do ex-Deputado Estadual, Senhor Afonso Barata, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 18 de junho do corrente ano. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
o Veto Total ao Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Deputado
Roberto Costa; os Projetos de Lei nos: 219/2019, de autoria do Poder
Executivo; 227 e 254, de autoria do Deputado Fábio Macedo; 245/2019,
de autoria do Deputado Zito Rolim e o Requerimento nº 360/2019, de
autoria da Deputada Helena Duailibe. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente.  No Tempo dos Partidos e Blocos se
pronunciaram os Deputados Hélio Soares e Vinícius Louro, pelo Bloco
Parlamentar Democrático e o Deputado Zé Inácio Lula, pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final, fizeram uso da Tribuna
os Deputados Wellington do Curso e Adriano. Nada mais havendo a tratar,
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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, 26 de junho de 2019.

Ata da Sexagésima Terceira Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia cinco de junho
de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Ciro Neto, Doutora Thaiza Hortegal, Mical Damasceno, Pará Figueiredo,
Paulo Neto, Ricardo Rios, Wendell Lages e Zé Gentil.  Em nome do povo
e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 292/2019, de autoria
do Deputado Hélio Soares, que dispõe sobre a proibição do acúmulo de
função de motorista profissional e cobrador de passagens, em veículos
destinados aos serviços de transportes públicos coletivos de passageiros
urbanos e interurbanos no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências; Projeto de Lei n° 293/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação da disciplina
de Língua Espanhola na grade curricular das escolas do Ensino Médio do
Estado do Maranhão; Projeto de Lei n° 294/2019, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo, que dispõe sobre a instituição da farmácia veterinária
popular no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 295/2019, de autoria do Deputado Adriano, que estabelece
a colocação de placa em obra pública estadual paralisada contendo
exposição dos motivos da interrupção; Projeto de Resolução Legislativa nº
048/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, inclui o art. 116-a e
parágrafos à Resolução Legislativa nº 449/2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá
outras providências; Requerimento nº 306/2019, de autoria do Deputado
Adriano, para que seja realizada uma Sessão Solene no dia 21 de agosto do
corrente ano, em comemoração aos 165 anos da Associação Comercial do
Maranhão; Requerimento nº 307/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, para que seja justificada sua ausência nas Sessões Ordinárias,
realizadas nos dias 29 e 30 de maio do corrente ano, em razão de atividades
em Curitiba, representando o Poder Legislativo; Requerimento nº 308 e
309/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa, para que seja enviada
mensagem de pesar aos familiares das Crianças Khálida Trabulsi Lisboa e
Isadora Pereira Bringel, falecidas no dia 03 de junho do corrente ano, em
Santiago – Chile, sendo as referidas mensagens consignadas nos Anais
desta Casa; Indicação nº 754/2019, de autoria do Deputado Pará Figueiredo,
para que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor Clayton Noleto,
Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando, em caráter de urgência,
uma moto niveladora para a cidade de Esperantinópolis; Indicação nº 755/
2019, de autoria do Deputado Pará Figueiredo, para que seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, bem como ao senhor Jefferson Portela, Secretário de Estado
de Segurança - SSP, solicitando, em caráter de urgência, uma viatura policial
para a cidade de Tasso Fragoso- MA; Indicação nº 756/2019, de autoria do
Deputado Pará Figueiredo, para que seja encaminhado ofício ao

