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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/07/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.07.2019

I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 162, §1° R.I.)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
MODIFICA O ART. 92, II, ACRESCENTANDO O DEFENSOR
PÚBLICO-GERAL DO ESTADO NO ROL DE LEGITIMADOS
PARA PROPOSIÇÃO DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE – ADI NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
NA FORMA DE SUBSTITUTIVO – RELATOR DEPUTADO
CÉSAR PIRES.

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

2. 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 DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA (1ª SESSÃO)

III – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

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

IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

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

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

V - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR (1ª SESSÃO)

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

7. PROJETO DE LEI Nº 090/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, QUE OBRIGA OS
ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO ESTADO A
INSERIR NAS PLACAS DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO O
SÍMBOLO MUNDIAL DO AUTISMO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

VII – PROJETO DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO
2ª 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.

VIII – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

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

IX - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10. REQUERIMENTO N° 373/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO
MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ALUIZIO CARNEIRO
FILHO, PARABENIZANDO-O PELA PASSAGEM DO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,
OCORRIDO NO DIA 27 DE JUNHO.

11. REQUERIMENTO N° 374/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À SENHORA MAURA JORGE,
PARABENIZANDO-A PELA SUA POSSE COMO
SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DE SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO.

12. REQUERIMENTO N° 375/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA CONVOCADA UMA SESSÃO
SOLENE, A REALIZAR-SE NO PRÓXIMO DIA 12 DE AGOSTO,
ANTES DA SESSÃO ORDINÁRIA, A FIM DE ENTREGAR AOS
RESPECTIVOS FAMILIARES A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN CONCEDIDA IN
MEMORIAM AOS EX-DEPUTADOS JEAN CARVALHO, VALDIR
JORGE E JOÃO SILVA.

13. REQUERIMENTO Nº 377/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, NUMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS A
APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, O PROJETO
DE LEI Nº 349/2019, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

14. REQUERIMENTO Nº 378/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, NUMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, O PROJETO
DE LEI N° 199/19, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE
TRATA DA LDO.

15.  REQUERIMENTO Nº 379/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, SOLICITANDO
QUE, DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, NUMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, OS PROJETOS
DE LEI N° 324 E 325/19, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 02/07/2019

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 349/19, enviado através da Mensagem

Governamental nº 045/19, que autoriza o Poder Executivo a alienar
gratuitamente, mediante doação, imóvel de sua propriedade para
implantação de empreendimento habitacional destinado aos servidores
públicos do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/19, de
autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 12/2019,
que altera e acresce dispositivos à Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão), além de outras providências.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 065/19,

de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que institui a Tribuna
Livre na forma que especifica.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 066/19,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Dr. Thiago Bhranner
Garcês Costa.

5. MOÇÃO N° 012/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que aplaude e manifesta extensa admiração ao
Dr. Allan Kardec, pela sua vitória frente a eleição ao cargo de vice-
reitor da UFMA.

6. MOÇÃO N° 012/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que aplaude e manifesta extensa admiração ao
Dr. Natalino Salgado, pela sua vitória frente a eleição ao cargo de reitor
da UFMA.

PRIORIDADE  2ª SESSÃO:
7. 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  2ª SESSÃO:
8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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  3ª SESSÃO:
12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
17. PROJETO DE LEI Nº 332/19, de autoria do Senhor

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

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 01 DE JULHO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor
Yglésio

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso

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

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 do Texto Bíblico e da Ata da Sessão
anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê Texto Bíblico e Ata) -
Ata lida, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 044/2019

São Luís, 27 de junho de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que institui o Programa de Regularização Fundiária Urbana no Estado
do Maranhão (REURB-MA) e o Fundo Estadual Imobiliário - FEI,
autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão - IPREV/MA a transferir a gestão de imóveis para a Maranhão
Parcerias - MAPA, dispõe sobre a Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos - EMARHP
e altera a Lei nº 10.521, de 19 de outubro de 2016, e a Lei nº 11.000, de
02 de abril de 2019.

É consabido que a propriedade, por determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXIII da Constituição da República), deve cumprir a
sua respectiva função social, a qual corresponde à destinação
economicamente útil do bem, em nome do interesse público, do
progresso e da satisfação da comunidade.

Com o objetivo de ampliar o acesso à terra urbana, garantir a
função social da propriedade e o direito à moradia digna, a Lei Federal
nº 13.465, de 11 de julho de 2017, disciplinou as normas gerais e
procedimentais para a regularização fundiária urbana.

