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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/07/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01.07.2019

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 294/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 029/
2019. ALTERA A LEI Nº 9.860, DE 1º DE JULHO DE 2013, QUE
DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E O PLANO DE CARREIRAS,
CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DO
SUBGRUPO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

II - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 359/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 227/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, ESTABELECE AS DIRETRIZES DA
POLÍTICA DE ATENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E
TRATAMENTO DO ALCOLISMO ENTRE MULHERES E
HOMENS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

3. PARECER Nº 360/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 254/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DE PROGRAMA DE AUXÍLIO PSICOTERÁPICO A PESSOAS COM
DEPRESSÃO.  RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

III - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 367/19)

4. PROJETO DE LEI Nº 070/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, 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. DEPENDE DE
PARECER DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS.

IV - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE LEI Nº 196/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ, QUE INSTITUI A POLÍTICA

DA TERCEIRA IDADE “CASA DO IDOSO” E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO SUBSTITUTIVO - RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES E DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS, ACATANDO SUBSTITUTIVO DA CCJC, RELATOR
DEPUTADO DUARTE JUNIOR.

6. PROJETO DE LEI Nº 253/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, QUE INSTITUI O DIA DE
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO NO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.

V - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7.PROJETO DE LEI Nº 249/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL DA JUVENTUDE, ANUALMENTE, NO ESTADO
DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

VI – PROJETO DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO
1ª SESSÃO – (§ 4º - ART. 249 - R.I.)

8. PROJETO DE LEI Nº 199/2019 (MENSAGEM Nº 020/
2019), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE
SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  – COM PARECER FAVORÁVEL Nº
009/2019 DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - RELATOR DEPUTADO
CARLINHOS FLORÊNCIO.

VII - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9.  PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE
CONCEDE A MEDALHA JOÃO DO VALE AO SENHOR JOSÉ
RIBAMAR COELHO SANTOS, (ZECA BALEIRO). COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA.

VIII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

11. 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. (3ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 357/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS
DESTA CASA, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM A



SEGUNDA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2019                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
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. (3ª
SESSÃO).

IX – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. 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.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 370/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA. SEJA SUBMETIDO À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO, O PARECER Nº 338/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 292/2019 DE SUA AUTORIA.

15. REQUERIMENTO Nº 371/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
FALTAS POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS, A PARTIR
DE 13 A 17/06/2019, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

16. REQUERIMENTO Nº 372/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PAULO NETO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM ABONADAS AS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 20 DE
MAIO A 20 DE JUNHO/19.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 01/07/2019

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. Projeto de Lei nº 348/19, enviado através da Mensagem

Governamental nº 043/19, que altera a Lei nº 10.489, de 14 de julho de
2016, que dispõe sobre a utilização e transferência dos saldos credores
acumulados do ICMS em decorrência de operações de exportação de
mercadorias, tratada no § 2º do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, e revoga a Leiº n 8.616/2007.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 344/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, concede isenção do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS para os
veículos novos que atuam no transporte privado através de aplicativos.

2. PROJETO DE LEI Nº 345/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, acrescenta o inciso XIII ao art. 92 da
Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 346/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema,  dispõe sobre a inclusão de doadores regulares
de sangue, no grupo de risco ou grupo prioritário, para receber
gratuitamente vacinas na rede de saúde no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 347/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, considera de Utilidade Pública, o Centro
Espírita e Tambor de Mina Iansã e Oxossi Cabloco Roxo – CETMIO,
com sede e foro em São Luis-MA.

ORDINÁRIA  2ª  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  3ª  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 4ª  E  ULTIMA 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.
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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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 27 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 sete 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 Wendell

Lages

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

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto
Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES (lê Ata e Texto Bíblico)

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – 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.
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MENSAGEM Nº 043 / 19

São Luís, 27 de  junho  de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
altera a Lei nº 10.489, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre a
utilização e transferência dos saldos credores acumulados do ICMS
em decorrência de operações de exportação de mercadorias, tratada no
§ 2º do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
e revoga a Lei nº 8.616/2007.

É consabido que, na forma da Lei Complementar nº 87, de 13
de setembro de 1996 (art. 3º, inciso II), o Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICM/
ICMS) não incide quando das operações que destinem mercadorias,
inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-
elaborados, ao exterior.

Ocorre, entretanto, que a referida norma, ao tempo que veda a
incidência do ICMS nessas operações, não permite o estorno de
eventuais créditos decorrentes da exportação dessas mercadorias (art.
21, § 2º da Lei Complementar nº 87/96).

Nessa perspectiva, para disciplinar a aplicação desses valores,
a Lei Estadual nº 10.489, de 14 de julho de 2016, estabeleceu a
possibilidade de os créditos serem utilizados para pagamento, a
qualquer título, de imposto de responsabilidade do próprio contribuinte,
serem imputados a qualquer estabelecimento do sujeito passivo situado
no Estado do Maranhão e, havendo saldo remanescente, serem
transferidos para outro contribuinte.

Assim, na forma do art. 1º, § 1º da Lei nº 10.489/2016, é
facultado ao estabelecimento exportador que tenha sido reconhecido,
pelo Poder Executivo, como projeto de investimento produtivo de
relevante interesse para o Estado transferir, até a data de 30 de junho
de 2019, saldo remanescente de seus créditos de ICMS para outros
contribuintes.

Considerando que a acumulação de créditos do referido tributo
por parte de empresas exportadoras cria um passivo para o Estado de
difícil administração, o Projeto de Lei em comento tem por finalidade
alterar as disposições da Lei nº 10.489/2016 a fim de permitir que o
estabelecimento exportador (qualificado na forma do art. 1º, § 1º da
referida norma), possa transferir o saldo remanescente de seus créditos
para outros contribuintes, sem limite de prazo e desde que a transferência
seja previamente autorizada pela Secretaria de Estado da Fazenda -
SEFAZ.

Registre-se que a prévia autorização da SEFAZ para o
procedimento de transferência de crédito é medida indispensável para
resguardo do fluxo de caixa do Estado, bem como para evitar que tais
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transferências ocorram sem o conhecimento e controle por parte do
órgão responsável pela administração tributária estadual.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta legislativa em apreço, verificada, em especial,
no aperfeiçoamento da Administração Tributária Estadual, minha
expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 348 / 19

Altera a Lei nº 10.489, de 14 de julho de 2016, que
dispõe sobre a utilização e transferência dos saldos
credores acumulados do ICMS em decorrência de
operações de exportação de mercadorias, tratada
no § 2º do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, e revoga a Lei nº 8.616/
2007.

Art. 1º O § 1º do art. 1º da Lei 10.489, de 14 de julho de 2016,
que dispõe sobre a utilização e transferência dos saldos credores
acumulados do ICMS em decorrência de operações de exportação de
mercadorias, tratada no § 2º do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, e revoga a Lei nº 8.616/2007, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1o (...)
(...)
§ 1o O estabelecimento exportador que tenha sido
reconhecido pelo Poder Executivo como projeto de
investimento produtivo de relevante interesse para o Estado
poderá transferir o saldo remanescente dos seus créditos
para outros contribuintes, não se aplicando, neste caso, a
condicionante prevista no inciso III do caput deste artigo,
desde que a transferência seja previamente autorizada pela
Secretaria de Estado da Fazenda.” (NR).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2019.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 344 / 19

Concede isenção do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias – ICMS para os veículos novos
que atuam no transporte privado através de aplicativos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1°- Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - ICMS, os veículos novos adquiridos para
funcionarem através de aplicativos, via internet, no âmbito do Estado
do Maranhão

§1º - A isenção de que trata o caput deste artigo:
I - É limitada a 1 (um) veículo por proprietário;
II - Só será concedida às pessoas físicas;
III - Deixa de viger se a pessoa física beneficiada:
IV - É descredenciada do aplicativo;
VI - Tem a CNH cassada ou suspensa;
VII – é condenada por crime de trânsito.
Art. 2° - A isenção de que trata esta lei só será concedida aos

veículos que comprovadamente realizem ambas das seguintes médias

de viagens de transporte de passageiros nos meses anteriores ao fato
gerador:

I - 1.000 (mil) viagens em 12 (doze meses);
II - 300 (trezentas) viagens em 4 (quatro) meses.”
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de

junho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto visa, pela via legislativa, prestigiar os

princípios constitucionais da ordem econômica, da isonomia, da livre
iniciativa, de modo a garantir aos motoristas de aplicativo os mesmos
benefícios fiscais já gozados pelos motoristas de táxi.

De tal modo, respeitadas as mesmas condicionantes a que os
motoristas de táxi são submetidos, busca-se garantir a isenção de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS aos motoristas de transporte
privado por aplicativo, via internet, incentivando esse modal que
revolucionou todo o mundo do transporte e da mobilidade urbana.

Atualmente, os prestadores de serviço de transporte por
aplicativo estão em grande desvantagem em relação aos meios de
transporte convencionais, como os táxis, que gozam de isenções diversas,
ocasionando verdadeira concorrência desleal.

Percebe-se que existe uma grande dificuldade destes
profissionais de aplicativos, de se inserirem e se manterem nesse
mercado de trabalho, por causa do preço do combustível e de peças de
reposição de seus veículos, prejudicando, assim, a sua lucratividade.

São inegáveis as melhorias para o setor de transporte e
locomoção populacional trazidas pelos profissionais de aplicativos,
bem como para a própria economia dos entes federados, na medida em
que a inserção destes profissionais no mercado de trabalho diminui as
taxas de desemprego e gera riquezas.

Contudo, essas melhorias se mostram ameaçadas pela falta de
paridade na concorrência com os meios de transporte convencionais,
devido aos custos desiguais da prestação do serviço.

Ante o exposto, com a certeza da sensibilidade dos nobres
parlamentares, conto com o apoio dos mesmos para a aprovação deste
projeto de lei de grande importância para o setor de transportes e para
a economia do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
junho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 345 / 19

Acrescenta o inciso XIII ao art. 92 da lei 7.799 de
19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o
Sistema Tributário do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Acrescenta o inciso XIII no art. 92 da Lei estadual nº
7.799, de 19 de dezembro de 2002:

“XIII - veículo habitualmente destinado ao transporte
privado de passageiros intermediado através de aplicativo
que opere via internet.”

Art. 2º - O artigo 13 da Lei estadual nº 7.799 de 2002 passa a
viger acrescida do seguinte parágrafo 6º:

“Art. 92 - (...)
(...)
§6º - A isenção de que trata o inciso XIII deste artigo:
1. é limitada a 1 (um) veículo por proprietário;
2. só será concedida às pessoas físicas;
3. deixa de viger se a pessoa física beneficiada:



SEGUNDA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2019                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
a) é descredenciada do aplicativo;
b) tem a CNH cassada ou suspensa;
c) é condenada por crime de trânsito.
4. só será concedida aos veículos que comprovadamente realizem

ambas das seguintes médias de viagens de transporte de passageiros
nos meses anteriores ao fato gerador:

a) 1.000 (mil) viagens em 12 (doze meses);
b) 300 (trezentas) viagens em 4 (quatro) meses.”
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de

junho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto visa, pela via legislativa, prestigiar os

princípios constitucionais da ordem econômica, da isonomia, da livre
iniciativa, de modo a garantir aos motoristas de aplicativo os mesmos
benefícios fiscais já gozados pelos motoristas de táxi.

De tal modo, respeitadas as mesmas condicionantes a que os
motoristas de táxi são submetidos, busca-se garantir a isenção de IPVA
aos motoristas de transporte privado por aplicativo, via internet,
incentivando esse modal que revolucionou todo o mundo do transporte
e da mobilidade urbana.

Atualmente, os prestadores de serviço de transporte por
aplicativo estão em grande desvantagem em relação aos meios de
transporte convencionais, como os táxis, que gozam de isenções diversas,
ocasionando verdadeira concorrência desleal.

Percebe-se que existe uma grande dificuldade destes
profissionais de aplicativos, de se inserirem e se manterem nesse
mercado de trabalho, por causa do preço do combustível e de peças de
reposição de seus veículos, prejudicando, assim, a sua lucratividade.

São inegáveis as melhorias para o setor de transporte e
locomoção populacional trazidas pelos profissionais de aplicativos,
bem como para a própria economia dos entes federados, na medida em
que a inserção destes profissionais no mercado de trabalho diminui as
taxas de desemprego e gera riquezas.

Contudo, essas melhorias se mostram ameaçadas pela falta de
paridade na concorrência com os meios de transporte convencionais,
devido aos custos desiguais da prestação do serviço.

Ante o exposto, com a certeza da sensibilidade dos nobres
parlamentares, conto com o apoio dos mesmos para a aprovação deste
projeto de lei de grande importância para o setor de transportes e para
a economia do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
junho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 346 / 19

Dispõe sobre a inclusão de doadores regulares de
sangue, no grupo de risco ou grupo prioritário,
para receber gratuitamente vacinas na rede de
saúde no Estado do Maranhão.

Art. 1º -  Os doadores de sangue terão o direito a fazer parte do
grupo de risco ou grupo prioritário no recebimento de vacinas fornecidas
nas campanhas públicas gratuitas de vacinação e imunização no Estado
do Maranhão.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, a definição de doadores de
sangue e a exigência de comprovação estão definidos no art. 3º da Lei
Estadual Nº 9.496 de 11 de novembro de 2011.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente
Lei, no que couber.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
junho de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Atualmente, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas
integram o grupo de risco, de modo que a prioridade no atendimento se
mostra eficiente mecanismo preventivo, diante da vulnerabilidade em
que, por motivos diversos, esses indivíduos se encontram.

Essa criação de grupos de risco ou grupos prioritários de
vacinação objetiva selecionar determinados indivíduos, cujas
peculiaridades resultem em maior vulnerabilidade, reclamando do
Estado maior atenção.

Outrossim, a inclusão de doadores regulares de sangue nos
grupos prioritários é medida salutar, de relevância incontestável, pois
essas pessoas desempenham importante atividade atrelada à saúde
pública.

Consta ressaltar que, a demanda por sangue é crescente em
nossa sociedade, devido ao envelhecimento da população e ao aumento
da complexidade da medicina. Ademais, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda que o percentual ideal de doadores para um
país esteja entre 3,5% e 5% de sua população. No Brasil esse número
é preocupante, pois não chega a 2%.