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino,
bem como ao senhor Rubens Pereira Júnior, Secretário de Cidades- SECID,
solicitando, em caráter de urgência, a reforma do Mercado Público
Municipal do município de Esperantinópolis; Indicação nº 757/2019, de
autoria do Deputado Pará Figueiredo, para que seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino,
bem como ao senhor Clayton Noleto, Secretário de Estado de Infraestrutura
- SINFRA, solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa
Mais Asfalto do município de Esperantinópolis.  Concluída a leitura
realizada pelo Primeiro Secretário, o expediente foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Felipe dos
Pneus, César Pires, Fernando Pessoa, Othelino Neto, Rildo Amaral e
Wellington do Curso.  Na tribuna, o Deputado Felipe dos Pneus falou das
perdas de recursos federais para as obras de infraestrutura das rodovias do
Estado e das visitas que fez ao Ministério da Infraestrutura e à Secretaria
Estadual, no sentido de cobrar um Plano de Execução das obras no
Maranhão. Em seu turno, o Deputado César Pires externou seu pesar pelo
falecimento do ex-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Joaquim
César dos Santos. Com a palavra, o Deputado Fernando Pessoa reivindicou
uma escola de tempo integral no município de Tuntum. Parabenizou a
tropa do 5º BMP, pelo excelente trabalho que tem realizado no município
de Barra do Corda. O Deputado Othelino Neto ocupou a tribuna para falar
sobre a Semana do Meio Ambiente, ressaltando as ações do Governo
Federal que acentuam o desmatamento e representam um retrocesso no
setor. Ele também falou das medidas provisórias e decretos que “premiam”
os infratores e comprometem a defesa do meio ambiente. Na sequência, o
Deputado Rildo Amaral defendeu a formação de um Cadastro de Medula
Óssea no Estado do Maranhão. O Deputado Rafael Leitoa também defendeu
a sustentabilidade do meio ambiente e rejeita a ideologização das discussões
sobre o meio ambiente e expressou sua preocupação com a proposta de
privatização dos Lençóis Maranhenses. Por fim, o Deputado Wellington
do Curso teceu críticas às ações do Governador Flávio Dino com relação à
greve do Detran, denunciando a perseguição que o Governador empreende
aos servidores grevistas, ameaçando-os de cortes de salários e outras
sanções. Segundo o deputado, o Governador Flávio Dino é incoerente.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno,
votação nominal, os Vetos Totais aos Projetos de Lei nos:  004/16 do
Deputado Sérgio Frota; 025/17, da Deputada Ana do gás;  236/17, do
Deputado Eduardo Braide; 053/17 do Deputado Rafael Leitoa;  026/18, da
Deputada Nina Melo; 028/18, do Deputado Rogério Cafeteira; 049/17, do
Deputado Wellington do Curso;  035/2018, do Deputado Edivaldo Holanda;
140/16, 266 e 267/17, do Deputado Josimar de Maranhãozinho; 026/
2017, do Deputado Wellington do Curso; 126/2018, do Deputado Rigo
Teles; 209/16, da Deputada Francisca Primo; 154/18, do Deputado Zé
Inácio; 227/18, do Deputado Rogério Cafeteira; 108/18, do Deputado Bira
do Pindaré; 226/18, do Deputado Rogério Cafeteira e 141/2018, do
Deputado Bira do Pindaré. Os vetos elencados acima foram mantidos por
vinte cinco votos a três, de acordo com chamada nominal. Em seguida, o
Presidente submeteu à deliberação do Plenário, em único turno, o  Veto
Total ao Projeto de Lei nº 296/17, de autoria do Deputado César Pires, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas que utilizam ou prestam
serviços de entrega em motocicletas, motonetas e ciclomotores fornecerem
os equipamentos de segurança exigidos para o uso desse transporte . Este
veto foi discutido pelo Deputado César Pires, autor do projeto, sendo o
mesmo mantido por vinte votos a quatro, conforme chamada nominal. Por
fim, foi submetido à deliberação do Plenário, em único turno, votação
nominal o Veto Total ao Projeto de Lei nº 051/2017, do Deputado
Wellington do Curso, que estabelece diretrizes para o Programa de
Fisioterapia para Idosos (fisioterapia geriátrica). Este Veto foi discutido
pelo autor, o Deputado Wellington do Curso, que defendeu a derrubada do
veto, sendo o mesmo mantido por vinte dois votos a três. O Veto total ao
Projeto de Lei nº 165/17, de autoria do Deputado César Pires, foi retirado
da ordem do dia a pedido do autor. Em redação final, foi aprovado, em
único turno, o Projeto de Lei nº 096/2018, de autoria da Deputada Mical
Damasceno e do Deputado Pastor Cavalcante, que considera Patrimônio
Religioso Cultural Imaterial do Estado do Maranhão o “Círculo de Oração”
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da Assembleia de Deus do Maranhão, na forma do Parecer nº 286/2019, da
CCJC.  Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou os
Projetos de Lei nos: 021/2019, do Deputado Zé Inácio Lula, que obriga os
estabelecimentos comerciais situados no Estado do Maranhão a
disponibilizarem, para consulta, o Código de Defesa do Consumidor, com
parecer favorável da CCJC; 040/2019, de autoria da Deputada Detinha,
que dispõe sobre exigência de valor mínimo, para pagamento com cartão
de crédito ou débito; 183/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
que dispõe sobre a presença de intérprete de Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) nas exibições de eventos públicos e privados culturais e sociais;
184/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que estabelece a
obrigatoriedade de disponibilização de banheiros químicos adaptados às
pessoas que utilizem cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida, nos
eventos organizados em espaços públicos no âmbito do Estado; 217/
2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que institui o “Dia
Estadual de Combate à Poluição nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas
Maranhenses”. Todos estes Projetos receberam pareceres favoráveis das
competentes comissões técnicas. O Projeto de Lei nº 125/2019, de autoria
do Deputado Wendell Lages, foi transferido devido à ausência do autor.
Com parecer favorável da CCJC, foram aprovados em segundo turno e
encaminhados à promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
035 e 036/2019, ambos de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede
o Título de Cidadã Maranhense e a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale”, a Senhora Maria da Conceição Fortes Braga Camargo (Concita
Braga). Em primeiro turno, tramitação ordinária o Plenário aprovou os
Projetos de Resolução Legislativa nos: 002/19, de autoria do Deputado
Othelino Neto, concede o título de Cidadão Maranhense ao Senhor Adelmo
de Andrade Soares; 033/2019, de autoria da Deputada Detinha, concede a
Medalha do Mérito Legislativo João do Vale à Instituição Cultural Central
de Bumba Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão, ambos com
parecer favorável da CCJC. Em seguida, o Plenário aprovou os
requerimentos nº 299/2019, do Deputado Vinícius Louro e 306/2019, do
Deputado Adriano. Em ato contínuo, foi apreciado o recurso do Deputado
Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa, que indeferiu o
Requerimento nº 305/2019, ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando que informe os motivos pelos quais
os funcionários do teleatendimento do CIOPS estão com salários atrasados
há três meses, de acordo com os relatos dos próprios funcionários. A
decisão da Mesa foi mantida contra os votos dos Deputados Adriano e
Wellington do Curso. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nos: 307/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio; 308
e 309/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa, subscritos pelos
Deputados Neto Evangelista e Rafael Leitoa. Na forma Regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei
nº 029/19, de autoria do Deputado Roberto Costa. No primeiro horário do
Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio, que apresentou
a sua Proposta de Emenda Parlamentar que estende ao Legislativo a
competência de legislar sobre matéria tributária, a chamada PEC da
tributação.  No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Vinícius
Louro, falando pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela liderança deste
Bloco, cobrando do Governo do Estado a finalização das obras em
Pedreiras, assim como a construção de um hospital, a implantação de um
Campus da Universidade Estadual do Maranhão e manutenção das
estradas. Também cobrou ações de preservação ambiental por parte das
empresas, como forma de compensação pelos recursos extraídos do Estado.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar,
a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 06 de junho de 2019. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária.
Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