Atualmente, faz-se imprescindível a coordenação e ampliação
das ações de regularização dos núcleos urbanos informais, de modo a
criar coesão das diversas instâncias públicas responsáveis por tornar o
direito à cidade uma realidade dos maranhenses.

Nessa perspectiva, por meio da presente Medida Provisória,
propõe-se a instituição do Programa de Regularização Fundiária Urbana
no Estado do Maranhão (REURB-MA), o qual contará com medidas
destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao
ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes com
vistas a permitir o desenvolvimento do Estado, bem como o direito
social aÌ moradia digna.

Ao se assegurar o direito de propriedade, permite-se o acesso
a financiamentos, a celebração de negócios com maior potencial lucrativo
e confere-se segurança e dignidade à população.

De outra face, considerando que as políticas públicas devem
ser implementadas de forma economicamente sustentável, o Estado do
Maranhão propõe a instituição do Fundo Estadual Imobiliário - FEI
que atuará como parte essencial da garantia e execução de projetos de
interesse do Estado, monetizando ativos patrimoniais que hoje não
conferem retorno adequado à economia estadual.
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A partir da criação do FEI, será possível otimizar a gestão dos

ativos patrimoniais do Estado a fim de que esses possam financiar a
contínua expansão, pautada nos propósitos de modernização e
sustentabilidade econômica, das ações e serviços públicos colocados à
disposição dos maranhenses.

Ainda no propósito de sustentabilidade financeira e expansão
de direitos sociais, a Medida Provisória em comento altera a Lei Estadual
nº 10.521, de 19 de outubro de 2016, que institui o Programa de
Parcerias Público-Privadas (PPPs) no Estado do Maranhão, com vistas
a garantir cenário normativo adequado à solidez e atratividade aos
investimentos privados e, por conseguinte, capitalizar o Estado e
ofertar serviços públicos mais eficientes.

Tendo por base tais objetivos, a proposta estabelece, ainda, a
Administração Indireta, por meio da Maranhão Parcerias - MAPA,
antiga Empresa Maranhense de Recursos Humanos e Negócios Públicos
(EMARHP), como responsável pela implementação de projetos de
PPPs e de outros empreendimentos considerados estratégicos ao
desenvolvimento do Maranhão.

Considerando que as empresas estatais detêm mais flexibilidade
e, por essa razão, contam com mais possibilidades de negócios, tal
mudança permitirá dinamismo à celebração de projetos dessa espécie.

Todas as propostas até aqui apresentadas demonstram a
relevância desta Medida Provisória tanto para a garantia da função
social da propriedade, por meio do Programa de Regularização Fundiária
Urbana, quanto para a execução economicamente sustentável das
políticas públicas estaduais.

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se garantir
o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e da própria supremacia do
interesse público, o que demanda velocidade na realização de mudanças
administrativas, evitando-se interrupções ou a perda de oportunidades.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento
dos requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual,
aptos a legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida
Provisória ora proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 295, DE 26 DE JUNHO DE 2019.

Institui o Programa de Regularização Fundiária
Urbana no Estado do Maranhão (REURB-MA) e
o Fundo Estadual Imobiliário - FEI, autoriza o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Maranhão - IPREV/MA a transferir a gestão de
imóveis para a Maranhão Parcerias - MAPA,
d ispõe sobre a Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios
Públicos - EMARHP e altera a Lei nº 10.521, de 19
de outubro de 2016, e a Lei nº 11.000, de 02 de
abril de 2019.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

 Art. 1º Esta Medida Provisória institui o Programa de
Regularização Fundiária Urbana no Estado do Maranhão (REURB-
MA) e o Fundo Estadual Imobiliário - FEI, autoriza o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV/MA a
transferir a gestão de imóveis para a Maranhão Parcerias - MAPA,
dispõe sobre a Empresa Maranhense de Administração de Recursos

Humanos e Negócios Públicos - EMARHP e altera a Lei nº 10.521, de
19 de outubro de 2016, e a Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019.

CAPÍTULO I
DA REGULARIZAC’AÞO FUNDIAìRIA URBANA

Art. 2º Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana (REURB-MA),
nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

Art. 3º O REURB-MA abrange medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos
informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social aÌ moradia digna e o
pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana.