Logo, além da necessidade do aumento no número de doadores
é de suma importância manterem os doadores regulares e estes em
perfeitas condições físicas e clínicas, ou seja, completamente saudáveis.
Portanto, o projeto terá dois vieses, o primeiro que será o incentivo a
doação de sangue e o segundo, que é importante manter os doadores
regulares em perfeito estado de saúde.

Assim, a inclusão de doadores regulares de sangue nos grupos
de risco ou grupo prioritários para recebimento gratuito de vacinas
oferecidas em campanhas de vacinação/imunização é ação, cujos efeitos
beneficiarão o público de diversas maneiras, conforme explicitado acima.

Portanto, é de suma importância a aprovação desse projeto de
lei, e é o que se pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
junho de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 347 / 19

Considera de Utilidade Pública o CENTRO
ESPÍRITA E TAMBOR DE MINA IANSA E
OXOSSI CABLOCO ROXO – CETMIO

Art. 1º - Fica considerado o Centro Espírita e Tambor de Mina
Iansa e Oxossi Cabloco Roxo – CETMIO, Entidade Civil, sem fins
lucrativos, fundada em 30 de setembro de 2008, com sede na Rua
Quatorze do Engenho, 163 R Oscar Barros Jardim São Cristóvão,
Bairro Tirirical, São Luís, CEP: 65.055-460, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 20 de fevereiro de 2019. -
CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Centro Espírita e Tambor de Mina Iansa e Oxossi Cabloco
Roxo – CETIMIO, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com sede
e foro no município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Fundada em 30 de setembro de 2008, a entidade tem como
OBJETIVOS: Promoção de atividades ligadas à cultura e à arte;
Promoção da defesa de direitos sociais; Produção e promoção de eventos
esportivos; Promover atividades religiosas e filosóficas.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado pelo Centro Espírita e Tambor de Mina Iansa e Oxossi Cabloco
Roxo, declarando a utilidade pública que a reveste é medida justa com
a qual será possível à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa
condição.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 20 de fevereiro de 2019. -
CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 370 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 182, § 4º, Requeiro a Vossa Excelência, que
depois de ouvido o Plenário, seja submetido à apreciação do Senhores
Parlamentares o Parecer nº. 338/2019, oriundo da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ, referente ao Projeto de Lei nº.
292/2019, de minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 26 de
junho de 2019. - HÉLIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.07.19
EM: 28.06.19

REQUERIMENTO Nº 371 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, sejam abonadas
as minhas faltas por um período de 05 (cinco) dias, a partir de 13/06/
2019, conforme atestado médico anexados com o fito de justificar as
respectivas faltas legislativas ocorridas no período.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de junho de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.07.19
EM: 28.06.19

REQUERIMENTO Nº 372 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência da Sessão Plenária no período de 20 de maio a 20 de
junho do corrente ano, em virtude de tratamento médico, conforme
atestado em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 27 de junho de 2019. - Paulo Neto -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.07.19
EM: 28.06.19

INDICAÇÃO Nº 867 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize

os serviços de recuperação da vicinal de acesso de Bom Jardim ao
Povoado Marajá – 10Km.

Esta indicação é de inteira importância tendo em vista que essa
vicinal encontra-se intrafegável diante do inverno rigoroso e precisa
urgentemente de reparos, trazendo segurança e bem-estar aos
moradores. Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 25 de junho de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal – PP
-  Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 868 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
os serviços de recuperação da vicinal de acesso do Povoado Igarapé
dos Índios ao São Pedro - 11Km.

Esta indicação é de inteira importância tendo em vista que essa
vicinal encontra-se intrafegável diante do inverno rigoroso e precisa
urgentemente de reparos, trazendo segurança e bem-estar aos
moradores. Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 25 de junho de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal – PP
- Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 869 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
os serviços de recuperação da vicinal de acesso do Povoado Vila
Bandeirante a três Olho d´agua – 5Km.

Esta indicação é de inteira importância tendo em vista que essa
vicinal encontra-se intrafegável diante do inverno rigoroso e precisa
urgentemente de reparos, trazendo segurança e bem-estar aos
moradores. Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 25 de junho de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 870 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
os serviços de recuperação da estrada de acesso do povoado Santa
Luz ao Povoado Rosário – 16 km.
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Esta indicação é de inteira importância tendo em vista que essa

vicinal serve de rota para escoamento de produtos agrícolas da cidade
e em virtude de fortes chuvas, encontra-se intrafegável com inverno
rigoroso e precisa urgentemente de reparos. Nestes termos, solicitamos
o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 25 de junho de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 871 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
os serviços de recuperação da vicinal de acesso do Povoado Igarapé
da Onça a Sapucaia – 15Km.

Esta indicação é de inteira importância tendo em vista que essa
vicinal encontra-se intrafegável diante do inverno rigoroso e precisa
urgentemente de reparos, trazendo segurança e bem-estar aos
moradores. Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 25 de junho de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 872 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
os serviços de recuperação da vicinal de acesso do Povoado
Rapadurinha ao Povoado Novo Caru - 12KM.

Esta indicação é de inteira importância tendo em vista que essa
vicinal encontra-se intrafegável diante do inverno rigoroso e precisa
urgentemente de reparos, trazendo segurança e bem-estar aos
moradores. Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 25 de junho de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 873 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
os serviços de recuperação da vicinal de acesso do Povoado
Rapadurinha ao Povoado Macaca  - 7Km.

Esta indicação é de inteira importância tendo em vista que essa
vicinal encontra-se intrafegável diante do inverno rigoroso e precisa

urgentemente de reparos, trazendo segurança e bem-estar aos
moradores. Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 25 de junho de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 874 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
que adote providências no sentindo de implantar a “Patrulha Maria da
Penha”, de combate a violência contra mulheres, no Batalhão de Policia
Militar do Município de Balsas.

A presente propositura tem por finalidade reprimir e coibir
eventuais casos de violência contra mulheres, apoio e proteção,
garantindo o acompanhamento e atendimento às mulheres vítimas de
violência de maneira humanizada e inclusiva.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de junho de 2019. -
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 875 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
que adote providências no sentindo de implantar a “Patrulha Maria da
Penha”, de combate a violência contra mulheres, no Batalhão de Policia
Militar do Município de Santa Inês.

A presente propositura tem por finalidade reprimir e coibir
eventuais casos de violência contra mulheres, apoio e proteção,
garantindo o acompanhamento e atendimento às mulheres vítimas de
violência de maneira humanizada e inclusiva.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de junho de 2019. -
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 876 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, depois
de ouvido a Mesa, seja encaminhada a presente indicação ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Dr. Flávio Dino de
Castro e Costa, solicitando-lhe que determine a perfuração de um
poço artesiano no povoado Lagoa Grande, distante a 20 quilômetros
do município de Balsas-Ma.

A presente solicitação é de extrema importância e relevância, já
que os moradores da região vêm sofrendo com a falta de água,
impossibilitando a realização de atividades básicas, em suas residências.
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LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, São Luís em 26 de
junho de 2019. - Andreia Martins Rezende - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 877 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao SENHOR
MINISTRO DA SAÚDE, DR. LUIZ HENRIQUE MANDETTA,
solicitando providências no sentido de CRIAR UMA CAMPANHA
NACIONAL PARA CHAMAR A ATENÇÃO DOS GESTORES
MUNICÍPAIS A ADERIREM O PROGRAMA “SAÚDE NA
HORA”, DO GOVERNO FEDERAL, cujo objetivo é expandir o
acesso da população  aos serviços da Atenção Primária à Saúde – APS.

A Atenção Primária à Saúde - APS é a via preferencial de acesso
ao sistema de saúde, considerando o papel ordenador, os benefícios do
cuidado e a resolutividade da ação. Algumas barreiras travam o acesso
da população a essa via preferencial, dentre elas o horário restrito de
funcionamento.

O Programa “Saúde na Hora” vai destinar mais recursos para
as Unidades Básicas de Saúde - UBS que estenderem o horário de
atendimento à população, ou seja, aquelas unidades que ficarem mais
tempo aberta à população terão benefícios de custeio das atividades
recebendo adicionais para pagar equipes e ganhando a possibilidade de
empregar mais profissionais.

Por fim, o Governo Federal cumpre o seu papel de apoio à
saúde nos municípios, melhora a atenção à saúde primária, sem contar
que irá alavancar um ciclo de prosperidade para os Brasileiros que
precisam da saúde primária e virar a página da história sob o ponto de
vista da cidadania, além do que, saúde pública deve ser tratada como
prioridade entre as demais políticas públicas.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 26 de junho de 2019. - DR.
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PR

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

INDICAÇÃO Nº 878 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO SENHOR SECRETÁRIO
DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA CLAYTON NOLETO,
solicitando providências no sentido de determinar, UMA AMPLA
REFORMA NA ESTRUTURA FÍSICA DO  ESTÁDIO MUNICIPAL
“KELEZÃO”, NO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA, considerando
a importância desse logradouro público para o desenvolvimento do
esporte local e regional, além do que o esporte se constitui em uma
ferramenta de auxilio no processo de desenvolvimento educacional,
social e de saúde do ser humano.

Esporte e lazer são importantes para a saúde do ser humano e
deve ser levado a sério até para que tenhamos um ritmo de vida mais
saudável.  O estádio “Kelezão” é uma importante praça esportiva
para que a população amante do futebol possa se exercitar e sair do
sedentarismo, com o objetivo de combater o stress físico, mental e
psicológico adquirido no dia a dia.

Ressalto que o estado atual da única praça esportiva da cidade
de Joselândia não é dos melhores, sem condições para desenvolver
espetáculos esportivos brilhantes. O que os esportistas e desportistas
esperam é que, com uma infraestrutura adequada o “Kelezão”
contribua ainda mais para o engrandecimento do esporte amador na
cidade e na região, além de ajudar a formar futuros craques para o
esporte local, regional e quiçá para o esporte mundial.

Com a reforma do Estádio “Kelezão” o esporte amador dará
um salto desenvolvimentista sem precedentes e, portanto, mereceu da
Câmara de Vereadores e da Secretaria de Esportes do Município,
encaminhamento de ofícios a essa secretaria, conforme cópias em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 27 de
junho de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ciro Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhores e Senhoras Deputados, Senhor Presidente,
galeria, imprensa. Hoje o que me traz aqui é uma mensagem de
felicitações à população de Presidente Dutra, pela passagem do seu
septuagésimo quinto aniversário de emancipação política, que ocorrerá
amanhã, dia 28 de junho. A nossa princesinha da região Central do
Maranhão estará comemorando setenta e cinco anos, de sua
emancipação, trazendo a pugência de uma cidade que cresce, na
contramão da crise, a cidade continua se desenvolver, numa gestão
equilibrada do Prefeito Juran, com a ajuda da Câmara Municipal, dos
seus vereadores, da população daquela cidade, da classe empresarial,
que continua investindo e acreditando naquele município e vem
desenvolvendo cada vez mais e tendo o seu destaque. No dia de amanhã,
também terá uma programação extensa na cidade, onde o Prefeito estará
inaugurando obras, como no povoado Palmas, que foi totalmente
asfaltado, feito meio-fio, sarjeta e calçada naquele povoado. Dando
assim melhor trafegabilidade às pessoas. Também estará entregando
cento e catorze títulos de propriedade urbana, de pessoas daquele
município, com trabalho de regularização fundiária e urbana que é
feito. Também estará entregando naquele município um Parque de
Exposição com pista de vaquejada, onde ocorrerá também a 1ª
vaquejada oficial do município, do calendário municipal. E acontecerá
também a festa em comemoração aos setenta e cinco anos da cidade.
Um município que se iniciou desmembrando do então município de
Barra do Corda, com o nome de Curador, posteriormente, recebeu o
nome de Presidente Dutra, em homenagem ao então presidente da
época, Eurico Gaspar Dutra. E de lá iniciou-se toda sua trajetória com
as famílias que ajudaram a compor aquele município, com as pessoas
que, ao longo dos anos, decidiram optar por Presidente Dutra como
sua sede de moradia, para criarem sua família, desenvolver suas
atividades comerciais. E nesse dia 28 de junho, amanhã, todos nós
temos o que comemorar e agradecer toda essa população, essas pessoas
que fizeram a história de Presidente Dutra. Era o que tínhamos para
hoje, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, alguém mais
gostaria de se inscrever no Pequeno Expediente? Eu vou suspender a
Sessão, por cinco minutos, até que algum Deputado ou Deputada se

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n° 007/2019, de autoria do Poder Judiciário
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Em votação. À Redação Final.
Os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º
005/2019, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Lei n.º 322/2019, de autoria
do Poder Judiciário que altera a Lei Estadual 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre custas e emolumentos. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a 2º turno. Projeto de Lei n.º 323/2019, de autoria do
Poder Judiciário, que altera a Lei Estadual 9.109, de 29 de dezembro de
2009, dispõe sobre custas e emolumentos. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
a 2º turno. Projeto de Lei n.º 022/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, que dispõe sobre a humanização do serviço bancário. Estabelece
direitos e deveres, sanções administrativas e dá outras providências.
Depende de parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania.
Suspendo a Sessão para que a Comissão emita Parecer.