Ata da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais da
Saúde, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
no quatorze de maio de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fernando Pessoa.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene, convocada para
homenagear os profissionais de Saúde, concedida por meio do Requerimento
nº 160/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe. Em seguida
convidou para compor a Mesa: Doutora Marielza Cruz Sousa, enfermeira,
representando toda a classe profissional; o Senhor Pedro Igor Correa,
Presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB, neste ato representando
o Doutor Thiago Diaz, Presidente da OAB; a Senhora Helena Castro,
Primeira Secretária Municipal de Saúde, do município de São Luís;  a
Senhora Aldacir Raposo Nascimento, ex-aluna da 1ª Turma de Enfermagem
do Maranhão e a senhora Socorro Fonseca, assistente social, representando
todas as assistentes sociais. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra
a Senhora Deputada Doutora Helena Duailibe, que saudou todos os
profissionais da área de saúde. Iniciou sua homenagem dirigindo-se aos
profissionais da enfermagem, ressaltando que eles constituem uma peça
fundamental na formulação das políticas públicas para a saúde, pois os
enfermeiros, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem não só
desenvolvem as atividades que lhes são mais específicas, nos hospitais e
entidades a que servem como realizam outras funções, que tornam possível
não só o controle, como o próprio gerenciamento da saúde e a formulação
de estratégias para a área, sendo um figura indispensável na prestação dos
serviços de saúde à população tanto na saúde preventiva, hospitalar,
como na gestão administrativa. A Deputada Doutora Helena Duailibe
também parabenizou os assistentes sociais que comemoram no 15 de
maio, o seu dia. Ela explicou que este dia foi escolhido para marcar a
regulamentação da profissão, em 1957. De lá para cá não apenas a
especialização desses profissionais cresceu, mas também a demanda da
sociedade por sua presença. Hoje existem cerca de cento e sessenta mil
assistentes sociais registrados nos Conselhos de Serviço Social. O Brasil é
o segundo país com o maior número de assistentes sociais do mundo, atrás
somente dos Estados Unidos. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu
com clareza os direitos dos cidadãos e impôs como valores centrais da
nossa sociedade a igualdade, a inclusão, o respeito, as diferenças e a proteção
da população em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, os assistentes
sociais tornaram-se imprescindíveis para o conhecimento das múltiplas
realidades sociais do país, para formulação, execução de projetos e programas
sociais em muitas políticas públicas. Os assistentes sociais têm atualmente
um perfil e formação multidisciplinar que lhes permitam atuar na formulação
de políticas sociais, com objetivo de garantir os direitos da população na
assistência social, saúde, educação, na Previdência Social e na habitação,
transportes e segurança alimentar. Para concluir seu discurso, a Parlamentar
parabenizou e homenageou esses profissionais comprometidos com a
defesa dos direitos humanos. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra
ao Deputado Doutor Yglésio, que reafirmou a importância de todos os
profissionais de área de saúde: Enfermeiros, Médicos, Assistentes Sociais,
Psicólogos, profissionais das Farmácias, Nutricionistas, Biomédicos,
destacando que todos fazem parte da construção desse pilar de assistência.
Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Deputado Wellington do
Curso, que parabenizou a Deputada Doutora Helena Duailibe pela iniciativa
de convocar esta Sessão Solene e registrou o apreço social e respeitoso que
a Assembleia Legislativa tem com todos os profissionais de saúde. Com a
palavra, a Senhora Marielza Cruz destacou que profissionais da saúde, no
seu labor contribuem para tornar a vida melhor e têm o dever de ser sempre
uma referência acolhedora e, quando no exercício das suas funções, devem
estar disponíveis para ouvir os pleitos de quem o procura e buscar soluções
para as demandas que se apresentem. Em ato contínuo, o Presidente
convidou a Deputada Doutora Helena Duailibe para dar início à entrega
dos certificados. Concluída esta etapa, o Presidente concedeu a palavra a
Senhora Aldacir Raposo, que agradeceu a homenagem e parabenizou todos
os profissionais da área de saúde. Para concluir, o Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 14 de maio de 2019. Deputado Fernando Pessoa -
Presidente em exercício.
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RESENHA DA VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
REALIZADA AOS 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019,
ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
HÉLIO SOARES – PRESIDENTE
EDIVALDO HOLANDA
MICAL DAMASCENO
RICARDO RIOS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 005/2019 – Emitido ao PROJETO LEI Nº 221/

2019, de autoria do senhor deputado Edivaldo Holanda que dispõe sobre
o estabelecimento de Perímetro de Proteção Escolar no entorno de unidades
escolares da rede estadual de ensino no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

AUTORIA:  Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATOR: Deputado HÉLIO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN

“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 26 de junho de 2019.

ANTONIO GUIMARÃES
Secretário da Comissão

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 791/2019, de 24 de junho de 2019, exonerando CLEBER DA
COSTA ALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente
Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de julho do ano em curso.

Nº 792/2019, de 24 de junho de 2019, exonerando PAULO
RICARDO RODRIGUES PINTO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 793/2019, de 24 de junho de 2019, nomeando CAROLINE
CANTANHEDE FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 794/2019, de 24 de junho de 2019, exonerando THALES DE
CASTRO TORRES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de julho do ano em curso.

Nº 795/2019, de 24 de junho de 2019, exonerando JOADILA
AGUIAR DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
julho do ano em curso.

Nº 796/2019, de 24 de junho de 2019, nomeando JOAGDA
AGUIAR DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
julho do ano em curso.

Nº 797/2019, de 24 de junho de 2019, exonerando MARIA
FRANCISCA GOMES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 798/2019, de 24 de junho de 2019, nomeando GIRLENE
PINHEIRO SANTOS JACINTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 799/2019, de 24 de junho de 2019, exonerando RODRIGO
DEAN LIMA COELHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 800/2019, de 24 de junho de 2019, nomeando ELDAMIR
GOMES DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 801/2019, de 24 de junho de 2019, exonerando ALAN
MARTINS ALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de julho do ano em curso.

Nº 802/2019, de 24 de junho de 2019, exonerando
ALECSANDER COUTINHO SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de julho do ano em curso.

Nº 803/2019, de 24 de junho de 2019, nomeando ALECSANDER
COUTINHO SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 804/2019, de 24 de junho de 2019, nomeando ALAN
MARTINS ALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do
ano em curso.

Nº 805/2019, de 24 de junho de 2019, exonerando FLANK
SANTOS VALLES PORTO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 806/2019, de 24 de junho de 2019, nomeando JOSÉ
RAIMUNDO FERREIRA VERDE, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 807/2019, de 25 de junho de 2019, exonerando PRISCILA
LEAL ALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do
ano em curso.

Nº 808/2019, de 25 de junho de 2019, nomeando MARIA ZELIA
PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do
ano em curso.

Nº 809/2019, de 25 de junho de 2019, exonerando DENIGLESIA
SAMPAIO MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 810/2019, de 25 de junho de 2019, exonerando WGLYANA
SAMPAIO MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 811/2019, de 25 de junho de 2019, nomeando WGLYANA
SAMPAIO MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 812/2019, de 25 de junho de 2019, nomeando CLENILDES
AGUIAR SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 813/2019, de 25 de junho de 2019 e tendo em vista a solicitação
do Deputado PARÁ FIGUEIREDO (3º Secretário), exonerando
DOMINGOS FERREIRA ARAUJO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 814/2019, de 25 de junho de 2019 e tendo em vista a solicitação
do Deputado PARÁ FIGUEIREDO (3º Secretário), nomeando
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ELISLENA NEVES MACHADO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 815/2019, de 25 de junho de 2019, exonerando THAYLA
CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 816/2019, de 25 de junho de 2019, nomeando JOÃO
MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 817/2019, de 25 de junho de 2019, exonerando
ELIANSELMO FERREIRA COSTA ANDRADE, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e ROSÁLIA DE
FÁTIMA MENDES CANTANHEDE do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 818/2019, de 25 de junho de 2019, nomeando RICARDO
JOSE GONÇALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial e ELIANSELMO FERREIRA COSTA
ANDRADE para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor
Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano
em curso.

Nº 819/2019, de 26 de junho de 2019, exonerando ANTONIO
CARLOS CRUZ AMORIM, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 820/2019, de 26 de junho de 2019, nomeando ANA RACHEL
MENDES DA SILVA BARROS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 821/2019, de 26 de junho de 2019, exonerando WALDENIR
MENDANHA CUTRIM, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 822/2019, de 26 de junho de 2019, nomeando ANGELA
MARIA LIMA ASSUNÇÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 823/2019, de 26 de junho de 2019, exonerando BRENDA
OHANA SANTOS DAS CHAGAS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 824/2019, de 26 de junho de 2019, exonerando RICARDO
SILVA DA ROCHA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de julho do ano em curso.