Art. 4º A gestão e a execução do REURB-MA serão de
competência da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano - SECID, a qual caberá, dentre outras funções necessárias à
execução do programa, as seguintes:

I - selecionar áreas para ser objeto de regularização fundiária,
realizando as tratativas e os levantamentos necessários para execução
do REURB-MA;

II - realizar os procedimentos de regularização fundiária em
imóveis de propriedade da Administração Indireta do Estado, uma vez
celebrado acordo entre as entidades prevendo tal possibilidade;

III - elaborar estudos técnicos, ambientais, urbanísticos e outros
levantamentos que se façam necessários à regularização das áreas que
serão objeto do REURB-MA;

IV - estabelecer os critérios e a classificação, caso a caso, da
modalidade de REURB-MA, nos termos do art. 30, § 1º, da Lei Federal
nº 13.465, de 11 de julho de 2017;

V - entregar os títulos de direito real individualizados,
preferencialmente em nome da mulher;

VI - normatizar os procedimentos relativos ao planejamento, à
implantação e à execução do REURB-MA;

 VII - celebrar parcerias com outros entes da Federação e com
órgãos e entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, para
implantação da infraestrutura essencial e para a execução de obras e
serviços do REURB-MA;

Art. 5º Na hipótese de o REURB-MA ser executado em áreas
cujo domínio seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas de direito
privado, a indenização cabível ou as formas de compensação pela
utilização da área poderão se processar via procedimento extrajudicial
de autocomposição.

Art. 6º As áreas de conjuntos habitacionais, as áreas adjacentes
e as áreas remanescentes pertencentes à empresa Maranhão Parcerias
- MAPA são consideradas, para os fins do disposto na Lei Federal nº
13.465 de 11 de julho de 2017, núcleos urbanos informais.

§1º Os imóveis nos quais o ocupante deu destinação econômica
diversa de habitação ou que não atenderem aos demais requisitos do
REURB-MA não poderão ser objeto de regularização fundiária, nos
termos previstos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017,
ainda que localizados em conjuntos habitacionais, áreas adjacentes ou
áreas remanescentes, salvo autorização formal da Maranhão Parcerias
- MAPA.

§2º O Estado do Maranhão substituirá a Maranhão Parcerias-
MAPA em todos os direitos e obrigações atinentes aos imóveis
destinados ao REURB-MA, com ressalva dos direitos referentes ao
Fundo de Compensação das Variações Salariais e dos recebíveis de
mutuários dos contratos habitacionais.

CAPÍTULO II
DO FUNDO ESTADUAL IMOBILIÁRIO - FEI

Art. 7º Fica criado o Fundo Estadual Imobiliário - FEI,
vinculado à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, o qual terá por
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finalidade otimizar a gestão dos ativos imobiliários estatais, bem como
garantir sua liquidez e rentabilidade.

§1º O FEI terá natureza privada e patrimônio próprio separado
do patrimônio dos cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações
próprios.

§2º O FEI será administrado, gerido e representado, judicial e
extrajudicialmente, pela Maranhão Parcerias - MAPA, a qual caberá
deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do fundo, zelando
pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez.

§3º O estatuto e o regulamento do FEI serão aprovados pela
Assembleia Geral dos cotistas.

Art. 8º Comporão o FEI:
I - imóveis aportados por órgãos e entidades da Administração

Pública Estadual Direta e Indireta;
II - receitas provenientes, quando legalmente passíveis de

arrecadação, das regularizações fundiárias realizadas no âmbito do
Programa REURB-MA;

III - receitas provenientes da gestão dos imóveis que comporão
o fundo, nos termos de seu estatuto e regulamento;

IV - recursos e valores mobiliários provenientes da
integralização de quotas em outros fundos.

§1º O aporte de bens imóveis ao FEI fica condicionado à prévia
autorização legislativa, no caso de bens imóveis de uso especial ou de
uso comum, bem como à sua desafetação.

§2º Ficam desde já autorizados a integrar o FEI todos os bens
imóveis de propriedade do Estado cuja área de terreno seja igual ou
inferior a 5.000 (cinco mil) metros quadrados.

§3º A integralização com bens ou direitos a que se refere este
artigo será feita independentemente de licitação, mediante avaliação
prévia e autorização específica do Secretário de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores.

§4º Os bens imóveis constantes no FEI, em razão de sua
finalidade social e interesse público, são impenhoráveis e
imprescritíveis.

§5º Os bens imóveis constantes do FEI poderão ser alienados
em todos os seus direitos, nos termos de seu estatuto e regulamento.

§6º A retirada dos imóveis do FEI será realizada nos moldes do
seu regimento interno, de acordo com o art. 7º, § 3º, desta Medida
Provisória, respeitados os direitos das partes e de terceiros interessados.