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, foi feita análise do PL nº 22/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, onde foi analisado o aspecto legal, constitucional do
projeto de lei, em reunião conjunta das Comissões de Constituição,
Justiça e a Comissão de Direito Humanos. Na Comissão de
Constituição e Justiça houve 4 votos, 3 favoráveis ao relatório, um
contrário ao relatório. Na reunião conjunta e na Comissão de Direitos
Humanos, houve dois votos contrários ao relatório e quatro votos
favoráveis ao relatório. Portanto, Senhor Presidente, o relatório foi
rejeitado por maioria na reunião conjunta das Comissões.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto, o relatório ou o Projeto?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Desculpe, Presidente, o relatório foi pela rejeição do projeto e o projeto
foi rejeitado por maioria. O relatório foi aprovado. O relatório era pela
rejeição do projeto e o relatório recebeu a maioria dos votos. Pela
rejeição do Projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
com todo respeito que eu tenho aos demais Parlamentares, eu quero
destacar meu profundo respeito por todos, absolutamente, todos os
Parlamentares que estão aqui presentes, meu profundo respeito pela
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, meu profundo respeito
pela Assessoria Técnica, mas não é a primeira vez, não é a segunda
vez, não é a terceira vez, não é a quarta vez, eu já perdi a conta de

quantas vezes projetos, de minha autoria, ou não entram na pauta, e eu
tenho que pedir urgência. Esse projeto, por exemplo, foi o primeiro
projeto que eu protocolei aqui nesta Casa. Projeto que está quase aí
cem dias, sem apreciação. Eu tive que fazer um Requerimento de
Urgência. Projeto que trata sobre serviço bancário, Presidente, próprio
Deputado Neto, que já protocolou projetos semelhantes, e foram
aprovados, são leis que existem. Por que projeto quando é da minha
autoria, com base na Constituição, e aqui eu quero destacar com... sem
querer ser melhor do que ninguém, eu sou formado em Direito, eu fiz
Exame de Ordem, eu passei na OAB, eu tenho pós-graduação em
Processo Civil, Direito Civil, pós-graduação em Gestão Pública, pela
UEMA, tenho mestrado pela UFMA, em Políticas Públicas, e nunca
parei de estudar, e dou aula de Direito Constitucional. Eu tenho respeito
pelas pessoas que estão lá fora, tenho respeito por todos vocês, mas
eu tenho respeito muito grande pela a minha biografia. É inacreditável
a CCJ utilizar de dois pesos, duas medidas, com todo o respeito que eu
tenho a todos que estão aqui, mas o que está acontecendo é inadmissível,
é intolerável. Quando a gente entra com uma ação no Poder Judiciário,
existem precedentes, o próprio Código do Processo Civil tem trabalhado
pela uniformização das decisões, existem Súmulas, existem decisões
do STF, do STJ, que não podem ser ignoradas, por Tribunais inferiores.
A Constituição Federal de 1988 não mudou, não estou falando de
estrada não, eu estou falando de serviço bancário. Vir falar para mim,
que é competência de outra Casa Legislativa falar sobre serviço
bancário, que é a relação de consumo, por gentileza, leia, leia a
Constituição, artigo 24, incisos V e VIII. Senhor Presidente, com todo
respeito que eu tenho a todos que estão aqui, mas o que está
acontecendo não é correto. E não só eu que estou sendo prejudicado,
quem está sendo mais prejudicado é o cidadão maranhense. Tem um
projeto da autoria do Deputado Rogério Cafeteira que trata sobre a
pessoa com deficiência, que trata sobre os autistas. Rogério Cafeteira,
em dezembro do ano passado, novembro do ano passado, me convidou
para, nesta Casa, debater esse projeto e pediu que eu fizesse o
desarquivamento. Fizemos o desarquivamento, mas até agora não foi
apreciado. Então, ao tentar me inviabilizar, talvez esteja inviabilizando
a garantia de direito do cidadão. Repito, Senhor Presidente, respeito
todos aqui, não tenho nada contra absolutamente ninguém, mas o que
está sendo feito não está sendo correto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bom, o projeto de lei teve parecer pela sua rejeição e, portanto,
vai sair da Ordem do Dia para que o autor, para que V.Ex.ª, Deputado
Duarte, recorra do parecer ou não.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR DUARTE - Senhor
Presidente, agradeço a sua ponderação, os seus ensinamentos. Esse
trâmite eu já decorei, já foram oito projetos que eu recorri para o
Plenário, só que é a coisa mais difícil, porque, para ser aprovado no
Plenário, o recurso da CCJ, eu preciso de maioria absoluta, eu preciso
de 22 votos. Olhe o quórum hoje: são 29 parlamentares que estão aqui
presentes. Para conseguir 22 votos, eu tenho que torcer para que haja
quórum qualificado para poder recorrer de uma decisão da CCJ a fim
de que o projeto não seja aprovado, para que o projeto seja discutido
nesta Casa. Então, o que eu estou pedindo é que, de fato, seja feita uma
análise técnica dos projetos de lei, porque CCJ é para ter decisões
técnicas com base nos precedentes, com base na Constituição, não
como está acontecendo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sigamos na Ordem do Dia. Parecer 327/2019, de autoria da
CCJ, contrário ao Projeto de Lei n.º 024/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
o parecer permaneçam como estão. Os que forem contrários fiquem de
pé. Mantido o parecer da CCJ. Projeto de Lei n° 058/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior. Concedo a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman a Jefferson Miller Portela e Silva. Em discussão. Em
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votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação do
Plenário. O Requerimento n.º 356/2019 e 357/2019 são de autoria do
Deputado Arnaldo Melo. Está ausente. Ficam transferidos para a
próxima Sessão. Requerimento n.º 362/2019 e 363/2019, de autoria da
Deputada Daniella Tema e do Deputado Ciro Neto (lê).

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, Questão de Ordem, em seguida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte, aguarde só um instante, só terminar a
análise deste requerimento. Solicito ainda que dê ciência ao Prefeito, ao
presidente da Câmara e seus pares. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado
Duarte, logo após este requerimento lhe darei a Questão de Ordem.
Requerimento n.º 367/2019, de autoria da Deputada Detinha,
solicitando, 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.º 070, de sua autoria. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, talvez não tenha ficado claro, mas, logo
após a minha manifestação sobre a CCJ, eu afirmei o procedimento de
recurso. Inclusive V.Exa. informou e eu destaquei que eu conhecia esse
procedimento, que eu já tinha feito várias vezes. E destaquei que
precisaria de maioria absoluta. Ou seja, 22 votos. Como, hoje são
apenas 29 presentes, hoje não é o dia adequado para apreciar eventuais
recursos. Ontem, eu havia falado com V. Exa., falei também com a
assessoria. Tem um recurso do Parecer n.º 327/2019, de autoria da
Comissão Constituição e Justiça, CCJ, contrário ao projeto de lei, de
minha autoria, n.º 024/2019, que proíbe que as empresas de concessão
de água e energia elétrica realizem suspensão de fornecimento de seus
serviços em dias específicos por falta de pagamento. Ou seja, é uma
situação que já foi apreciada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal,
no dia 19 de dezembro do ano passado. Só que o acordão ainda não foi
publicado, se o acordão não foi publicado, não gera efeitos jurídicos.
Então, eu não me sinto tecnicamente confortável, além do quórum não
estar qualificado, para que esse projeto, para que esse recurso seja
apreciado hoje. Por isso que eu peço que seja retirado de pauta. Eu
havia informado antes, e eu reafirmo agora, de forma mais clara e
contundente, exatamente, pela questão de quórum. Acredito que ficou
registrado que, no momento que eu falava sobre a CCJ, eu destaquei
que esse procedimento, hoje, não seria cabível. Por isso que eu reafirmo
que seja retirado de pauta este meu requerimento para que ele seja
votado no segundo semestre ou após a publicação do acordão do
Supremo Tribunal Federal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior, eu compreendo a argumentação de
V. Ex.ª e a Questão de Ordem. Ocorre que o recurso foi apreciado em
Plenário. De toda forma, eu vou pedir à Secretaria da Mesa que me dê
um Parecer sobre este tema, porque é algo sui generis, numa situação
ímpar. E aí, após a manifestação pela Secretaria, eu lhe posicionarei,
pessoalmente, sobre o tema.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu agradeço, mas reafirmo, inclusive como tudo é registrado,
após o relatório da CCJ, eu me manifestei e falei categoricamente,
claramente, que hoje não seria o dia adequado para apreciar eventuais
recursos da CCJ. E deixei claro a necessidade de retirar de pauta pela
falta de quórum nesta Casa, no dia de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento n.º 364,
de autoria do Deputado Rigo Teles, o Deputado está ausente, fica
transferido para a próxima Sessão. Requerimento n.º 365 e 366, de
autoria da Deputada Andreia Martins Rezende (lê). Como vota a
Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento n.º 368/2019, de autoria do Deputado
Ricardo Rios (lê). O Deputado está ausente. Mas trata-se de
justificativa de falta, vamos apreciar. Como vota a Deputada Dra.
Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento n.º 369/2019, de autoria do Deputado
Othelino Neto (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota o Deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária, de
segunda-feira, 1º de julho. Projeto de Lei n.º 249/2019, de autoria da
Deputada Daniella Tema. Em primeiro turno. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 46/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, 1º
Turno. Requerimento nº 370, de autoria do Deputado Hélio Soares
(lê). Requerimento n.º 371, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante.
Fica também incluída, na Ordem do Dia de amanhã, a Medida Provisória
n.º 294/2019.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Roberto Costa, que não utilizará os 30
minutos, gentilmente, em razão da Sessão Solene que teremos às 11h,
homenageando a Associação dos Jovens Empresários do Maranhão,
solicitada pelo Deputado Wendell Lages. Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, hoje eu venho aqui usar esta tribuna para demonstrar
a nossa satisfação e alegria. Ontem, em Brasília, o Maranhão deu um
passo fundamental para o Brasil que vive, Deputado Marco Aurélio,
uma instabilidade política e econômica muito grande, uma crise
econômica que tem atingido a todos os estados e municípios e,
consequentemente, a nossa população. E o Maranhão não foge também
dessa realidade que o país vive, além disso, essa instabilidade política
hoje implantada no Brasil tem dificultado toda essa retomada do
crescimento, essa retomada para que o Brasil pudesse buscar novamente
essa estabilização econômica e dar as garantias dos direitos para a
nossa população. Acho que, quando chega a esse momento de crise,
Deputado Edivaldo Holanda, nós temos que deixar as nossas questões
políticas de forma individual e partidária e pensar no conjunto da
população, no conjunto da sociedade. Eu venho hoje aqui, na verdade,
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usar as minhas palavras para parabenizar o ato que o Governador
Flávio Dino teve e pelo qual demonstrou toda sua grandeza política e
de compromisso com o estado do Maranhão e com o Brasil. Quando
ontem ele se reuniu com o nosso querido ex-presidente José Sarney,
que no campo político sabemos das divergências que são claras, são
transparentes, o que foi demonstrado ao longo dos anos, mas, quando
se chega ao momento em que os interesses da população, os direitos da
população correm um grande risco, é necessário termos a imparcialidade
de compreender o momento para que a gente possa defender a nossa
democracia que é o direito mais sagrado que nós podemos ter dentro de
nosso país. Essa reunião, ontem, do Governador Flávio Dino junto
com o ex-Presidente Sarney, em Brasília, na casa do ex-Presidente
Sarney, mostrou o nível que o Governador Flávio Dino tem em relação
à preocupação com o conjunto do país e com o estado do Maranhão.
Essas questões que se tornaram pequenas no âmbito do Maranhão
acerca da divergência política foram tratadas de forma muito clara
pelas atitudes de ambos. O Governador solicitou e o ex-Presidente
Sarney também teve a mesma grandeza do Governador de aceitar esse
encontro, que é um encontro histórico, não apenas para o Maranhão,
mas para o Brasil. E uma demonstração de amadurecimento político
que o país precisa para que a gente possa debelar todas essas crises
que estão instaladas hoje e que a população tem pagado um grande
preço. O Governador, a meu ver, foi extremamente sábio, foi coerente
de compreender. Neste momento, ele, inclusive, tem feito uma
interlocução com outros setores da sociedade, com outros ex-
presidentes. Não poderia de forma nenhuma deixar de dialogar com o
Presidente Sarney, que é um homem que tem a sua história já marcada
nesse país. Um homem que tem uma história de trabalho e de conquistas
para o povo brasileiro e que tem uma grande experiência política que
pode ser usada sempre, nesses momentos de crise, para que se possa
se debelar essas crises. E o Governador, nessa sua atitude, demonstra
exatamente o seu amadurecimento. Ele dá uma resposta para o país de
que é necessária a união de todos. E com esta união que começou a ser
conquistada ontem quem ganha é o Maranhão, é o povo do Maranhão.
Eu acho que a demonstração dele e o recado que saiu desse encontro é
exatamente isso, as questões políticas que nós estamos travando,
inclusive na Assembleia e dentro do Estado do Maranhão, ela não pode
ser maior do que o interesse da nossa população. Ela não pode ficar
menor do que o sofrimento do povo. E quando a gente tem compromisso
com o país, quando nós temos compromisso com o nosso estado, nós
temos que dialogar, inclusive, com aqueles que nós contestávamos. E
nós precisamos, na verdade, nesse momento, mostrar ao país que essa
divergência é pequena, porque corre um grande risco a democracia do
país.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Roberto quando puder, por gentileza, me conceda um
aparte.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Deputado
Roberto, Deputado Fábio Macedo também.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Depois, Deputado Wellington também, Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Agradeço a oportunidade...

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado
Marco Aurélio. Em seguida, V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Agradeço a oportunidade do aparte. Parabenizá-lo pela fala