Nº 825/2019, de 26 de junho de 2019, nomeando JARDEL SILVA
DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de julho do ano em curso.

Nº 827/2019, de 26 de junho de 2019, exonerando SORAYA
LOPES RABELO DE MELO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 828/2019, de 26 de junho de 2019, nomeando LEANDRO
RABELO MOUZINHO LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 829/2019, de 26 de junho de 2019, exonerando NAYLTON
FLÁVIO DOS SANTOS ARAÚJO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 830/2019, de 26 de junho de 2019, nomeando MARIANA DE
LIMA COELHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de julho do ano em curso.

Nº 831/2019, de 26 de junho de 2019, exonerando MARCIA
SOARES NEGREIROS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial e SAMIA LOURENA DOS SANTOS
FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho
do ano em curso.

Nº 832/2019, de 26 de junho de 2019, nomeando CAMILA
GONÇALVES ABDALLA ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e REBECA FROZ AMARAL
BRITO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho
do ano em curso.

Nº 833/2019, de 26 de junho de 2019, exonerando VALTAIR
BARBOSA LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do
ano em curso.

Nº 834/2019, de 26 de junho de 2019, nomeando VALTAIR
BARBOSA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do
ano em curso.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

P A R E C E R Nº 009 / 2019

RELATÓRIO:
O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 20 de 15 de abril de

2019, submete à consideração da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, de acordo com o previsto na Constituição Estadual (art. 136,
§2º), o Projeto de Lei nº 199/2019, que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2020 e dá
outras providências.

O referido projeto segue o disposto na Constituição Estadual, no
art. 136, §2º, que dispõe que “a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá
as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento”.

A proposição de lei sob exame esteve em pauta, para recebimento
de Emendas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação (18
/ 06 /2019), nos termos do Art. 248, § 2º, do Regimento Interno, decorrido
o prazo regimental sem receber emendas ou substitutivo.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, nesse contexto, representa o
elo entre o planejamento de médio prazo, consubstanciado no PPA, e o
planejamento de curto prazo, expresso na LOA. Sua finalidade, nos termos
do texto constitucional, consiste em eleger, anualmente, as ações, geralmente
extraídas do PPA, que serão prioritárias para execução no exercício
subsequente, incluindo as despesas de capital; orientar a elaboração da
proposta de lei orçamentária anual; dispor sobre as alterações na legislação
tributária; bem como estabelecer a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento, quando for o caso.

O PLDO 2019 traz consigo uma peculiaridade: É o primeiro
instrumento de planejamento orçamentário elaborado pelo Governo em
seu primeiro ano de mandato. A LDO é o elo entre o plano e o orçamento
anual. Dentro do planejamento orçamentário, a LDO cumpre importante
papel de direcionar a elaboração do orçamento, dentre outras atribuições,
estabelecendo as metas e prioridades.

Ela compreenderá as metas e prioridades da administração pública.
Tais metas dividem-se em metas fiscais e as relativas a determinados
programas/ações priorizados. As metas fiscais já se encontram
consideravelmente disciplinadas pelo Estatuto da Responsabilidade Fiscal,
ao passo que, no campo programático, a forma como são expressas as
metas e prioridades ainda não está regulamentada.

O anexo I do PLDO 2019 apresenta as metas fiscais do governo,
que compreendem as metas anuais de receita, despesa e resultados primário
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e nominal, a avaliação do cumprimento dos metais fiscais do exercício
2018 e as comparadas com as metas fixadas nos três exercícios anteriores,
a evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação de recursos obtidos
com alienação de ativos e as receitas e despesas previdenciárias.

No que se refere ao anexo de metas e prioridades, o PLDO no art.
3º dispõe  que “as metas e prioridades da Administração Pública Estadual
para o exercício de 2020, atendidas as despesas que constituem obrigação
constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos,
fundos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, serão aquelas definidas e especificadas no Anexo de Metas e
Prioridades, constante do Plano Plurianal (PPA) para o período de
2020-2023”

 O anexo sempre esteve presente nos projetos de lei de diretrizes
orçamentárias, exceto em anos de elaboração do PPA, que caracteriza um
descompasso no processo orçamentário, já que a LDO é aprovada no
primeiro semestre e o plano plurianual, posteriormente, no segundo
semestre. Assim, a LDO remete ao plano essa tarefa.

No cenário federal, essa situação está foi enfrentada desde 2007
ano de elaboração do plano plurianual. O Legislativo travou o primeiro
impasse ao resolver incluir o anexo de prioridades e metas, não se
contentando com a referência costumeira ao PPA. O PLDO para 2008 foi
encaminhado ao Congresso Nacional em abril de 2007, sem o anexo de
prioridades e metas para orientar a elaboração do PLOA 2008, porque não
havia ainda PPA. Ao aprovar a LDO 2008, o Poder Legislativo definiu as
prioridades e metas e incluiu o anexo I.

Além das finalidades acima citadas, as LDO’s estabelecem o
montante das despesas que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário
e ao Ministério Público. Também autorizam, explicitamente, a concessão
de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público.

Cabe destacar que a importância das LDO’s não se exaure nas
funções acima enumeradas, haja vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – na Seção II do
Capítulo II, confere-lhes a atribuição de constituírem instrumento normativo
de variada gama de temas, dentre os quais, o equilíbrio entre receitas e
despesas, os critérios e formas de limitação de empenho, o estabelecimento
de metas fiscais, a programação financeira e a destinação de recursos a
entidades privadas.

Por fim, recorde-se que, na prática, as LDO’s vêm albergando um
conjunto de regras sobre a execução orçamentária e financeira, fiscalização
financeira e outras que tais, em situações não atendidas pela Lei n° 4.320,
de 17/03/1964, em face da superveniência das regras instituídas pela
Constituição de 1988, e tendo em vista a não aprovação, pelo Congresso
Nacional, da legislação complementar prevista no § 9º do art. 165 da Carta
Magna.

Nesse contexto, este  parecer visa a uma avaliação do Projeto de
Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, tomando como
base as normas constitucionais em vigor, inclusive a Lei Complementar nº
101/00 (também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF),
e destacando as eventuais alterações em relação aos exercícios anteriores.

I. DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA ESTADUAL

Como explicitado anteriormente, por tratar-se de Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias do primeiro ano de mandato, o Plano Plurianual
do Governo que conterá a listagem de programas e ações do governo para
os próximos quatro anos ainda não foi elaborado e aprovado pela
Assembleia legislativa. Dessa forma ao governo cabe uma das alternativas,
elaborar seu plano de metas e prioridades mesmo sem ter ainda aprovado
o PPA ou remeter o PLDO sem o anexo de metas e prioridades remetendo
seu envio para outro momento.

O PLDO, inobstante não apresentar de forma expressa as metas
e prioridades da administração para 2020, estabelece alguns pressupostos
que devam ser observados, qualificando-os como prioridades.