Art. 9º Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Maranhão - IPREV/MA autorizado a transferir a gestão dos imóveis
do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA para a Maranhão
Parcerias - MAPA.

§1º O FEPA deverá ser remunerado, em valores de mercado,
pelos negócios realizados pela MAPA com seus imóveis.

§2º Eventuais resultados financeiros negativos não poderão
ser repassados ao FEPA.

§3º A revogação da autorização a que se refere o caput deste
artigo, com relação a negócios já efetivados, deverá respeitar os direitos
de terceiros que estejam utilizando o imóvel, garantindo-se indenização
compensatória dos investimentos já feitos pelo particular e dos lucros
cessantes.

§4º Outros órgãos e entidades da Administração Direta ou
Indireta poderão também transferir a gestão de imóveis para a MAPA,
aplicando-se, no que couber, o disposto neste artigo.

Art. 10. Os recursos oriundos da gestão de bens de que tratam
os arts. 8º e 9º desta Medida Provisória poderão ser usados para:

I - garantia das operações e projetos de interesse do Estado,
celebrados pela Administração Direta ou Indireta;

II - financiamento direto de projetos geridos pela Maranhão
Parcerias - MAPA;

III - ressarcimento das perdas sofridas por órgãos da
Administração Indireta devido à realização dos processos de
regularização fundiária;

Parágrafo único. As decisões concernentes à destinação dos
recursos do FEI pela Maranhão Parcerias - MAPA serão submetidas
ao Conselho de Administração e aprovadas pelo Conselho Fiscal.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. A Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP passa a denominar-se
Maranhão Parcerias - MAPA.

Art. 12. Os dispositivos abaixo especificados da Lei nº 11.000,
de 02 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO I
DA MARANHÃO PARCERIAS - MAPA

Art. 1º A Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP, doravante
denominada Maranhão Parcerias - MAPA, fica reorganizada
nos termos da presente Lei.

Seção I
Dos Objetivos

Art. 2º A Maranhão Parcerias - MAPA é sociedade de
economia mista, constituída sob a forma de sociedade
anônima, vinculada à Secretaria de Estado de Governo -
SEGOV.
Art. 3º A Empresa Maranhão Parcerias tem por finalidade:
(...)
II - administrar os direitos e obrigações remanescentes das
empresas a ela anteriormente incorporadas, ressalvada a
competência da Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano - SECID quanto à gestão dos
imóveis destinados ao Programa Estadual de Regularização
Fundiária Urbana (REURB-MA);
III - prestar serviços técnicos, administrativos e gerais à
iniciativa privada e aos órgãos e entidades da Administração
Pública Direta e Indireta, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e d os Municípios, em especial, mas não
exclusivamente, nas seguintes áreas:
a) prestação de serviços e soluções que atendam às áreas
de conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância,
portaria, copeiragem, cozinha e serviços temporários e
terceirizados;
b) administração de bens imóveis, inclusive estradas,
condomínios e estacionamentos rotativos;
c) obras e serviços de engenharia;
d) serviços de impressão, informática e Tecnologia da
Informação (TI);
e) gestão e acompanhamento de contratos administrativos.
(...)
Art. 4º O regime de pessoal da Maranhão Parcerias é o da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 5º O estatuto da Maranhão Parcerias - MAPA disporá
sobre os órgãos de administração e fiscalização da sociedade
anônima e estabelecerá as respectivas competências,
observada as regras previstas na Lei n.º 13.303, de 30 de
junho de 2016.
Parágrafo único. O Diretor-Presidente da Maranhão
Parcerias - MAPA, para todos os efeitos constitucionais e
legais, terá prerrogativas, tratamento protocolar e
remuneração iguais às dos Secretários de Estado.
(...)
Art. 7º Para a consecução de seus objetivos, a Maranhão
Parcerias - MAPA poderá:
(...)
Art. 8º Os órgãos da Administração Pública Estadual Direta
e Indireta deverão contratar com a MAPA os serviços dos
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quais necessitem que sejam relacionados ao objetivo e
finalidades sociais da empresa, desde que os preços de tais
serviços sejam compatíveis com aqueles praticados em
mercado.
Art. 9º A Maranhão Parcerias - MAPA poderá, nos termos
do § 3º, inciso II, e do § 4º do art. 28 da Lei n.º 13.303, de 30
de junho de 2016, formar parcerias e estabelecer outras
formas associativas, societárias ou contratuais, devendo a
escolha do parceiro estar relacionada às características
particulares do parceiro e vinculada a oportunidades de
negócio definidas e específicas.
§ 1º A presente autorização estende-se à participação em
Sociedades de Propósito Específico (SPE), criadas para fins
de execução dos objetos contratuais de Parcerias Público-
Privadas, nos termos da Lei Federal 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, ou para a realização de outros fins
relacionados ao objeto social da MAPA.
§ 2º Para fins de integralização de sua parte do capital
nessas parcerias, a Maranhão Parcerias - MAPA poderá
utilizar os seus ativos patrimoniais que se mostrem
necessários ou úteis à realização do negócio a ser
entabulado, como também quotas-partes ou imóveis do
FEI.” (NR)