brilhante. E parabenizar também a grandeza dos dois líderes que tiveram
esta reunião. Inclusive, ela não traz esse impacto, essa repercussão só
no Maranhão, mas em todo o Brasil. Foi muito pautado na imprensa
nacional com a leitura de superação de divergências em nome de algo
maior, a democracia. São dois líderes para além dos cargos que exercem,
que já exerceram, dois líderes. E nesse sentido de destacar a grandeza,
de superar essas divergências, são adversários históricos aqui no
Maranhão. Destaco aqui a leitura da Folha de São Paulo, Daniela Lima
escreveu: “Brasil acima de tudo. A crise política fez o Governador
Flávio Dino e o ex-Presidente José Sarney, adversários políticos figadais
no Maranhão, conversarem. Em uma análise, o emedebista disse ver
muito conflito e poucas pessoas dispostas a acalmar o ambiente. O
país está num labirinto”. Uma leitura bastante interessante sobre este
momento. Porque o que está ameaçado, além da ordem democrática,
também as instituições. E, nesse momento, é preciso ter grandeza,
superar as divergências, pensar o Brasil e ter coragem para fazer este
debate, do contrário toda a ordem democrática cai. E não haverá o que
a gente tem aqui, a disputa democrática não haverá. Então, hoje se vê
toda hora insultos ao Supremo Tribunal Federal, por parte de
autoridades que comandam o país, quando se deveria ter o respeito ao
guardião da Constituição. Então, eu parabenizo a atitude dos dois
líderes. Isso soa muito bem, sobretudo, no momento de tanto conflito,
de tanta intolerância, verificar que as divergências são superadas por
uma causa, que é a democracia. Parabenizo os dois líderes e parabenizo
Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado Marco Aurélio, Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) –
Deputado Roberto, parabenizo pela sua fala e vejo aquele encontro de
ontem, vejo muito positivo. Mostraram maturidade política e um
momento sombrio que o nosso país hoje passa, nada melhor do que
troca de experiências. O ex-presidente José Sarney tem uma experiência
muito grande, Flávio Dino também, o Governador também e em
momentos difíceis essa troca de experiência é muito importante.
Deixando os lados políticos, a questão política e eu vejo assim que o
Maranhão só tem a ganhar com isso. A gente lembra aí, há quase 4
anos, 5 anos atrás, quando o próprio ex-governador José Reinaldo
propôs isso, um Pacto pelo Maranhão. Infelizmente, naquele momento,
não aconteceu, mas eu vejo que, a partir desta conversa que teve ontem
entre o Governador Flávio Dino e o ex-presidente José Sarney, esse
Pacto pelo Maranhão, ele vai, sim, agora, realmente, ser realizado. Os
maranhenses ganham com isso. O Brasil tem muito a crescer também,
porque o Governador Flávio Dino tem mostrado para o país como se
governa em momentos de crise. Então, sem dúvida, eu parabenizo
tanto o José Sarney como o Governador Flávio Dino pelo o encontro
de ontem. Eu tenho certeza de que os bons frutos, o maranhense vai
colher por meio desse encontro deles. Inclusive, Presidente Othelino,
sugeri até dar uma limpada ali, no nome de José Sarney, aqui no Plenário.
Brincadeiras à parte, agradeço o aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Deputado Roberto Costa, muito obrigado pelo aparte, mas
o que eu vou falar até destoa do seu pronunciamento, no Grande
Expediente, na verdade, é a incoerência do Governador Flávio Dino.
Eu não sei se eu falo incoerência ou cara de pau. Porque um governo
que ganhou a primeira eleição, ganhou a segunda eleição, abominando
as velhas práticas políticas que até então ele colocava na conta do
grupo Sarney. Que José Sarney era o atraso para o Estado do Maranhão
e para o Brasil, era um atentado à democracia e agora o que faz? Ele vai
em busca de conselhos, vai se ajoelhar, vai procurar José Sarney. E aí
eu pergunto: O que mudou? O que mudou para o Governador Flávio
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Dino? Se antes José Sarney era o atraso, ele vai em busca do atraso?
Não foi Sarney que foi atrás de Flávio Dino, mas Flávio Dino que foi
atrás de José Sarney. Então, eu peço até desculpa do seu
pronunciamento, que vai totalmente ao contrário do seu
pronunciamento. E eu vou até aproveitar para usar o meu tempo, para
que eu possa falar. Mas algo que me inquietou desde ontem. E a classe
política e a população do estado do Maranhão estão inquietas, querendo
saber o que se esconde por trás disso. Com certeza, Flávio Dino foi
atrás de Sarney, tem algo errado, tem algum golpe se aproximando. Ele
fala tanto de golpe, tem algum golpe se aproximando, até porque eu
conheci o Governador Flávio Dino fazendo oposição...

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Peço
um aparte, nobre Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
(...) fervorosa ao grupo Sarney, e hoje o que faz? Independente dos
anseios da população, que, segundo ele falava, foi massacrada pelo
grupo Sarney, destruiu o Maranhão, hoje está lá se aconselhando.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputado
Roberto, em seguida, um aparte também.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Agora inclusive é um marco num mandato do Deputado Wellington na
Assembleia. Eu já deixei bem claro que não sou dinista e nem sou
sarneysista, um marco ainda maior, porque nunca fiz oposição ao
Governador Flávio Dino por ele criticar o grupo Sarney, por ele ser
oposição ao grupo Sarney. Eu faço oposição à gestão do Governador
Flávio Dino por achar que ela seja desastrosa, por ter encontrado
elementos que, na verdade, ele abominava, como a velha prática política,
mas continua fazendo da mesma forma. Então vou continuar com
minha independência, vou continuar com minha coerência política,
mas hoje cai a máscara do Governador Flávio Dino. É o que eu tinha
para o momento. Muito obrigado, Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado
Wellington, só fazendo uma menção em relação ao seu discurso. Eu
acho que o que tem que inquietar o homem público são cerca de 13
milhões de desempregados que existem hoje no país. O que tem que
deixar inquieto o homem público é essa situação hoje que nós temos
em todos os municípios e estados do Brasil, uma penúria econômica
atingindo diretamente a população. Eu acho que o ato de grandeza é
exatamente esse: o Governador foi eleito pela primeira vez contra o
Sarney, foi eleito pela segunda vez contra o Sarney, então ele mostrou
que não precisa para ganhar a eleição, mas, mesmo assim, a
preocupação dele não é uma questão individual, não é uma questão
pequena da questão política, isso já passou. O que nós temos que
compreender é como disse o Deputado Marco Aurélio, isto é, as
instituições que formam o tripé da democracia no país são atacadas e
hoje o enfraquecimento dessas instituições provoca uma inquietude
em toda a população, porque a democracia passa a correr um risco
muito grande. Então, eu quero, na verdade, reafirmar aqui todo o nosso
posicionamento e admiração inclusive por esse ato do Governador
Flávio Dino e do Presidente Sarney. Deputado Neto Evangelista tinha
solicitado antes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Deputado Roberto, primeiro quero lhe parabenizar pelo tema grandioso
que V.Ex.ª traz ao plenário desta Casa e pedir permissão ao Deputado
Wellington para discordar com todo respeito da fala que ele fez agora
a respeito desta conversa que tiveram o ex-presidente Sarney e o
Governador Flávio Dino. Teoria da conspiração sempre é mais fácil. É
sempre mais fácil vender o discurso da teoria da conspiração. É sempre
mais bonito de se ouvir, e V.Ex.ª falou muito bem quando lembrou das
duas eleições do Governador Flávio, que foi eleito nas duas disputando

contra o grupo do ex-presidente Sarney, ou seja, na disputa da eleição,
o Governador Flávio Dino já entendeu qual o campo político dele na
disputa no Maranhão. O seu campo político é outro. Quando dois
homens públicos da grandiosidade do ex-presidente Sarney e da
grandiosidade hoje que representa o Governador Flávio Dino, não só
no Maranhão, mas no país, resolvem sentar e dialogar sobre na maior
crise que o país vive, o Maranhão também, nos últimos anos.
Demonstra a grandeza desses dois homens públicos, tanto do
Governador Flávio em procurar e do ex-presidente Sarney em receber.
E eu vi as últimas agendas do Governador Flávio. Ele sentou com
todos os ex-presidentes para ter um diálogo a respeito do Brasil. O
Deputado Fábio aqui lembrou da fala do Governador Zé Reinaldo, no
início do governo Flávio Dino. Fazia inclusive parte da equipe de
Governo. E concordei com o Governador Zé Reinaldo, à época, que
naquele momento nós deveríamos procurar o ex-presidente Sarney e
fazer um pacto pelo Maranhão. Que bom que isso está acontecendo,
por que quem ganha com isso? Flávio Dino? Não. Governador reeleito.
O ex-presidente Sarney? Não. Estadista. Já tem a sua carreira política
comprovada em todo o país. Quem ganha é o Maranhão. Quem ganha
são os maranhenses. Por quê? O ex-presidente Sarney tem a sua
influência, até hoje, lá em Brasília. O Governador Flávio Dino enfrenta
a maior crise econômica e fiscal que o Estado já viveu nos últimos
anos. Eles juntam forças para encontrar soluções para os problemas
que o Maranhão vive hoje. Eu tenho certeza, absoluta, que tanto o
Governador Flávio quanto o ex-presidente Sarney não irão se negar em
momento algum de ajudar o povo do Maranhão e ajudar o Brasil nesse
momento que tanto precisa. Parabenizo V. Exa. por tratar desse tema.
Acho que V.Exa. já sabia disso antes dos maranhenses pela postura
que V.Exa. adotava. Alguns falam em incoerência. Não, eu falo em
coerência. Eu falo em respeito ao povo do Maranhão, que é a postura
que V. Exa. vem adotando nesta Casa já há muito tempo. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado Neto. Deputado Edivaldo Holanda. Depois, o Deputado
Duarte.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
– Nobre Deputado Roberto Costa, parabenizo V. Exa. pelo brilhante
pronunciamento. Este encontro demonstra a humildade do Governador
Flávio Dino. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados. E ele deu
um passo importante porque, na crise que nós vivemos, Maranhão e
Brasil, é importante que o seu líder maior tenha esta visão. Visão não
apenas de um Estado membro da Federação, mas visão de um país,
visão de futuro. O estadista vê o futuro. Esse encontro coloca o
Governador Flávio Dino na condição de estadista e isso é importante.
Isto é importante para todos nós, para os maranhenses, mas mais
importante ainda para o Brasil, que precisa de líderes audaciosos,
corajosos, que estejam acima das divergências paroquiais. O Governador
deixa de lado as divergências momentâneas e parte para uma conversa,
da qual podem surgir benefícios não só para o nosso Estado, mas para
nossa Nação. Então, eu parabenizo o Governador Flávio Dino por
essa iniciativa, com certeza, ele tem o respeito ainda maior agora dos
maranhenses e de todos nós da classe política, exceção feita aos xiitas
que não querem o melhor para seu Estado, querem ver o circo pegar
fogo. Está na hora de se olhar para frente. E o Governador Flávio Dino
olhou para frente, tomou essa decisão. E essa decisão, com certeza, ele
tem respaldo e aplauso de todos nós e do povo maranhense. Parabéns
à V. Ex.ª, parabéns ao nosso Governador pela decisão dessa conversa
tão alta, tão importante para o Maranhão e para o País. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado Edivaldo. Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) - Meu
querido amigo, Deputado Roberto Costa, fico muito feliz com seu
pronunciamento, aqui nesta Casa. Vossa Excelência, que é um exemplo
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de maturidade, de equilíbrio, de diálogo, mesmo sendo de um partido
com ideologia político-partidária, diferente de muitos que aqui estão,
Vossa Excelência é uma referência nesse diálogo, nessa proximidade,
para que nós possamos avançar cada vez mais na garantia de direitos.
Discordo totalmente do que o Deputado Wellington destacou, pois
entendo que nunca devemos nos achar melhores do que ninguém. Não
podemos de maneira alguma achar que vamos conseguir avançar
sozinhos. Eu confesso a V.Exas. que fiquei muito feliz com esse diálogo,
com essa demonstração de maturidade, de ambas as partes. É necessário
união, é necessário unidade, nesse momento, onde nós passamos e já
há um bom tempo, em que estamos passando por essa quadra de crise
econômica, crise jurídica, crise moral, ética, crise política, onde se
debater política, hoje, muitos ultrapassam a esfera do debate, do diálogo
e vão para vias de fato, para agressões, há um debate muito polarizado,
onde aquilo que deve ser priorizado, que é o bem comum, de fato, vem
sido esquecido. É um grande exemplo para todos, esse diálogo entre o
Presidente José Sarney e o Governador Flávio Dino, é um grande
exemplo para todos, não apenas para os maranhenses, mas para o
brasileiro. Repito, estou muito feliz com esse diálogo, com essa
demonstração de equilíbrio, maturidade. E tenho plena certeza, plena
convicção, que, com essa união, com essa unidade, que, com esse
debate, nós vamos conseguir avançar muito mais, aqui no Maranhão e
em todo Brasil. É essa demonstração que deve se tornar aqui, esse
gesto que deve se tornar aqui dentro desta Casa também um exemplo,
em todo o País, para que nós possamos conviver com as diferenças e
compreender que, apesar das diferenças, nós temos muito mais pontos
em comum, do que pontos em divergências. Essa união que vai fazer o
Brasil ir para frente, essa união que vai fazer o Maranhão ainda melhor.
Parabéns, Deputado Roberto Costa, parabéns ao Governador Flávio
Dino, e parabéns ao ex-presidente José Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado Duarte, Deputada Thaiza.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(aparte) - Deputado, quero parabenizá-lo pelo tema, assim como os
outros colegas. E dizer que, de forma muito madura, de humildade, eu
posso dizer, o Governador deu um grande exemplo aí de maestria,
porque temos que reconhecer que, diante de todas as dificuldades que
o Brasil passa, o Maranhão ainda consegue se sobressair, o Maranhão
ainda é um dos poucos estados da Nação que não tem atrasado salários,
ao contrário, tem antecipado. Então, de forma muito coerente e salutar,
um gesto muito bonito, o Governador procurou e reconheceu a
grandiosidade, a grandeza do ex-presidente Sarney, o que todos nós
reconhecemos. O Maranhão, por ser o estado mais pobre da Nação,
ganha muito com essas duas mentes pensantes, essas duas
personalidades políticas que, juntas, podem sim enaltecer e engrandecer
cada vez mais o nosso estado. Quem ganha é o nosso povo porque a
política brasileira hoje não é mais essa política pequena, V.Ex.ª é um
exemplo disso, é um exemplo de um parlamentar aqui, como já foi dito,
que sabe se postar de forma dura, de forma coerente e muito sábio
sempre nas suas colocações. É desse exemplo de política que nós
estamos precisando, justamente nós que pregamos o novo modelo da
política, a política da unidade, a política da união, a política da
maturidade para que a gente possa sempre recorrer ao outro. Então,
assim, eu acho que é muito grandioso esse exemplo de gesto que deu aí
o Governador Flávio Dino. O Brasil tende a ganhar porque o Presidente
é uma peça fundamental ainda em Brasília. O Governador esteve reunido
também com o Ex-presidente Fernando Henrique. Então, a gente
consegue ver a grandiosidade desse homem e agora junto com também
o grande gestor, o Governador Flávio, o Maranhão avança muito e o
Brasil tem muito a ganhar também. Eu espero grandiosamente que não
tenha sido apenas um encontro e uma conversa, mas que possa de uma
vez todas acabar, sanar essa disputa porque a eleição já passou, como
você colocou, as duas eleições estaduais, nas quais o Governador Flávio
Dino logrou êxito. Este momento é um momento de união, é um