Art. 3. § 3º A Lei Orçamentária Anual de 2020 deverá observar,
ainda, os compromissos definidos em reuniões com as lideranças
representativas das regiões de planejamento do Estado, bem como as
resoluções aprovadas nos conselhos deliberativos de políticas setoriais,
devendo as deliberações resultantes ser encaminhadas ao órgão central de
planejamento e orçamento, até o dia 16 de agosto de 2019.

No tocante as metas fiscais, o PLDO 2019 orienta que a elaboração
da Lei de Orçamento para o exercício 2020 deve ser elaborado no sentido
da obtenção da meta de resultado primário estabelecida no anexo de metas
fiscais constante de anexo deste PLDO, podendo as metas serem ajustadas
até o montante estabelecido no programa de ajuste fiscal – PAF a ser
estabelecido com o governo federal.

Dentre as principais metas estabelecidas na LRF, destaca-se as
metas fiscais que estabelecem as projeções de receitas e despesas e o
resultado primário e nominal.  O resultado primário representa a diferença
entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração
fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução
pelo ente da Federação. Superávits primários, que são direcionados para o
pagamento de serviços da dívida, contribuem para a redução do estoque
total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a
parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não
financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

a. DAS METAS FISCAIS
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O anexo das metas anuais evidencia uma projeção de receitas

totais do Estado para o ano de 2020 de R$ 19.811.755.000, um crescimento
de 8,0% em comparação com as expectativas de R$ 18.345.082.061 estimada
para 2019.

As despesas totais, por outro lado fixadas em R$ 20.238.091.000
elevou-se apenas 3,03% em comparação com 2019 – R$ 19.642.000.000.

O resultado primário por sua vez, que em 2019 foi estimado em
um déficit de R$ 758.056.197, teve sua meta para 2020 reduzida para um
déficit de apenas  R$ 490.885.000.

 O Resultado Primário do governo do Estado tem apresentado
déficit anuais ao longo dos últimos anos. Isso se dá em função das receitas
de operações de crédito – Empréstimos-  não serem computadas como
receitas primárias, porém as despesas realizadas com essa fonte de recursos
entrarem na apuração das despesas primárias, gerando assim uma falsa
realidade econômica deficitária.

A indicação de que esse resultado primário sofrerá uma redução de
R$ 758.056.197, para R$ 490.885.000 aponta para uma redução nas
despesas de investimentos do Estado, uma vez que não ocorrerá o
recebimento de novas receitas de operações de crédito.

Segundo o Boletim de Conjuntura Econômica publicado pelo
IMESC1,  as projeções do PIB maranhense para os anos de 2018 foram
reavaliadas (de 2,7% para 2,9%) e de 2019 (4,3% para 3,7%). A estimativa
para 2019 permanece maior que a de 2018 (2,9%) e 2017 (2,4%), mantendo
uma série de três anos consecutivos de crescimento. Para os anos de 2020
a 2022, as estimativas também são de crescimento maior que os anos
anteriores.

O governo do Estado faz uma projeção de aumento de receitas
totais de 2019 para 2020 na ordem de 8%, enquanto a projeção de
crescimento real do PIB no  Estado não passa de R$ 4%.

O anexo relativo as receitas e despesas previdenciárias do
Regime Próprio de previdência dos servidores do Estado apresenta os
seguintes indicativos de metas:

i. Plano Previdenciário - Sistema estruturado com a finalidade
de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos
no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado
atuarialmente segundo os conceitos dos regimes financeiros de
Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição
Simples (art. 2º, XX da Portaria MPS nº 402/2008);

Total de Receitas em 2018: R$ 1.047.938.344,05
Total de despesas em 2018: R$ 1.540.949.027,67
Déficit em 2018: R$ 493.556.683,62
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão realizou auditoria

operacional do Regime de Previdência do Servidores do Estado do
Maranhão2, e evidenciou  que o Plano Previdenciário já se encontra
deficitário e por isso será necessário instituir um plano de amortização
para o déficit atuarial do referido plano, o qual não foi implantado
ainda  pelo Estado do Maranhão.

 Em  seu relatório o TCE destaca  que “Verifica-se como causa
da ausência de instituição do plano de amortização para o déficit
atuarial do Plano Previdenciário, a inexistência de estudos da
viabilidade orçamentária e financeira da implantação da alíquota de
contribuições crescentes ao longo do período, entre 2015 a 2016,

incidentes sobre a folha salarial sugeridas no parecer atuarial para o
equacionamento do déficit de R$ 19.136.497.575 do plano
previdenciário, inclusive com as estimativas dos impactos nos limites
de gastos de pessoal do Ente impostos pelo artigo 22 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000”

O efeito mais observável é ausência de equacionamento do
déficit atuarial o que poderá ocasionar a insolvência do Plano
Previdenciário, que por sua vez, seria a falta de capacidade financeira
do FEPA de honrar os compromissos acordados no contrato
previdenciário em consonância com os seus prazos de pagamentos.

Diante desse cenário previdenciário o relatório conclui
recomenda ao FEPA:

a) Realização de estudos técnicos para a previsão de despesas
tecnicamente condizentes com a real taxa de crescimento dos custos
incorridos pelo RPPS para o pagamento dos benefícios previdenciários;

b) Realização de estudos técnicos para a previsão de receitas
tecnicamente condizentes com a real capacidade de arrecadação do
RPPS;

c) Realização dos devidos estudos que embasarão a hipótese
de crescimento real dos salários do Ente Instituidor do RPPS, com
estimativas condizentes com as políticas salariais das diversas carreias
existentes;

d) A realização de estudos da viabilidade orçamentária e
financeira para implantação de alíquotas de contribuição crescentes ao
longo do período entre 2015 a 2046 com os reflexos dos impactos nos
limites de gastos de pessoal impostos pela Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000;

e) Que após a realização de estudos da viabilidade orçamentária
e financeira e seus reflexos dos impactos nos limites de gastos de
pessoal o ente encaminhe projeto de Lei instituindo Alíquota de
contribuição suplementar ou aportes periódico;

f) A realização de estudos da viabilidade orçamentária e
financeira da implantação de uma nova segregação.

Além do Anexo de Metas Fiscais, merecem destaque outros
dois documentos que acompanham o PLDO: a Avaliação da Situação
Financeira e Atuarial e a Estimativa de Renúncia de Receita.

O primeiro anexo compreende um demonstrativo das receitas
e despesas previdenciárias do Regime Próprio de Servidores do Estado,
com uma projeção atuarial para os próximos 74 anos. A referida projeção
foi elaborada com base na Projeção Atuarial realizada em 31/12/2017 e
oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social – MPS.