Art. 13. O art. 3º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, passa
a vigorar acrescido dos incisos IV a XI, os quais terão a seguinte
redação:

“Art. 3º (...)
(...)
IV - colaborar, apoiar, viabilizar e garantir a implementação
do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas;
V - prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva
predial e patrimonial, incluindo manutenção de aparelhos
de ar condicionado, jardins e sistema de irrigação;
 VI - prestar os serviços de gerenciamento de documentos,
incluídos os de digitalização, ind exação, guarda e
gerenciamento de arquivos, consultoria e gestão arquivista;
VII - estruturar, no âmbito do Poder Executivo Estadual,
projetos de concessões, parcerias público-privadas,
desestatização e outros projetos de interesse público,
fornecendo subsídios técnicos e auxiliando sua
implementação, conforme diretrizes fixadas pelo Conselho
Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas;
VIII - auxiliar o Poder Executivo na promoção do
desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão
e na mobilização de ativos do Estado;
IX - auxiliar órgãos e entidades da Administração Pública
de outros entes federativos na formulação e implementação
de projetos de concessões, parcerias público-privadas,
desestatização, parcerias em geral e outros projetos de
interesse público;
X - emitir garantias aos projetos de Parcerias Público-
Privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de
dezembro de 2004;
XI - atuar em outras atividades relacionadas com as
finalidades previstas neste artigo.”.

Art. 14. O art. 7º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, passa
a vigorar acrescido dos incisos I a VII e do parágrafo único, os quais
terão a seguinte redação:

“Art. 7º (...)
(...)
I - celebrar, participar ou intervir nos contratos celebrados
no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta
Estadual que tenham por objeto:

a) a instituição de parcerias público-privadas e concessões;
b) a instituição dos projetos de desestatização e outros de
interesse público;
c) a elaboração dos estudos técnicos;
II - assumir, total ou parcialmente, direitos e obrigações
decorrentes dos contratos de que trata o inciso I deste artigo;
III - adquirir, alienar e dar em garantia, inclusive em
contratos de parcerias público-privadas, ativos, créditos,
títulos e valores mobiliários;
IV - prestar garantias reais, fidejussórias e contratar
seguros;
V - constituir subsidiárias e participar do capital de outras
empresas controladas por ente público ou privado, de acordo
com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
VI - firmar convênios, acordos de cooperação ou congêneres
com órgãos e entidades da Administração Pública da União,
do Estado e Municípios ou com particulares a fim de que
realizem investimentos prioritários no Estado do Maranhão;
VII - exercer outras atividades necessárias ao cumprimento
de seu objeto social e de suas finalidades sociais, conforme
definido em seu estatuto.
Parágrafo único. A participação em capital de outras
empresas controladas por ente privado, a que se refere o
inciso V deste artigo, ainda que a MAPA e suas subsidiárias
não detenham o controle acionário, dependerá da adoção
de práticas de governança e controle proporcionais à
relevância, à materialidade e aos riscos do negócio.”