momento de pensar no crescimento do Maranhão, é pensar numa
solução no crescimento para o Brasil. Então, assim, parabenizar e
deixar aqui toda a minha felicidade, toda a minha admiração por essa
atitude e ressaltar que seja um exemplo para que todos nós, políticos,
possamos sempre deixar essa política pequena, esses gestos medíocres
de estar apenas criticando quando a pauta, quanto o momento requer
algo muito maior e de coerência que é a união, que é a imparcialidade
para poder lograr êxito e sonhar com um Brasil e com um Maranhão
melhor. Então quero aqui parabenizar V.Ex.ª pelo tema. Parabenizar o
Governador Flávio Dino e também parabenizar, deixando toda a minha
admiração ao ex-Presidente Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigada,
Deputada Thaiza, Deputada Daniella.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) –
Inicialmente, eu gostaria de parabenizar Deputado Roberto pela
iniciativa de levar à tribuna desta Casa essa discussão. E dizer que eu
fico muito feliz em ver os dois lados, Oposição e Situação, aplaudindo
um encontro em benefício do povo do Maranhão, em benefício do
nosso país, em benefício de fato da nossa população. E dizer que, nos
momentos de crise, os bons se sobressaem e eu tenho esses dois grandes
políticos, dois grandes homens, tanto o nosso Governador Flávio Dino
quanto o eterno ex-presidente Sarney, grandes políticos que podem
juntos somar e contribuir para que, neste momento de crise, a gente
consiga passar por ele sem ter grandes danos dentro do nosso estado.
Como já foi dito por outros colegas, nós vivemos de fato um momento
muito difícil dentro do nosso estado, dentro do nosso país, e são duas
cabeças, duas mentes brilhantes e pensantes que acredito eu que, unidas,
vão poder fazer a diferença realmente neste momento de dificuldade
pelo qual o nosso estado vem passando. Eu carrego comigo sempre
que o diálogo é a melhor maneira de se resolver as coisas. Fiquei muito
feliz ao ver sendo noticiado que esses dois grandes políticos, ontem,
puderam sentar. Sentar em benefício realmente do povo. Deixar as
diferenças políticas, as divergências políticas de lado nesse momento.
Até porque o momento, hoje, nem condiz com essas divergências
políticas aqui dentro do estado do Maranhão. A verdade é muito maior.
O problema é muito maior. O problema é nacional. Parabenizo, aqui,
também, de forma toda especial, a iniciativa do nosso Governador
Flávio Dino, por sentar não só com o ex-presidente Sarney, mas sentar
também com outros presidentes, com outras pessoas que contribuíram
muito dentro do nosso país, para discutir não só o Maranhão, mas
para discutir também, acredito eu, o Brasil como um todo. Venho lhe
parabenizar mais uma vez. Finalizo aqui a minha fala, parabenizando a
V.Exa. por levar a essa tribuna essa importante discussão,
parabenizando o nosso Governador Flavio Dino, pela humildade de
deixar as diferenças de lado e de sentar com o nosso ex-presidente
Sarney. E dizer que eu tenho certeza que, a partir desse encontro,
muita coisa vai mudar e tem muita coisa boa por vir não só para o
nosso Estado, mas também para o nosso país, muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputada Daniella.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Roberto, quando puder, se V. Ex.ª estiver finalizando,
me conceda trinta segundos.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
pode, tem prioridade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não tem outro Deputado aguardando? Deputado Zito, V.
Ex.ª. pode falar e, com a permissão do Deputado Roberto, falarei em
seguida.
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O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) - Deputado

Roberto, eu quero parabenizá-lo, assim como todos que apartearam e
fizeram. Eu sei que se aqui estivessem presentes os 42 Deputados, os
43 queriam apartear por V. Ex.ª trazer a esta Casa esse tema tão
importante. Por se tratar de duas grandes lideranças que têm
compromisso com o povo do Maranhão. Este encontro todos nós
sabemos que é uma exceção no nosso país, nos estados onde existem
dois grupos políticos. E deveria ser a regra. Porque nós precisamos
exatamente que as lideranças com o compromisso feito com a população
não meçam esforços para se juntarem e trabalharem pelo povo. Isto o
Governador Flávio Dino está fazendo pelo nosso estado. Nós estamos
passando por uma fase muito difícil, em que precisamos nos unir,
porque os dois são grandes lideranças, mas maior é o Maranhão, maior
é seu povo. Neste gesto de grandeza que partiu do Governador Flávio
Dino, todos nós temos que parabenizar por essa atitude. Não podemos
esquecer que o ex-presidente José Sarney também fez a sua parte
quando recebeu, porque, se assim não fosse, o Governador não teria
tido este encontro. Significa dizer que as duas lideranças estão voltadas
para atender o povo do Maranhão. Eu quero parabenizar V.Exa. mais
uma vez porque é um assunto, como já falei, muito interessante, muito
importante para o país e para o Maranhão. E não podemos deixar de
parabenizar pelo gesto de grandeza e de humildade o nosso Governador
Flávio Dino, que no momento de dificuldades que passa o país,
consequentemente, o nosso estado, busca também uma outra liderança
para juntar-se, porque por meio da soma é que nós podemos contribuir
muito mais para o nosso estado. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado Zito. Presidente Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO (aparte) – Deputado Roberto, quero cumprimentá-lo, pelo seu
pronunciamento, acho muito pertinente, até porque este encontro, do
Governador Flávio Dino com o ex-presidente Sarney é um fato de
repercussão nacional. E é razão de alegria ver esta conversa, porque o
momento, essa quadra histórica do país com os problemas que está
enfrentando, e com a falta de perspectiva, de solução, ela requer que os
políticos responsáveis dialoguem e conversem, para que encontremos
saídas para o Brasil menos traumáticas possíveis. E essa conversa
extrapola as diferenças políticas locais, quando um e outro com a
importância política que cada um tem, se dispõe, a deixar as questões
paroquiais de lado e discutir soluções para o País, isso é razão de
satisfação para todos nós e, em especial, para a classe política. É
necessário que políticos responsáveis discutam e comunguem naquilo
que é o essencial, que é a preservação da nossa democracia, o
fortalecimento do Estado Democrático de Direito que vem sendo
agredido sucessivas vezes. E por isso nesse momento é fato, que as
diferenças locais se tornam menos importantes, quando nós percebemos
riscos iminentes. E os políticos brasileiros devem olhar para este
encontro de adversários locais, o Governador Flávio Dino e o ex-
presidente Sarney e observarem nisso um exemplo, de que o Brasil
exige o diálogo, o Brasil precisa do entendimento e que esta conversa
de ontem, que teve repercussão, em todo o Brasil, ela sirva de exemplo
para outros políticos. E que jamais se confunda essa conversa de grande
repercussão nacional como uma questiúncula local, como um mero
acordo, como uma coisa que não tem a dimensão que, de fato, tem essa
conversa. Então, eu cumprimento o Governador Flávio Dino pela
iniciativa de pedir a conversa com o ex-presidente Sarney, assim como
cumprimento o ex-presidente Sarney por ter concordado com a conversa
e terem tido certamente uma boa conversa sobre o nosso Brasil.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Presidente Othelino. E o Senhor falou um ponto importante e que tem
que ser, digamos assim, o marco dessa conversa, o marco desse diálogo,
que está se discutindo numa conversa entre o Governador Flávio Dino
e o ex-Presidente Sarney, não é apenas uma questão política, partidária.

O que estava se discutindo, a pauta principal foi a situação de
instabilidade que o País vive, porque Estado nenhum consegue sair de
uma crise, se o País continuar nela. A primeira saída de uma crise não
é a saída individual do Estado, mas é a saída em conjunto do País,
porque se o País sai de uma crise, todos os Estados conseguem sair. E
a pauta fundamental, foi exatamente isso, o que uniu os diferentes foi
o interesse público pelo País. E, consequentemente, o Maranhão ganhará
muito com isso. E uma coisa que nós aprendemos em política, política
é feita de gestos. E o gesto, ontem, dessas duas personalidades do
Maranhão, foi muito forte, foi uma sinalização muito clara para o
Brasil de que o momento agora é de diálogo, é de unir as forças para que
a gente possa sair desses momentos de dificuldade que o país vive. O
barco é um só e, se o barco afundar, todos nós afundaremos, portanto,
nós não podemos apequenar este momento porque foi uma grande
demonstração do Governador Flávio Dino para o país de buscar o seu
adversário histórico para um diálogo a fim de procurar soluções para
atender às demandas do nosso país. Assim fez o ex-presidente Sarney,
que sempre demonstrou na sua vida que nunca fugiria das suas
responsabilidades, que jamais se fecharia quando fosse chamado para
atender aos interesses do país. Como disse o mesmo adversário que o
chamou, da mesma forma ele teve esse comportamento de aceitar esse
diálogo, aceitar essa conversa porque agora não adianta pensarmos
individualmente, nós temos que pensar no conjunto do país. Em vários
momentos, nós temos que deixar os nossos interesses individuais de
lado. Para alguns, é muito difícil porque é o único oxigênio que tem
para continuar vivo, mas o verdadeiro político, que tem compromisso
com a população, às vezes, perde o seu oxigênio para dar oxigênio ao
povo, e é isso que nós queremos. Então eu quero aqui mais uma vez
ressaltar a importância deste momento. Mais uma vez o Maranhão
demonstra sua força política, porque essa união foi um recado muito
claro para o país: vamos nos unir para que a gente possa enfrentar os
obstáculos e os momentos de dificuldades. O país é forte, mas, acima
de tudo, nós precisamos de união. Parabéns, Governador Flávio Dino!
Parabéns, ex-Presidente Sarney!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela Liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão, Deputado
Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, gostaria de, eventualmente, me prolongar
um pouco mais, além desses cinco minutos ,pois utilizo hoje a tribuna
desta Casa, nesse dia histórico, no qual muitos, a grande maioria fala de
união, da necessidade de termos uma unidade para vencermos todos os
desafios, todas as batalhas que comprometem os direitos dos
consumidores, os direitos dos trabalhadores, os direitos humanos, as
garantias sociais fundamentais previstas pela Constituição. Senhor
Presidente, nem todos pensam em união. Há muitos que se acham
melhores do que todos e, coincidentemente ou não, esses acham que
podem vencer tudo e todos sozinho, com o discurso de que não precisa
do apoio de ninguém. Nós vimos isso nas eleições municipais aqui em
São Luís, nas eleições passadas. No Jornal Pequeno de hoje, o Deputado
federal Eduardo Braide me agrediu pessoalmente. Eduardo Braide se
pronunciou no jornal Pequeno, afirmando que as informações não são
passadas de forma clara pela gestão do PROCON. Eduardo Braide
nunca solicitou nenhuma informação ao PROCON. E ele foi ainda
mais covarde nas suas afirmações, quando disse que eu teria utilizado
a estrutura do PROCON para me promover, para me eleger a Deputado
Estadual. E disse também que, nas eleições de 2020, eu seria um
candidato laranja. Em respeito às pessoas e buscando fazer com que
sujeitos que vivem de discursos vazios, sem proposições e se
manifestam somente sobre aquilo que é conveniente, eu pergunto ao
Deputado Federal Eduardo Braide onde o Deputado Eduardo Braide
estava quando aproximadamente oitenta bairros de São Luís ficaram
sem água? Onde Eduardo Braide estava quando tivemos o debate sobre
a retirada dos cobradores nos ônibus em São Luís? Qual foi a proposta
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que Vossa Excelência Deputado Eduardo Braide trouxe para a
mobilidade urbana da nossa capital? Onde o Deputado Federal Eduardo
Braide estava? Omisso, negligente e vivendo de discursos sem nenhuma
proposição. Não é surpresa. Para mim, não é surpresa, porque as
experiências que o Eduardo Braide teve na gestão pública, no Executivo,
foram tão omissas, tão negligentes como ele o é hoje. O que que Braide
fez como presidente da CAEMA? Eduardo Braide sequer conseguiu
concluir a importante obra de duplicação do ITALUÍS. Obra essa que
fez com que, durante décadas, a nossa cidade tivesse problemas diário
de ausência de água, serviço que é fundamental de abastecimento de
água e esgoto. Alguém aqui se lembra que Eduardo Braide foi Secretário
municipal na gestão do João Castelo em 2009 e 2010 da importante
Secretaria de Orçamento Participativo? Acredito que poucos lembram
porque foi uma gestão apagada, sem resultados. Porque talvez ele só
se pronuncie naquilo que é conveniente a ele, ou só saiba se pronunciar
criticando aqueles que fazem e buscam fazer. Eduardo Braide, presta
bem atenção, meu amigo, se você sonha em ser prefeito, amadureça
esse debate, evolua esse debate. Não debata como um menino, porque,
em 2014, eu não era político. Em 2014, nunca fui filho de político,
muito menos tinha algum padrinho político. Bem diferente de V. Exa.
que foi para a CAEMA presidir a CAEMA por uma negociação para a
eleição da Mesa aqui na Assembleia Legislativa em 2005. Bem diferente
a nossa história. Nossa gestão também é bem diferente. Vamos discutir
gestão pública. Quando eu fui convidado para presidir o PROCON,
Deputado Eduardo Braide, eu fui convidado por ser um advogado que
sempre atuei na defesa do consumidor, por ter uma dissertação na
UFMA, em Políticas Públicas, defendendo as Políticas Públicas de
Proteção em Defesa do Consumidor. E a minha gestão reunindo
profissionais sérios, técnicos, garantiu direitos, garantiu resultados.
Um órgão que existe há 30 anos e passou a ser reconhecido por meio da
nossa gestão. Pode perguntar para qualquer um, reconhece como a
nossa gestão foi exitosa, é uma gestão eficiente. E a mesma coisa nós
fizemos no Viva, Viva Cidadão, que existe há mais de 20 anos, Viva
Cidadão, onde as pessoas esperavam do lado de fora, embaixo de
chuva e de sol, para ter um atendimento de emissão de um documento.
Deputado, se Vossa Excelência se dirigir ao VIVA, ter um contato
verdadeiramente próximo das pessoas, vai ver que lá hoje tem um
serviço de excelência. E mais do que um serviço eficiente, nosso trabalho
é sério, nosso trabalho é transparente. O que você quer da gestão do
PROCON, além de todos esses resultados? Peça! Não há informações
a serem negadas. Agora, cuidado, porque nós temos informações sobre
a sua gestão na CAEMA, a sua gestão como Secretário Municipal de
São Luís, porque, além da ineficiência, existem vários escândalos e
investigações concretas, eu tenho como provar o que eu estou alegando.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhora
Presidente, eu vou concluir. Diferente de Vossa Excelência que faz um
debate como um menino, sem nenhuma prova concreta. E eu lhe desafio,
eu lhe desafio, vamos parar de discussão pessoal, debate pessoal, e
vamos discutir gestão pública, porque eu me preocupo com São Luís,
eu me preocupo com a gestão municipal dessa cidade e V.Exa., até hoje,
nunca mostrou um trabalho de gestão pública com eficiência,
reconhecido pelas pessoas e teve duas experiências, duas, e não mostrou
para o quê veio. Vive de discurso, vive de retórica. Agora se prepare,
porque o debate tem que ser evoluído, o debate tem que ser com
provas técnicas, propositivas. E eu lhe desafio a mostrar o que V.Exa.
de bom na Caema, o que V.Exa. fez de bom como Secretário Municipal
de Orçamento Participativo do município de São Luís. Senhora
Presidente, era esta a resposta que eu queria dar, porque estamos
vivendo um momento, onde há crise moral, uma crise política, uma
crise jurídica. E por que eu queria destacar? Que, em nenhum momento,
eu afirmei que sou candidato, não afirmei e nem neguei. O que eu estou
fazendo é o meu trabalho como Deputado Estadual. E não é possível