Apesar da abundância de dados, a ausência de comentários
elucidativos impede ao analista leigo um maior conhecimento das
perspectivas da previdência em nosso Estado.

O segundo anexo apresenta uma projeção da renúncia de receita
para o triênio 2020-2022, com destaque as alterações na Legislação
decorrente as Lei nº 10.329/2015, Lei nº 10.542/2016 e Lei 10.956/
2018.

II. DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO ESTADO

Neste capítulo, o PLDO 2019 aborda questões de ordem técnica
instrumental prescrevendo conceitos e metodologia a ser adotada
quando da elaboração do projeto de lei de orçamento anual.

Merece destaque o art. 13 do PLDO/2019, o qual manteve, em
relação ao ano anterior, o valor da Reserva de Contingência em 2,5% da
Receita Corrente Líquida.

Por reserva de contingência deve-se entender como dotação
constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação
a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de
cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do
exercício.

A Reserva de Contingência é, costumeiramente, a fonte de
recursos para as emendas parlamentares.
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III. DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS
ALTERAÇÕES

A LDO reserva boa parte do seu projeto para tratar das
diretrizes para elaboração dos orçamentos do Estado, relativamente ao
exercício de 2020 (Capítulo III).

No artigo 17 do PLDO/2019, é disposto o limite da
programação orçamentária dos Poderes Legislativo, Judiciário, do
Ministério Público, e da Defensoria Pública para o exercício 2020.
Dispõe o artigo que tais órgãos terão como limite para outras despesas
correntes em 2020, as mesmas dotações fixadas na Lei Orçamentária
de 2019, corrigida pelo IPCA.

Essa metodologia de apuração dos limites orçamentários dos
demais poderes do Estado, bem, como dos órgãos independentes,
acarreta um engessamento da ampliação das ações e políticas públicas
desenvolvidas por tais órgãos, uma vez que, o orçamento anual de tais
instituições tem como parâmetros de ajuste, a inflação e não o gasto
efetivamente realizado no exercício anterior.

Em pesquisa ao mesmo dispositivo em outros Estados,
percebe-se a preocupação em manter uma proporcionalidade, entre o
aumento das ações dos poderes, em face de novas realidades sociais, e
o crescimento nominal de suas dotações orçamentárias dentro do
orçamento geral do Estado.

No Estado do Ceará, o dispositivo contido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias ao fixar os parâmetros dos orçamentos dos poderes do
Estado, leva em consideração o valor efetivamente executado no
exercício anterior e ainda a implementação de novos serviços.

Art.20. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública terão, como limites das
despesas correntes destinadas ao custeio de funcionamento e de
manutenção, o conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária de
2013, acrescidos dos valores dos créditos adicionais referentes às
despesas da mesma espécie e de caráter continuado, autorizados até
30 de junho de 2013, corrigidas para preços de 2014, com base nos
parâmetros macroeconômicos projetados para 2014, conforme o anexo
II – Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

§1º Aos limites, estabelecidos no caput deste artigo, poderão
ser acrescidas das despesas de manutenção e funcionamento de novos
serviços e instalações cuja aquisição ou implantação esteja prevista
para os exercícios de 2013 e 2014.

 No que se refere as emendas ao Projeto de Lei Orçamentária
para o exercício 2020, o PLDO veda a indicação de recursos
provenientes de anulação das seguintes despesas:

I - Dotações financiadas com recursos vinculados;
II - Dotações referentes a contrapartidas;
III - Dotações referentes a obras em execução;
IV - Dotações financiadas com recursos diretamente

arrecadados;
V - Dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VI - Dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
VII – Metas e prioridades constantes na Lei do PPA 2020-

2023

IV. SOBRE AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Este tópico corresponde ao Capítulo IV do Projeto da LDO e
trata, principalmente, do atendimento ao disposto no art. 169 da CF,
complementado pela LC nº 101/2000 (LRF), que estabelece limites
para a Despesa com Pessoal e Encargos como um percentual da Receita
Corrente Líquida, e impõe condições para a concessão de aumentos de
remuneração, a criação de cargos e a contratação de pessoal, dentre
outros atos que produzam impacto na folha de pagamento do Governo.

Sobre o artigo 169 da CF, o seu parágrafo primeiro estabelece
que “a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções, ou alteração da estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer

título, pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta,” só
poderão ser feitas “se houver autorização específica na LDO”.

Desde 2011, a LDO inclui dispositivos que atendem à
determinação constitucional, quais sejam os artigos 48 e 49.

O PLDO dispõe em seu art. 48, que o parâmetro de despesa de
Pessoal e encargos dos órgãos do Estado para 2020 será a despesa com
a folha de pagamento vigente em maio de 2019, compatibilizada com
os eventuais acréscimos legais, respeitados os limites impostos pelos
arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Destaca-se no PLDO/2019 o § 1º do art. 50, estabelecendo que
qualquer alteração na estrutura de cargos do Estado, que acarrete
aumento de despesa com pessoal no exercício 2020, somente será
admitida se o respectivo projeto de lei ou medida provisória tiver sido
encaminhada à Assembleia Legislativa até o dia 13 de setembro de
2019.

V. SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Em relação a este tópico (Capítulo V), o Projeto da LDO não
apresentou novidades em relação ao ano anterior, limitando-se apenas
em afirmar que o Poder Executivo enviará à Assembleia projetos de lei
sobre matéria tributária que deva ser alterada.

VI. DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA
PÚBLICA ESTADUAL

O art. 56 procura enfatizar as regras que precisam ser obedecidas
para se contrair recursos.

Art. 56 – As operações de crédito interno e externo reger-se-ão
pelo que determinam a Resolução n°40, de 20 de dezembro de 2001, e
a Resolução n° 43, de 21 de dezembro de 2001, todas do Senado
Federal, e na forma do Capítulo VII, da Lei Complementar Federal n°
101, de 04 de maio de 2000.

VII. SOBRE AS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este tópico (Capítulo VII) inclui diversas prescrições quanto

a execução de despesas em 2020, em especial destacamos a orientação
expressa na condicionante de realização de despesa exclusivamente se
houver comprovada e suficiente dotação orçamentária para atendê-la.
Com isso busca-se a redução de inscrição de despesas em restos a
pagar, sem o respectivo lastro financeiro.

Outra orientação geral para a execução orçamentária em 2020 é
o empenho de despesas observando-se o exercício financeiro e o
cronograma pactuado, evitando também a inscrição de despesas em
restos a  pagar.

Por fim, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o
exercício financeiro de 2020, de um modo geral, segue os ditames
constitucionais e dá uma atenção especial às previsões da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei nº 199/2019 – LDO, com destinação constitucional
específica e conteúdo material próprio, que, definido pelo art. 165, §
2º, da CF/88, bem como boa técnica legislativa e orçamentária, na
forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
199/2019, nos termos do voto do relator.

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

em 26 de junho  de 2019.
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Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 010/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria da Senhora

Deputada Thaíza Hortegal, que Dispõe sobre isenção de tarifa de
energia elétrica, de água e esgotos dos consumidores atingidos por
inundações e dá outras providências.

A isenção de que trata o projeto de lei em epígrafe, beneficiará
os consumidores atingidos por inundações pelo período de 30 (trinta)
dias no mesmo mês das inundações, visando assim, compensar os
prejuízos financeiros e estruturais impostos às famílias em decorrência
das chuvas.

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na forma de substitutivo
(Parecer nº 209/2019), que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto a esta Comissão
para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do
Regimento Interno.

Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “a”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, se manifestar sobre
o tema, objeto do presente Projeto de Lei.

A propositura de lei atende ao interesse público, visto que a
isenção do pagamento de tarifas ás famílias atingidas pelas cheias
significa uma “redução de danos” para as pessoas vitimadas, uma vez
de que trata-se de famílias de menor poder aquisitivo, carecedoras do
apoio do Poder Público e de suas concessionarias, como bem esclarece
a justificativa da autora.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto

de Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária
da proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
185/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2019.

Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

PARECER Nº 011 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 322/2019,

de autoria do Poder Judiciário, que Altera a Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá outras
providências.

Em síntese, a proposição de lei sob exame, visa promover ajustes
no texto legal da Lei de Custas e Emolumentos para inclusão de atos
administrativos na tabela de registro civil de pessoas naturais, quais sejam:
procedimento para restauração de registro civil; procedimento para alteração
do nome e do gênero dos transgêneros e procedimento para registro tardio.

Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 342/2019).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade de
relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea “e”, que
compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito de arrecadação.

No conteúdo, a proposição em análise possui o condão de alterar
as custas e emolumentos, visando promover ajustes, notadamente, para
inclusão dos seguintes atos administrativos na tabela de Registro Civil de
pessoas naturais quais sejam: procedimento para restauração de registro
civil; procedimento para a alteração do nome e do gênero dos transgéneros
e procedimento para registro tardio, garantindo a isenção de emolumentos
para o cidadão, e possibilitando a compensação deste ato pelo FERC, sem
prejuízo da compensação da primeira via da Certidão.

O presente Projeto de Lei foi justificado pela necessidade de
alteração de valores na tabela de custas e emolumentos.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

322/2019, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária
da proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização

e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 322/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2019.

Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
 Deputado Ricardo Rios

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

PARECER Nº 012 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 323/2019,

de autoria do Poder Judiciário, que Dispõe sobre Custas e Emolumentos,
ajustando os valores da tabela de Custas e Emolumentos no 1º e 2º graus de
jurisdição.

Em síntese, a proposição de lei sob exame, visa a necessidade de
atualização da referida Lei (Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro de
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2009), visando assegurar a transparência em sua aplicação e na arrecadação
pelo Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário -
FERJ.

Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 343/2019).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade de
relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea “e”, que
compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito de arrecadação.

Com efeito, as alterações ora propostas não visam criar ou majorar
tributos, mas sim reduzir algumas faixas de valores, em sua maioria,
objetivam substituir as referências de itens pelos valores expressos,
dispensando, desta forma, a aplicabilidade dos princípios da anterioridade
e noventena, regidos pelo direito tributário, o que beneficiará a sociedade,
como bem esclarece a mensagem que encaminhou a propositura de Lei.

O presente Projeto de Lei foi justificado pela necessidade de
alteração de valores na tabela de custas e emolumentos.

Ademais, este Projeto de Lei não causará impacto financeiro
no orçamento do Estado, ao contrário, servirá como fonte de
arrecadação pelo FERJ – Fundo Estadual de Reaparelhamento da
Justiça.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

323/2019, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária
da proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização

e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 323/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2019.

Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

P A R E C E R Nº 013/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei Ordinária nº. 289/2019, de autoria do

Poder Executivo, que “Dispõe sobre a instituição do Fundo do Trabalho
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.”

Em suma, o Fundo de que trata a proposição de Lei, está em
observância ao disposto no art. 12, da Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio
de 2018, que Dispõe sobre o Sistema Nacional de Emprego (Sine),
instrumento de natureza contábil que detém como finalidade a destinação
de recursos para a execução de ações e serviços, e a prestação de atendimento,
apoio técnico e financeiro à política estadual de trabalho, emprego e renda,
em regime de financiamento compartilhado, no âmbito do Sistema Nacional
de Emprego, nos termos da referida Lei e da legislação complementar
vigente, bem como o Conselho do Trabalho do Estado do Maranhão.

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 317/2019).

Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre mérito financeiro
todas as proposições relacionadas com a receita e despesas.

O referido Projeto de Lei possui conteúdo orçamentário, visto
que possui natureza contábil e financeira e constitui unidade orçamentária
vinculada ao Órgão responsável pela política estadual de trabalho, emprego
e renda, com a devida fiscalização do Conselho Estadual do Trabalho –
CONSET/MA.

Assim sendo, a medida por si só atende a pertinência da matéria,
considerando, para tanto, o dever do Estado em promover melhores
condições de vida aos trabalhadores, assegurando-lhes o pleno exercício da
cidadania, disponibilizando meios de capacitação e qualificação profissional,
como bem esclarece a Mensagem Governamental.

Diante das considerações expostas pode-se observar que o Projeto
de Lei obedece aos mecanismos de Orçamento Público, não trazendo
relevante impacto econômico-financeiro, de sorte que deve ser aprovado.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o presente Projeto de Lei é meritório,

razão pela qual opinamos favoravelmente pela a sua aprovação.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização

e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 289/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2019.

Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

P A R E C E R Nº 014/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de análise de mérito do Projeto de Lei Complementar nº.

005/2019, de autoria do Poder Judiciário, que “Propõe criar 02 (duas)
Turmas Recursais Permanente na Comarca da Ilha de São Luís: altera a
redação de dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão);
acrescenta dispositivos na mesma Lei Complementar e dá outras
providências.”

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, com a Emenda
Supressiva ao inciso II, constante do art. 7º, no que diz respeito a criação
de Cargos de Assessor de Juiz, no âmbito da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (Parecer nº 347/2019).

Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre mérito financeiro
todas as proposições relacionadas com a receita e despesas.

O referido Projeto de Lei possui conteúdo orçamentário, visto
que cria Cargos de Juiz de Direito Titular de Entrância Final para o Termo
Judiciário de São Luís.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que as providências
contidas no texto do Projeto de Lei (com a criação e o funcionamento de 02
(duas) Turmas Recursais Permanentes para a Comarca da Ilha de São
Luís) são orientadas pela necessidade de garantir uma melhor distribuição
dos recursos, equilíbrio da carga de trabalho, estabilidade da Jurisprudência
dos Juizados Especiais, bem como maior celeridade nos julgamentos, em
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respeito ao princípio constitucional da eficiência, como bem justifica a
Mensagem que encaminha a propositura de Lei.