que em todas as pesquisas, eu estando em segundo lugar, eu seria um
candidato laranja. Veja bem, quem vive atrás das histórias dos outros.
Eu conquistei o meu espaço, por meio do meu trabalho, não precisei de
apadrinhamento, não precisei de jeitinho para poder chegar até aqui.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUALIBE - Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN.
Bloco Parlamentar de Oposição. PSDB, cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Eu nem imagina
viver, na manhã de hoje, com os fatos trazidos de uma reunião de
ontem. Eu não percorri o meu imaginário. Votei em Flávio Dino para
Deputado federal em 2006, votei para Prefeito em 2008 e votei para
Governador do estado em 2010, e o que Flávio Dino fazia? Pregava
mudança e abominava a velha prática política. O que eu ouvi no discurso
de Flávio Dino era a tônica que o grupo Sarney destruiu o Maranhão
durante 40 anos, que o grupo Sarney era a praga do Maranhão, era o
atraso do Maranhão. Ele enganou a população do estado do Maranhão
com esse discurso, ludibriou, enganou, mentiu para a população do
Maranhão com esse discurso, porque, se ele fosse verdadeiro, ele teria
dito para a população: ‘eu quero ser Sarney’. Flávio Dino devia ter
dito: ‘eu tenho vontade de ser Sarney’. Deveria inclusive deixar o
bigode crescer porque, durante os quatro anos da sua primeira gestão,
a única coisa que ele fazia era colocar a culpa em Sarney. Hoje, vendo
o discurso do Deputado Roberto Costa fazendo referência a essa reunião
de Flávio Dino com Sarney, causa-me estranheza. O que está por trás
dessa conversa? Tem maracutaia, aí tem alguma coisa errada. O
Deputado Roberto Costa disse que o que está acima disso tudo é o
diálogo, mas que diálogo? É defesa das pessoas mais pobres, é a dos
desempregados? Meu amigo quer dizer que Flávio Dino foi conversar
com Sarney sobre os desempregados do Maranhão? Como? Se não
gerou um emprego nos últimos quatro anos! O que ele fez foi acabar
empresas, o que ele fez foi aumentar impostos três vezes, o que ele fez
foi deixar as pessoas morrerem antes de conseguirem um tratamento de
hemodiálise, um tratamento de câncer! O que ele fez foi deixar os
hospitais abarrotados de gente à mingua! E ele vai se aconselhar com
Sarney?! Eu, sinceramente, não compreendi ainda como que Sarney
era o atraso para o Maranhão e o atraso para o Brasil, que o Sarney
fazia parte da ditadura, que Sarney era um atentado à democracia, e
agora ele vai tomar bênção para Sarney, vai ficar de joelhos para Sarney
e perguntar a Sarney se ele pode deixar o bigode crescer? Foi isso? Eu
não entendi. Falta coerência política, que o Deputado Wellington tem.
Mesmo sendo da base do Governador Flávio Dino, durante o primeiro
ano, eu sempre deixei bem claro, votei o que era a favor do povo, mas
o que era contra o povo, eu fiquei a favor do povo. Nunca votei contra
professor, nunca votei contra policial, nunca votei contra aprovado
em concurso público. Nunca votei contra servidor. Flávio Dino sim.
Não pagou os 21,7% dos servidores. Briga na justiça para não nomear
professores, para não nomear policiais militares, para não nomear
policiais civis, tomando o dinheiro dos aposentados, tomando o dinheiro
do FEPA, aumentando os impostos dos maranhenses, tomando carros
e motos dos maranhenses. Como que um cidadão desse, que tomou 60
mil carros e motos dos maranhenses e leiloou sem dó nem piedade 15
mil carros de maranhenses, o que ele fez de bom para o Maranhão? O
que ele tem feito de bom para o Maranhão? Ah! Sarney recebe Flávio
Dino. Não foi Sarney que foi atrás de Flávio Dino. Flávio Dino é que
foi atrás de Sarney. E aí vem me justificar que essa união de Flávio
Dino com Sarney é para o bem do Maranhão, é para o bem do povo. Eu
não consigo compreender como que Flávio Dino dizia que Sarney era
o atraso do Maranhão e agora foi em busca do atraso do Maranhão. O
que mudou? Ele quer trazer o atraso de volta de Maranhão? Ou ele
reconhece que não era atraso e ele tinha uma única sede, um único
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desejo, uma única fome, que é a fome pelo poder? Conquistar o poder
de qualquer jeito. Conquistar o poder de qualquer forma, usando as
pessoas, assim como usou o Zé Reinaldo, assim como usou o Roberto
Rocha, assim como usou o Waldir Maranhão, assim como usou muitos
outros homens na política. É assim?

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE – Conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir. A senhora pode finalizar e me colocar no Expediente
Final por gentileza? Se pudesse no Expediente Final, tem mais dez
minutos. Eu ainda tenho muito argumento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE – Não tem mais quórum para continuar a
Sessão.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE – Deputado Wellington do Curso, tem
mais dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Então, eu vou concluir. Só dê dois minutinhos por gentileza. Ficarei
muito grato eternamente à senhora, minha presidente. Só para concluir,
mais concluir reafirmando meu posicionamento. Posicionamento de
um deputado que veio para esta Casa com voto limpo, com voto
honesto, com voto consciente. “Jabuti não sobe em árvore: ou é
enchente, ou é mão de gente”. Eu não vim aqui pela mão de gente. Eu
vim aqui foi com a enchente. A enchente que enche a casa das pessoas
mais pobres na periferia de São Luís. A enchente daqueles que lutam
para mudar de vida. O que me trouxe aqui foi a dificuldade, foram as
adversidades. Para passar no concurso para Sargento do Exército, eu
estudava embaixo de um poste perto de casa para economizar energia
em casa. Já passei fome, já passei necessidade nem por isso eu fui me
juntar a Flávio Dino, nem por isso eu me mantive ao lado de Flávio
Dino quando descobri as suas mentiras, o seu desgoverno, o seu
desmando. E vou continuar firme nesta Casa. Hoje causou-me
estranheza muitos deputados que são sarneyzistas e nunca tinham se
declarado. Deputado Marco Aurélio tanto criticou o Sarney, tanto
criticou o grupo Sarney e hoje fazendo referência a essa união de
Flávio Dino com Sarney. Na minha mente está mais claro ainda. Não
sou sarneyzista nem sou dinista e manterei o meu posicionamento
firme nesta Casa de independência em defesa do povo do Estado do
Maranhão somente isso. E eu não faço oposição à gestão do Governador
Flávio Dino. É bom que fique bem claro. Eu não faço oposição à gestão
do Governador Flávio Dino, porque ele fazia oposição a Sarney, porque
ele falava mal da família Sarney. Pelo contrário, eu faço oposição à
gestão do Governador Flávio Dino porque foi para isso que eu fui
eleito, para legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público, fiscalizar
o Executivo, quando disse que construiu uma escola, lá no povoado
Mamede, em Barreirinhas, e quando chego lá não tem nada construído,
desviaram dinheiro. Não construíram uma única sala e disse que é
Escola Digna, escola digna de pena. Vou continuar assim com meu
posicionamento, independente, firme, pode ser uma única voz. É o que
se avizinha. Governador Flávio Dino conseguiu fazer a maioria nesta
Casa, Deputado da sua base, Deputados Secretários, Deputados de
Diretorias, Deputados de órgãos. Deputado Wellington voltou para
esta Casa com voto limpo, com voto honesto, e fizeram de tudo para
me destruir. Perseguem de todas aas formas a mim, a minha família, o
meu dia a dia, os meus projetos, mas não me calam, mas eu não me
dobro. Uma vez, Deputada Helena Duailibe, me perguntaram nesta
Casa: a quem eu estava a serviço e quem tinha me mandado para esta
Casa. Eu tive a maior oportunidade de talvez fazer o melhor e maior

pronunciamento que eu fiz até hoje. E eu disse que estava a serviço de
Deus. Meus joelhos só se dobram para Deus. E para quem eu vim
servir a esta Casa, ao povo do Maranhão. Aos mais de 7 milhões de
habitantes que confiaram no Deputado Wellington para fazer
enfrentamento, para fazer oposição, com muita responsabilidade, com
muita dignidade, e pago um preço muito alto por isso. Estou sozinho,
sem ter nenhum Bloco. Estou sozinho sem fazer parte de uma
Comissão. Não tenho minhas Emendas Parlamentares liberadas. Não
tenho nenhum cargo no Governo Estadual, nem Municipal, mas eu
tenho, sim, a determinação, a força de vontade e a coragem que Deus
me deu durante toda a minha trajetória de vida. E aqui nesta Casa tem
um Deputado que estudou em escola pública, tem um Deputado que
lutou muito para chegar aqui. E eu honro cada dia nesta Casa, e todos
os dias, eu trabalho com muita determinação, com muita força de
vontade, com muita coragem. Ao povo do Maranhão, o meu respeito -
ao povo do Maranhão o meu respeito - e o povo do Maranhão, vale
lembrar dessas incoerências políticas, da tentativa de ganhar o poder,
de conquistar o poder, enganando a população, mentiram, mentiram
para a população, falaram mal do grupo Sarney, e agora está junto,
mentiram! É muita canalhice - é muita canalhice - deviam ter vergonha
na cara, isso não se trata de alinhamento político, o que Flávio Dino foi
conversar com o Sarney, não tem nada a ver com o povo do Maranhão,
não foi tratar da geração de emprego, não foi melhorar o tratamento de
câncer, não foi melhorar as estradas. A conversa foi única, o poder, a
conversa foi única para tratar de seu umbigo, para tratar dele, Flávio
Dino, não foi da população do Estado. Se quer tratar do Estado do
Maranhão, faça políticas públicas, de verdade, não o que está fazendo,
deteriorando, destruindo o Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a
todos, que Deus me conceda sabedoria, serenidade para continuar
lutando contra as injustiças, pelos os injustiçados, por aqueles que
merecem, e precisam, sim, do nosso apoio. Bem-aventurados aqueles
que têm fome e sede de justiça, ao povo do Maranhão, o meu respeito
e o meu trabalho, de forma séria, todos os dias, na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Septuagésima Quarta 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. 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,
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concedeu a palavra a Deputada Daniella Tema. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em segundo turno, regime de
prioridade, a discussão e votação dos Projetos de Lei nºs: 219/2019, de
autoria do Poder Executivo, (mensagem nº 024/2019) que extingue a
Fundação Nice Lobão e dá outras providências; 227/2019, 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;
254/2019, também de autoria do Deputado Fábio Macedo, que dispõe
sobre a criação de programa de auxílio psicoterápico a pessoas com
depressão e 245/2019, de autoria do Deputado Zito Rolim, estabelece
diretrizes para a prevenção e a punição de atos de vandalismo, pichação
e depredação do patrimônio público e privado, no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências. Com pareceres favoráveis das
competentes comissões técnicas, estes Projetos de Lei foram aprovados
e encaminhados à sanção governamental, com exceção do Projeto de
Lei nº 227/2019, que recebeu emenda e foi encaminhado à Redação
Final. Registra-se que o Projeto de Lei nª 219/2019 foi aprovado com
os votos contrários dos Deputados Wellington do Curso e Adriano.
Em primeiro turno, com parecer favorável da CCJC, na forma de
substitutivo, foi aprovada e encaminhada ao segundo turno de votação
a Proposta de Emenda Constitucional nº 003/2008, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a legitimação da iniciativa
popular para a proposição de emenda à Constituição do Estado do
Maranhão, conforme chamada nominal anexa, registrando-se que o
Deputado Zé Gentil retificou seu voto, manifestando-se favoravelmente
a aprovação da referida PEC. Em seguida, foi apreciado o Veto Total ao
Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa,
(Mensagem nº 054/2018), que dispõe sobre a prioridade de atendimento
às pessoas portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos
comerciais e instituições financeiras e dá outras providências. Com
parecer favorável da CCJC à sua manutenção, este Veto foi encaminhado
pelo Deputado Roberto Costa, que defendeu a derrubada do mesmo.
Esta orientação foi acatada pelo Plenário, que por unanimidade, rejeitou
o referido Veto.  O Projeto de Lei nº 022/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior foi transferido para próxima Sessão em virtude da
concessão do pedido de vistas solicitado pelo Deputado Fernando
Pessoa. Submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado o
Requerimento nº 361/2019, de autoria da Deputada Doutora Thaiza
Hortegal, solicitando a este Poder, manifestação de aplausos ao
Secretário de Estado da Cultura do Maranhão, Senhor Diego Galdino,
demonstrando admiração pelo trabalho desenvolvido em São Luís para
divulgação da principal festa popular do Estado, o São João do
Maranhão. Os Requerimentos nºs 356 e 357/2019, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, foram transferidos para a próxima Sessão
em virtude da ausência do autor. Submetido à deliberação da Mesa, foi
deferido o Requerimento nº 360/2019, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, solicitando que seja enviada mensagem de condolências
à família do Pastor Lucas Evangelista Rocha Viana, vitimado em grave
acidente ocorrido na noite de 22 de junho do ano em curso. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 362/2019, de autoria da Deputada
Daniella Tema; 363/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto; 364/
2019, de autoria do Deputado Rigo Teles; 365 e 366/2019, de autoria
da Deputada Andréia Martins Rezende; 367, de autoria da Deputada
Detinha e 368, de autoria do Deputado Ricardo Rios. Não houve
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No Tempo
dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Fernando Pessoa, falando
pelo Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. 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
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 27 de junho de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo
Amaral.