Registra-se, por oportuno, que, conforme Exposição de Motivos,
o Projeto de Lei em apreço não causa qualquer impacto financeiro no
Orçamento do Poder Judiciário Estadual.

Em termos da legislação pertinente às finanças públicas, não há,
pois, objeção relevante à aprovação do Projeto de Lei em análise, conforme
esclarece a Exposição de Motivos que acompanha a proposição de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei,

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade,
bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária da proposição,
com a Emenda Supressiva aprovada no âmbito da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização

e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 005/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2019.

Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 359 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária nº 227/2019, de autoria do Senhor Deputado Fábio
Macedo, que “Institui a Política de Atenção, acompanhamento e tratamento
do alcoolismo entre mulheres e homens com objetivo de desenvolver medidas
de prevenção, controle e assistência aos dependentes do álcool no âmbito
do estado do Maranhão.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda, no âmbito desta Comissão Técnica
Permamente, bem como parecer de mérito favorável da Comissão de
Saúde, tendo como Relator o Senhor Deputado Doutor Yglésio.

Concluída a votação, com a emenda modificativa, vem agora a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei
Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a
forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação final, nos
termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 227/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania votam

pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 227/2019, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 26 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 227 / 2019

Estabelece as Diretrizes da Política de Atenção,
acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre
mulheres e homens, no âmbito do estado do
Maranhão.

Art. 1º – A Política de Atenção, acompanhamento e tratamento do
alcoolismo entre homens e mulheres possui o objetivo de desenvolver
medidas de prevenção, controle, conscientização e fomento de ações
educacionais no âmbito do estado do Maranhão.

Art. 2º - A Política poderá fazer parte estruturante das ações da
Secretaria Estadual de Saúde tendo como interlocutores as Secretarias de
Trabalho e Economia Solidária – SETRES, a Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC, Secretaria de Estado da Mulher – SEMU ,a Secretaria
de Estado de Segurança Pública – SSP e a Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECTI.

Art. 3º - A Política Estadual de Atenção, Acompanhamento e
Tratamento do Alcoolismo entre homens e mulheres possui os seguintes
objetivos:

I – Desenvolver ações de educação, proteção, promoção e
recuperação da saúde e prevenção dos danos causados pelo uso excessivo
do álcool;

II – Implementar uma rede de atenção e cuidados aos dependentes
do álcool;

III – Promover ampla cobertura no atendimento aos homens e
mulheres em clínicas especializadas garantindo o acesso universal ao
tratamento e controle da saúde;

IV – Desenvolver ações que resultem na reintegração ao trabalho
dos dependentes de uso de álcool;

V – Avaliar a rede de disponibilidade dos serviços de saúde no
sentido de garantir que os dependentes do álcool  tenham acesso às equipes
de Estratégia de Saúde da Família – ESF bem como a outras iniciativas
existentes.

Art. 4º - A política de que trata esta lei compreende os seguintes
níveis de atendimento:

I - Atenção básica, que inclui ações de cunho individual ou coletivo,
voltadas para a promoção da saúde, para a prevenção e a identificação
precoce dos problemas, bem como ações dirigidas à informação, à educação
e à orientação familiar;

II - Atenção de média complexidade, que inclui a triagem e o
monitoramento, da atenção diagnóstica e da terapêutica especializada,
com exames clínicos e laboratoriais para avaliar desenvolvimento do
tratamento até a recuperação da paciente;

III - Atenção de alta complexidade, que inclui diagnóstico e
terapêutica especializada com internação para o tratamento;

Art. 5º - O programa deverá contar com equipe multidisciplinar
formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e assistentes
sociais visando assegurar tratamento de qualidade.

Art. 6º - Os dados referentes aos atendimentos e as ações realizadas
deverão subsidiar a avaliação da Política de Atenção, acompanhamento e
tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 360 / 2019
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária nº 254/2019, de autoria do Senhor Deputado Fábio
Macêdo, que Dispõe sobre a criação de Programa de Auxílio Psicoterápico
a pessoas com depressão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda, no âmbito desta Comissão Técnica
Permamente, bem como parecer de mérito favorável da Comissão de
Saúde, tendo como Relator o Senhor Deputado Doutor Yglésio.

Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei
Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a
forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação final, nos
termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 254/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania votam

pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 254/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 254 / 2019

Estabelece Diretrizes para a instituição do
Programa de Auxílio Psicoterápico a pessoas com
depressão, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam estabelecidas diretrizes para a instituição do
Programa de Auxílio Psicológico a pessoas com depressão no âmbito
do Estado do Maranhão.

Art. 2º - O Programa de que trata a presente Lei tem por
objetivo oferecer tratamento adequado na rede estadual de saúde, sem
prejuízo de outras iniciativas existentes mediante ações coordenadas
das áreas de Saúde e Assistência Social do Estado.

§ 1º - O atendimento psicológico no âmbito estadual propõe
desenvolver uma rede de serviços de atendimento aos usuários que
seja plural, com diferentes abordagens terapêuticas.

§ 2º - O atendimento ao Programa poderá ser executado nas
seguintes unidades:

I - Hospital de Referência do Estado em Saúde Mental;
II - Centros de Atenção Psicossocial;
III - Enfermarias especializadas em Hospitais Gerais.
Art. 3º - O Programa poderá articular, além das ações de

atendimento psicológico, iniciativas preventivas e educacionais com
fulcro na população maranhense.

Art. 4º - O Poder Público Estadual poderá firmar convênios
com órgãos federais e municipais para a consecução desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

P O R T A R I A   Nº 440/2019

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 2715/2019-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor MARCO ANTONIO SANTOS
MACHADO, matrícula nº 1388677, para responder pela Função de
Chefe do Núcleo de Protocolo e Portaria, deste Poder, durante o
afastamento legal e temporário do titular, no mês de julho do ano em
curso.

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11
de junho de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 467/2019

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 2671/2019-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor MARCELO LOPES CARVALHO,
matrícula nº 1411354, para responder pela Função  de Chefe do Núcleo
de Qualidade Ambiental deste Poder, durante o afastamento legal e
temporário do titular, no mês de junho do ano em curso.

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19
de junho de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 480/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 123/2019-GMI.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MARCELO DOS SANTOS
JINKINGS, matrícula nº 1411735 e JOSEPH FERREIRA
DAMASCENO, matrícula nº 1635218, ambos lotados no Gabinete
Militar, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor
Substituto, do Contrato nº 05/2015-AL, firmado entre esta Casa e a
Empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 25
de junho de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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