                                                                                                                                                                                                                                                                
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores

(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, e Zito Rolim.  Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios, Zé Gentil e Zé
Inácio Lula. 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 296/2019, de autoria do Deputado César Pires, institui
o Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial e Diabetes; Projeto
de Lei nº 297/2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, altera
o artigo 1º da Lei 9.368 de 02 de maio de 2011, que considerou de
utilidade pública a Associação Cultural Bloco Alternativo Banda do
Sabyhá; Projeto de Resolução Legislativa nº 049/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, aprova a apresentação à Câmara dos
Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal, visando
alterar o inciso I, e suas alíneas “A” e “B”, do Artigo nº 159 da
Constituição Federal, para o fim de modificar a composição do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de
Participação dos Municípios; Projeto de Resolução Legislativa nº 050/
2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, aprova a apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar os artigos números 166 e 198 da Constituição Federal,
para o fim de estabelecer que a União destine, no mínimo, 10% (dez
por cento) da sua receita corrente bruta às ações e serviços públicos de
saúde, excluindo do cômputo deste percentual as emendas
parlamentares ao orçamento federal; Projeto de Resolução Legislativa
nº 051/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, que acrescenta inciso IV ao artigo nº 60 da
Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa popular para
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição; Projeto de
Resolução Legislativa nº 052/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, aprova a apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta
de Emenda à Constituição Federal, visando alterar os artigos números
22 e 24 da Constituição Federal, para tornar competências legislativas
privativas da União em concorrentes com Estados e Distrito Federal;
Projeto de Resolução Legislativa nº 053/2019, de autoria do Deputado
César Pires, que concede a Medalha Manuel Beckman ao engenheiro
Lourival da Cunha Souza, coordenador da Campanha SOS Vida; Projeto
de Resolução Legislativa nº 054/2019, de autoria do Deputado César
Pires, que concede a Medalha Manuel Beckman ao engenheiro Francisco
de Assis Peres Soares, ativista das causas do trânsito no Maranhão;
Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do
Vale” para Alan Kardec Salomão Mota Neto e dá outras providências;
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Moção de Aplausos n° 009/2019, de autoria do Deputado Vinícius
Louro,  ao Batalhão de Bombeiros Militar do município de Trizidela
do Vale pelo brilhante trabalho realizado em virtude da ação de combate
ao incêndio de grandes proporções iniciado no município de Coroatá,
que se alastrou por Peritoró e atingiu também a cidade de Alto Alegre,
somando mais de 5 mil hectares queimados, fato ocorrido no final do
segundo semestre do ano passado; Moção de Pesar  n° 010/2019, de
autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, aos familiares das
crianças Isadora Pereira Bringel Carvalho e Khalida Carvalho Trabulsi
Lisboa que faleceram no dia 03 de junho de 2019, na cidade de Santiago,
no Chile; Indicação nº 758/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, para que sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, e, ainda, ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão –
CAEMA, Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando, em caráter
de urgência, a pavimentação asfáltica da Rua Robson Vieira, no Bairro
Jambeiro e a instalação de sistema de abastecimento de recursos hídricos
que atenda o referido bairro; Indicação nº 759/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, para que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo
Secretário de Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira
Lula, solicitando a criação do Hérnia Day, mutirão de cirurgias de
hérnia inguinal e umbilical nos hospitais públicos do Maranhão;
Indicação nº 760/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, para
que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador,
Senhor Flávio Dino e à Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão, sugerindo a criação de um Consórcio Público Interfederativo
de Saúde do Estado do Maranhão; Indicação nº 761/2019, de autoria da
Deputada Detinha, que seja encaminhado ofício a Gerente de Relações
Institucionais de Telefonia Móvel Tim - Norte, Senhora Bianca Santos
Carrapatoso Franco, solicitando providências, no sentido de determinar,
a instalação de uma torre/antena, no Bairro Tajipuru, na zona rural do
município de São Luís; Indicação nº 762/2019, de autoria da Deputada
Detinha, para que seja encaminhado ofício à Diretora de Assuntos
Regulatórios da Operadora de Telefonia Móvel “Claro”, Senhora Patrícia
Nunes Martins, solicitando providências, no sentido de determinar, a
instalação de uma torre/antena, no Bairro Tajipuru, na zona rural do
município de São Luís; Indicação nº 763/2019, de autoria da Deputada
Detinha, para que seja encaminhado ofício ao Gerente de Relações
Institucionais da Operadora de Telefonia Móvel “Oi” Maranhão, Senhor
Marcos Antônio Pereira de Andrade, solicitando providências, no
sentido de determinar  a instalação de uma torre/antena, no Bairro
Tajipuru, na zona rural do município de São Luís.Indicação nº 764/
2019, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, para que seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, no sentido de viabilizar a construção de um aterro sanitário
no município de Pinheiro, solicitando que o lixo produzido pela
população tenha uma destinação apropriada; Indicação nº 765/2019,
de autoria do Deputado Rafael Leitoa, para que  seja encaminhada ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e aos Senhores Felipe
Costa Camarão, Secretário de Estado da Educação e Jefferson Miler
Portela e Silva, Secretário de  Estado de Segurança Pública, solicitando
que seja implantado o Colégio Militar Tiradentes na cidade de Coelho
Neto – MA; Indicação nº 766/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio
Lula, para que seja encaminhado expediente ao Senhor Luiz Gonzaga
Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão,
no sentido de que adote providências para fiscalizar a aplicação da Lei
Estadual nº 10.605/2017, que prevê vigilância armada para atuar 24
horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas do Maranhão,
inclusive em finais de semana e feriados; Indicação nº 767/2019, de
autoria do Deputado Pastor Cavalcante ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe
Costa Camarão, solicitando a reforma do Centro de Ensino Joviana
Silva Farias; Indicação nº 768/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages, para que seja encaminhado ofício ao Senhor Marcos Antônio

Pereira de Andrade, Gerente de Relações Institucionais da Operadora
de Telefonia Móvel “OI” no Maranhão, bem como aos diretores da
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), solicitando a
implantação de uma torre/antena de telefonia móvel para o Povoado
Tingidor, localizado a 45 km do município de Itapecuru-Mirim.
Concluída a leitura do Expediente pelo Primeiro Secretário, a Presidente
determinou, na forma do artigo nº 146 do Regimento Interno, o
encaminhamento das Indicações acima relacionadas. Não havendo
oradores inscritos no Pequeno Expediente, a Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental para
apreciar a matéria que foi transferida para a próxima Sessão Ordinária.
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 estava
inscrito o Deputado Arnaldo Melo, mas ele não fez uso da palavra,
pois estava ausente. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o
Deputado Antônio Pereira, que, falando pela liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, convidou todos os presentes a
participarem da Audiência Pública para debater a Reforma da
Previdência, em tramitação no Congresso Nacional. Pela Liderança do
Bloco Parlamentar de Oposição, o Deputado Adriano relatou que o
Governador Flávio Dino acaba de enviar esta Casa um Projeto de Lei
que diminui a base de cálculo da insalubridade dos comissários de
Polícia do Estado do Maranhão, dos investigadores de Polícia do Estado
do Maranhão, do escrivão de Polícia, dos peritos criminalísticos,
auxiliares de perícia médico-legal, de 821 para 800 reais, destacando
que esse Projeto de Lei prejudica gravemente o Sistema de Segurança
Pública do Maranhão. Pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, o Deputado Vinícius Louro cobrou ações do DNIT
para a manutenção da BR-135. O Deputado Wellington do Curso,
falou  pelo Bloco Parlamentar PSDB, cobrando reajuste salarial para
corrigir perdas inflacionárias dos servidores do Estado do Maranhão e
voltou à Tribuna no Expediente Final, discursando em defesa dos
cobradores e motoristas de ônibus do transporte público de São Luís,
destacando que lutará para que os cobradores não sejam demitidos
baseado na Lei Municipal n° 3.430, que estabelece que no transporte
público de São Luís deve haver motoristas e cobradores.  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, 10 de junho de
2019. Deputada Doutora Cleide Coutinho - Presidente em exercício.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado
Rildo Amaral - Segundo Secretário em exercício.

Ata da Sessão Solene em Homenagem ao Dia Nacional
da Defensoria Pública e em comemoração aos dezoito anos da
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, realizada no dia
nove de maio de dois mil e dezenove, na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Neto Evangelista.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por
meio do Requerimento nº 176/2019, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública e
em comemoração aos 18 anos da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão. Em seguida, o Presidente convidou para compor a Mesa as
seguintes autoridades: o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Lago, Secretário
de Estado de Comunicação e Articulação Política, neste ato
representando o Senhor Governador Flávio Dino; o Excelentíssimo
Senhor Alberto Bastos, Defensor Público Geral do Estado; a
Excelentíssima Senhora Ana Carolina Valinhas, Defensora Pública Geral
da União, no Maranhão; a Excelentíssima Senhora Ana Flávia Melo e
Vidigal Sampaio, Defensora Pública do Estado; Senhor Caio Saraiva,
diretor tesoureiro da OAB, neste ato representando o Presidente da
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OAB. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra a Doutora Ana
Flávia Melo e Vidigal Sampaio, representando os defensores públicos.
Com 18 anos de carreira, ela destacou a importância da Defensoria
Pública, ressaltando que se trata de uma instituição que atende aqueles
que, de fato, mais precisam de assistência jurídica dentro da estrutura
de funcionamento da sociedade e que principalmente a Defensoria
Pública tem o relevante papel de abrir as portas do Judiciário,
garantindo um acesso democrático, de discussão de direitos sob um
prisma cada vez de maior igualdade e justiça no Brasil. Na sequência,
o Presidente concedeu a palavra à Excelentíssima Senhora Ana Carolina
Valinhas, que falou sobre o papel histórico e social da Defensoria
Pública, que é alçada pela Constituição Federal de 1988 ao patamar de
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, expressão e
instrumento da democracia, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a
promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial
e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e
gratuita, garantindo aos necessitados o mais amplo acesso à justiça.
Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente concedeu a palavra ao
Excelentíssimo Senhor Alberto Pessoa Bastos, que afirmou que a
Defensoria Pública está fortalecendo o acesso a direitos e fortalecendo
a cidadania, constituindo-se em um dos instrumentos essenciais para
que tenhamos uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Também
fez uso da palavra o Senhor Rodrigo Lago, destacando que a Defensoria
Pública promove a justiça de forma ágil, rápida e com o menor custo
possível para o Poder Público, a fim de que se garanta de fato que o
cidadão seja atendido nos seus direitos e garantias fundamentais. Na
sequência, ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio, que parabenizou a
Defensoria Pública, agradeceu a presença de todas as autoridades e
discorreu sobre a garantia de acesso a direitos e justiça social. Em
seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Deputado Duarte Júnior,
que destacou a parceria entre o Procon e Defensoria Pública, na
realização de diversas ações. Com a palavra, a Excelentíssima Senhora
Vanessa Lira agradeceu a homenagem e se disse honrada em servir a
sociedade como defensora pública. 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, 09 de maio de 2019.
Deputado Neto Evangelista - Presidente em exercício.

Ata da Sessão Solene em comemoração ao Dia Estadual
do Ministério Público, realizada na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, no dia vinte e dois de maio de dois mil e
dezenove.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por
meio do Requerimento nº 264/2019, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, em comemoração ao Dia Estadual do Ministério
Público. Em seguida, convidou para compor a Mesa: o Excelentíssimo
Senhor Rodrigo Maia Rocha, Procurador-Geral do Estado, neste ato
representando o Governador Flávio Dino; o Excelentíssimo Senhor
Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça; o
Excelentíssimo Senhor Marco Antônio Anchieta Guerreiro, Corregedor
Geral do Ministério Público em exercício; Excelentíssima Senhora Juíza
Doutora Galiza, neste ato representando o Corregedor-Geral de Justiça,
Desembargador Marcelo Carvalho; o Excelentíssimo Senhor Alberto
Pessoa Bastos, Defensor Público-Geral do Estado; o Senhor Alexandre
Walraven, Secretário do TCU-MA e Coordenador da Rede de Controle
da Gestão Pública; a Excelentíssima Senhora Helena Heluy, Procuradora
e ex-Deputada Estadual, neste ato representando os membros
aposentados do Ministério Público; o Senhor Gilberto Câmara França
Júnior, Vice-Presidente da Associação do Ministério Público; o Senhor
Alex Murad, Assessor Especial para Assuntos Institucionais da OAB,
neste ato representando o Presidente da OAB Thiago Diaz e a Senhora

Tenente-Coronel Dentista, Enor Sauaia Loureiro, neste ato
representando o Centro de Lançamento de Alcântara. Em seguida, o
Presidente concedeu a palavra ao Senhor Deputado Edivaldo Holanda,
que em nome do Poder Legislativo, discorreu sobre a história do
Ministério Público e sua importância na construção e na defesa de uma
sociedade justa e democrática. Na sequência, o Presidente concedeu a
palavra ao Procurador-Geral de Justiça, Doutor Luiz Gonzaga Martins
Coelho, que destacou a autonomia administrativa do Ministério Público,
ressaltando que essa foi uma conquista da sociedade para que sua
missão constitucional pudesse ser desempenhada de forma
independente e altiva, acrescentando que a longa história da instituição
para atingir essa conquista foi resultado de progressiva busca de um
modelo organizacional que permitisse uma identidade que aparelhasse
o Ministério Público para a promoção da Justiça e dos Direitos
Humanos, como também para a repressão dos ilícitos. Na continuidade
dos trabalhos, os Deputado Wellington do Curso e Rafael Leitoa também
teceram suas homenagens ao Ministério Público. Para concluir, o
Presidente teceu suas considerações finais, celebrando a harmonia entre
os poderes. 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, 22 de maio de 2019. Deputado Othelino Neto
- Presidente.

Ata da Sessão Solene em homenagem à Companhia
Barrica de Teatro de Rua, realizada na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, no dia dezesseis de maio de dois mil e
dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do
Curso.

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene em homenagem a
Companhia Barrica de Teatro de Rua, convocada por meio do
Requerimento nº 090/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages.
Em seguida, o Presidente convidou para compor a Mesa: o
Excelentíssimo Senhor  Ivaldo Rodrigues, Vereador, nesse ato,
representando o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; o
Senhor José Jorge Leite Soares, ex-deputado e Diretor da SENAC; o
Senhor Luiz Henrique de Nazaré, Bulcão, compositor da Companhia
Barrica; o Senhor Pedro Robson Holanda da Costa, Primeiro Secretário
da FIEMA, neste ato, representando o Presidente da FIEMA, o Senhor
Edilson Baldez; a Senhora Shirley Cunha, Presidente da Associação
dos Jovens Empresários, o José Pereira Godão, representando a
Companhia Barrica e o Excelentíssimo Senhor Deputado Wendell Lages.
Na sequência, convidou a Companhia Barrica do Maranhão para
adentrar no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e concedeu a palavra ao Deputado Wendell Lages, que discorreu sobre
a história da Companhia Barrica do Maranhão, a realização de um
trabalho comunitário, em que se interligam várias experiências de formas
de expressão artística abrangendo canto, dança, música, literatura,
artesanato e teatro de rua, em labor constante, em um processo que
vem amadurecendo há mais de 18 anos. O Parlamentar acrescentou que
o conjunto de criação dos trabalhos desenvolvidos tem como base a
inspiração, as formas artísticas da cultura popular maranhense, que
constitui o referencial e o universo de todas as produções da companhia.
São diversos ritmos e gêneros do grande cancioneiro popular
maranhense, que servem de base ao processo de criação dos
compositores da Companhia nas músicas e nos espetáculos, abraçando
vários ciclos culturais do Estado com destaque: os ritmos do bumba
meu boi, maior manifestação artística de identificação do povo
maranhense, por meio das toadas e sotaques dos bois de matraca da
ilha de São Luís, com seus pandeiros e grandes batalhões de brincantes.
No encerramento de seu discurso, o Deputado Wendell Lages agradeceu
a todos os presentes e parabenizou a Companhia Barrica pelo trabalho
desenvolvido. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra ao
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Deputado Roberto Costa que destacou a importância da obra cultural
que a Companhia Barrica representa. Em ato contínuo, concedeu a
palavra ao Senhor José Pereira Godão e ao Senhor Luiz Henrique
Nazaré, um dos compositores da Companhia Barrica do Maranhão,
que agradeceram a homenagem recebida. Para concluir, o Presidente
teceu suas considerações finais e convidou os presentes para
participarem da apresentação final da Companhia Barrica, no hall de
entrada do Plenário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão
e lavrada a presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 16 de maio de 2019. Deputado
Wellington do Curso - Presidente em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 840/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 351/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 05 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
dia 13 de junho/2019 do deputado Zito Rolim, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 26 de
junho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 841/2019

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 341/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 05 a 11 de junho de 2019 da deputada Mical Damasceno, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 24 de
junho de 2019. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADA DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA
SECRETÁRIA. DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 842/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº340/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 18 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 13 de junho/2019 do deputado Rildo Amaral, tendo em
vista o mesmo encontrar-se participando da reunião extraordinária da
Comissão de Segurança Pública desta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 25 de
junho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
DRª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIROSECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 843/2019

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 336 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 18 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
dia 13 de junho /2019 do deputado Duarte Júnior, tendo em vista o
mesmo encontrar-se participando da reunião da Comissão de Segurança
Pública.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 25 de
junho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 844/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 348 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 24 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 18 a 22 de março/2019 do deputado Wellington do Curso,
tendo em vista sua participação no Seminário Regional realizado em
Manaus -AM, representando esta Casa

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 25 de
junho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 845/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 349 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 24 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 11 a 27 de fevereiro/2019 do deputado Ricardo Rios, tendo
em vista o mesmo encontra-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 26 de
junho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 25 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019, ÀS 14
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
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CÉSAR PIRES
FERNANDO PESSOA
WENDELL LAGES
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO :
PARECER Nº 312/2019 – Emitido ao PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 007/2019 - DÁ nova  Redação
ao parágrafo único do art. 43, da Constituição do Estado do Maranhão,
permitindo a iniciativa parlamentar para propositura de projetos em
matéria tributária que decorram renúncia de receitas.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  314/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

283/2019 - CONSIDERA de Utilidade Pública a “Associação Casa do
Caminho do Estado do Maranhão”, no Município de São Luís – MA.

AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 317/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

289/2019 -  DISPÕE sobre a instituição do Fundo do Trabalho do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 322/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

259/2019 - OBRIGA bares, restaurantes, casas noturnas e
estabelecimentos congêneres a adotar medidas de auxílio à mulher que
se sinta em situação de risco/ vulnerabilidade.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 323/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

278/2019 - INSTITUI Campanha de Esclarecimento sobre os danos
causados pelo caramujo africano, no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER 328/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 119/

2019,  DISPÕE sobre a autorização e regulamentação das cavalgadas
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA:  Deputado NETO  EVANGELISTA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 330/2019 – Emitido ao MEDIDA

PROVISÓRIA Nº 294/2019 - ALTERA a Lei nº 9.860, de 1º de julho de
2013, que  DISPÕE sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação
Básica e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 333/2019 – Emitido ao ROJETO DE LEI Nº

293/2019 - DISPÕE sobre a obrigatoriedade da implantação da
Disciplina de Língua Espanhola na Grade Curricular das Escolas do
Ensino Médio do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO

RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 334/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

294/2019 - DISPÕE sobre a instituição da Farmácia Veterinária Popular
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado PARÁ FIGUEIREDO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  335/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

272/2019 - DISPÕE sobre a realização do Teste de Triagem Neonatal
Teste do Pezinho, na Modalidade Ampliada em Recém-Nascidos, nos
Hospitais, Maternidades e demais Estabelecimentos de Atenção à Saúde
da Rede Pública e Privada, no Estado do Maranhão, com cobertura do
Sistema Único de Saúde - SUS e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº  336/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

267/2019 -  PROÍBE os estabelecimentos do setor hoteleiro do Estado
do Maranhão a utilizarem placas informativas com os dizeres que
especifica .

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  337/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2019, de autoria da Senhora
Deputada Andreia Rezende, que Propõe nova redação ao Art. 24-B, do
Regimento Interno, que dispõe sobre a Procuradoria da Mulher da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão  – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

AUTORIA: Deputada ANDREIA REZENDE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 338/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

292/2019 -  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.

AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 340/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

284/2019 -  DISPÕE sobre a utilização de bens e dinheiro oriundos do
tráfico de drogas, em ações de recuperação de dependentes químicos
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  341/2019 – Emitido ao VETO TOTAL aposto

ao  PROJETO DE LEI Nº 220/2015, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio, que Denominar-se-á “Hospital Ribamar Cunha”, o
Hospital Macrorregional de Imperatriz, Estado do Maranhão, de
iniciativa do Senhor Deputado MARCO AURÉLIO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO:  Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos  do voto do   Relator.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                             SEGUNDA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2019 25
PARECER Nº  342/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 322/2019 -  ALTERA a Lei Estadual nº. 9.109, de 29
de dezembro de 2009, que DISPÕE sobre Custas e Emolumentos,
para a inclusão de atos administrativos na Tabela de Registro Civil de
Pessoas Naturais.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  343/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 323/2019 -  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.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 344/2019 – Emitido à EMENDA Nº 001/2019

ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2019 – apresentada
no ato da discussão em Plenário -PROPÕE nova redação ao inciso
XIX do Art. 78, constante do Projeto  de Lei Complementar em epígrafe.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  345/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

296/2019 – INSTITUI o “Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão
Arterial e Diabetes” , a ser comemorado, anualmente no dia 30 de
novembro.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 346/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº 058/2019 – PROPÕE a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”, JEFFERSON MILER  PORTELA E
SILVA.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado FERNANDO  PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 347/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 005/2019 – 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.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de Junho de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO, DO ANO  DE
2019,  ÀS  11 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO

DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA
DOUTOR YGLÉSIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 359/2019 -  (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº. 227/2019  - 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..

AUTORIA: Deputado FÁBIO MACÊDO
RELATORIA:  Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.
PARECER  Nº 360/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº. 254/2019 - DISPÕE sobre a criação
de Programa de Auxílio Psicoterápico a pessoa com depressão.

AUTORIA: Deputado FÁBIO MACÊDO
RELATORIA:  Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO  “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  27 de  Junho de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO
DO ANO DE 2019, ÀS 14H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “WALDIR FILHO”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
CARLINHOS FLORÊNCIO -  Presidente  e Relator
CIRO NETO
ZÉ GENTIL
ADRIANO
RICARDO RIOS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 009/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

199/2019 -LDO ( MENSG. nº 20 de 15 de abril de 2019 ),  que DISPÕE
sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária
para o exercício de 2020 e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 010/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

185/2019,  que DISPÕE sobre isenção de tarifa de energia elétrica, de
água e esgotos dos consumidores atingidos por inundações e dá outras
providências.

AUTORIA:  Deputada THAÍZA HORTEGAL
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 011/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

322/2019,  que ALTERA a Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de
2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 012/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

323/2019,  que DISPÕE sobre Custas e Emolumentos, ajustando os
valores da tabela de Custas e Emolumentos no 1° e 2° graus de jurisdição.

AUTORIA:  PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 013/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 289/2019, que DISPÕE sobre a instituição do Fundo
do Trabalho do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº014/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR  Nº 005/2019,  que PROPÕE criar 02 (duas)
Turmas Recursais Permamente na Comarca da Ilha de São Luis: 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.

AUTORIA:  PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de junho de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

M E S A   D I R E T O R A DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
P A R E C E R Nº 004/ 2019

RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução

Legislativa nº 057/2019, tendo como primeira signatária a Senhora
Deputada Andreia Rezende, subscrito por mais de um terço dos
membros deste Poder, que propõe nova redação ao Art.24-B, da
Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que dispõe
sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, alterada pela Resolução Legislativa nº 910/2018, de 03 de
dezembro de 2018.

O Projeto de Resolução Legislativa em epígrafe propõe
modificar dispositivo à Resolução Legislativa nº 449/2004, nos
seguintes termos:

“Art. 24-B - A Procuradoria da Mulher será constituída de
1 (uma) Procuradora da Mulher, eleita entre as Deputadas
para mandato de 2 anos, em pleito a ser realizado 10 dias
após a eleição da Mesa Diretora, observado o disposto no
art. 8º deste Regimento”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, veio-nos para
exame e parecer, nos termos do § 2º, do art. 273, do Regimento
Interno, que determina, se a proposta de alteração do Regimento
Interno for de iniciativa de Deputado ou Comissão será ouvida a
Mesa Diretora.

A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução
Legislativa é indiscutivelmente oportuna. A matéria constante
do Projeto de Resolução Legislativa em tela não nos parece ter o
condão de adentrar aos limites da competência atribuída
privativamente à Mesa Diretora. Assim sendo, não há ferimento
ao devido processo legislativo a propositura do presente projeto
de resolução apresentado por Deputado, e subscrito pela terça
parte dos membros desta Casa, nos termos regimentais,
consoante dispõe o Art. 272, do Regimento Interno.

Ademais, o Projeto de Resolução Legislativa sob exame é
de natureza legislativa e, de competência exclusiva desta
Assembleia e que não compreende nos limites de ato
administrativo, a matéria ventilada na propositura está em
conformidade com os dispositivos do Regimento Interno acima
mencionado.

Assim, não havendo, nos aspectos que cumpre a esta Mesa
Diretora examinar, qualquer impedimento que impeça a sua tramitação,
somos favoráveis à aprovação do presente Projeto de Resolução
Legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à

aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 057/2019.
É o voto.

PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do

Estado do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa nº 057/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em  26  de  junho  de 2019.

Presidente Deputado Othelino Neto
Relator  Deputado Glalbert Cutrim

 Vota a favor                                                                            Vota contra
 Deputada Cleide Coutinho
 Deputada Daniella Tema

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº  007/2019

RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Lei nº 138/2019, de autoria do Senhor

Deputado Carlinhos Florêncio, que Dispõe sobre a proteção de defesa
dos consumidores de combustíveis, na forma que especifica.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, quem adquirir,
transportar, estocar, distribuir ou revender produto combustível em
desconformidade com as especificações fixadas pelo órgão regulador
competente ficará sujeito às seguintes sanções administrativas: multa;
apreensão do produto; perdimento do produto; interdição parcial ou
total do estabelecimento; cassação da eficácia da inscrição de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Segundo a justificativa a adulteração de combustível tende a
aumentar a emissão de poluentes, sendo fonte provável de prejuízo à
saúde e dano ao meio ambiente, além de causar prejuízo ao consumidor,
induzindo-o ao erro e afetando componentes importantes dos
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automóveis, como o motor, por exemplo, o que acarreta em perda de
potência, aumento de consumo, danificação de peças, entre outros
problemas.

Aprovada com Emenda a proposição pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa (Parecer nº 174/2019),
veio a mesma para análise exclusiva de mérito no âmbito desta Comissão.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito às relações de consumo e medidas
de defesa do consumidor, caso em espécie.

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

Com  efeito, a propositura sob exame, trata-se de uma típica
manifestação do poder de polícia administrativa, que confere ao Poder
Público a faculdade de limitar e condicionar a liberdade e a propriedade
em benefício do bem comum e impor sanção administrativa a fim de
coibir as infrações às regras de conduta que estabeleça no exercício de
tal competência.

Ademais, nas relações de consumo, normalmente o consumidor
é colocado em posição de desvantagem por falta de conhecimento dos
seus direitos e deveres e por eventuais práticas abusivas por parte dos
fornecedores.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o presente
Projeto de Lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar
atender às necessidades da população, buscando promover condições
para boas relações de consumo, sem práticas abusivas.

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob
exame está legislando em prol dos direitos do consumidor, portanto, a
matéria é meritória.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do presente Projeto de Lei.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 138/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de junho de 2019.

Dep. Duarte Júnior -Presidente/Relator
Dep. Dra. Helena Duailibe
Dep. Edivaldo Holanda
Dep. Wendell Lages
Dep. Zé Gentil

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 367 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Complementar  nº 007 /2019, de autoria do Poder
Judiciario, que Altera 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.

O Projeto de Lei Complementar em epígrafe, recebeu parecer
pela constitucionalidade, com emenda, no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, tendo como Relator o Senhor Deputado Neto
Evangelista

Concluída a votação, com a emenda modificativa, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto

de Lei Complementar, 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 Complementar nº 007/2019) 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 Complementar nº 007/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 27  de junho de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007 / 19

Altera 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.

Art. 1º. Ao art. 78 da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro
de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão, será incluso o inciso XIX com a seguinte redação:

“Art. 78 (…)
XIX – Contar-se-á, para todos os efeitos, o tempo de serviço
público anteriormente prestado pelo magistrado, inclusive
a órgão da administração indireta, sob qualquer regime
jurídico, e o tempo de exercício da advocacia, até o máximo
de 15 (quinze) anos, desde que comprovada as devidas
contribuições previdenciárias do período.”

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