Art. 15. Os dispositivos da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de
outubro de 2016, abaixo especificados passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 5º (...)
(...)
II - disciplinar os procedimentos para celebração dos
contratos de parceria;
III - autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital;
(...)
Art. 6º (...)
(...)
§1º A presidência do CGP será exercida pelo Governador
do Estado ou, em sua ausência, pelo Secretário de Estado
de Governo.
(...)
Art. 7º O CGP deliberará mediante voto da maioria de seus
membros, tendo o Governador do Estado direito ao voto de
qualidade.
§1º Para a deliberação do CGP sobre a contratação de
parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído
com pronunciamento prévio e fundamentado:
I - da Maranhão Parcerias - MAPA, quanto ao mérito do
projeto;
II - da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -
SEPLAN, quanto à viabilidade orçamentária e financeira
do projeto, à capacidade de pagamento e limites, à
possibilidade da concessão da garantia e à sua forma, aos
riscos para o Tesouro Estadual, à compatibilidade com o
Orçamento Plurianual de Investimento, com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual,
bem como quanto à observância do limite de que trata o art.
20 desta Lei.
§2º A Procuradoria Geral do Estado deverá se manifestar
quanto à legalidade dos atos administrativos praticados no
processo de contratação de parceria público-privada antes
da publicação do edital de licitação.
Art. 8º Fica criado o Fundo Garantidor das Parcerias
Público-Privadas do Estado do Maranhão - FGP, com a
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finalidade de prestar garantia de pagamento de obrigações
pecuniárias assumidas pelo Estado, em virtude das parcerias
de que trata esta Lei e de outros projetos considerados
estratégicos pela Administração Pública, dos quais estão
autorizados a participar o Estado, suas autarquias, suas
fundações e suas empresas estatais, dependentes ou não.
§1º O FGP será sujeito de direitos e obrigações, com
personalidade de direito privado e patrimônio próprio, e
será constituído pelo aporte de bens e direitos realizado
pelos cotistas, pela integralização de cotas e pelos
rendimentos obtidos com sua administração.
§2º O FGP responderá por suas obrigações com os bens e
direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os
cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela
integralização das cotas que subscrevem.
Art. 9º A integralização das cotas do FGP poderá ser
realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens
imóveis, bens móveis, inclusive ações de sociedade de
economia mista estadual excedentes ao necessário para a
manutenção de seu controle pelo Estado, ou outros direitos
com valor patrimonial.
§ 1º (...)
§2º A integralização com bens a que se refere o caput deste
artigo será feita independentemente de licitação, mediante
prévia avaliação e autorização específica do Governador
do Estado do Maranhão, ressalvado o disposto no §3º deste
artigo.
(...)
Art. 10. O FGP será administrado, gerido e representado
judicial e extrajudicialmente pela Maranhão Parcerias-
MAPA, a qual terá poderes para administrar os recursos
financeiros em conta vinculada mantida em instituição oficial
depositária das contas do Tesouro Estadual, ou para
promover a gestão e a negociação dos bens destinados ao
Fundo, segundo condições previamente definidas em
regulamento, aplicando tais recursos no pagamento de
obrigações contratadas ou garantidas diretamente ao
beneficiário da garantia ou em favor de quem financiar o
projeto de parceria, devendo zelar pela manutenção da
rentabilidade e liquidez dos recursos do fundo.
(...)
Art. 12. O Estatuto e o regulamento do FGP disporão sobre
a política de concessão de garantias, inclusive no que se
refere à relação entre ativos e passivos do Fundo.
Parágrafo único. A garantia será prestada na forma
aprovada pela assembleia dos cotistas, nas seguintes
modalidades:
(...)
II - penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do
patrimônio do FGP, sem transferência da posse da coisa
empenhada antes da execução da garantia;
(...)
Art. 15. A dissolução do FGP, deliberada pela assembleia
dos cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da
totalidade dos débitos garantidos ou da liberação das
garantias pelos credores.
(...)”. (NR)

Art. 16. O art. 5º da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do inciso IV, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 5º (...)
(...)
IV - apreciar os relatórios de execução dos contratos de
parceria.”

Art. 17. O art. 6º da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do inciso VII, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 6º (...)
(...)
VII - o Diretor-Presidente da Maranhão Parcerias-MAPA.”

Art. 18. O art. 9º da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do § 3º e do § 4º, os quais terão a
seguinte redação:

“Art. 9º (...)
(...)
§3º O aporte de bens imóveis ao FGP pela Administração
Pública Direta e Indireta está condicionado à prévia
autorização legislativa e, no caso de bens imóveis de uso
especial ou de uso comum, à desafetação.
§4º A captação do FGP, quando realizada por meio de
recursos orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária
específica para esta finalidade ou por meio de ações existentes
no orçamento dos cotistas do Fundo.”

Art. 19. O art. 10 da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do § 1º e do § 2º, os quais terão a
seguinte redação:

“Art. 10. (...)
(...)
§1º O estatuto e o regulamento do FGP serão aprovados
em Assembleia Geral dos cotistas.
§2º A representação do Estado do Maranhão na Assembleia
dos cotistas dar-se-á pelo Procurador Geral do Estado.”

Art. 20.  O texto da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do art. 12-A e dos arts. 14-A a 14-
I, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 12-A. O FGP poderá prestar garantia mediante
contratação de instrumentos disponíveis em mercado,
inclusive para complementação das modalidades previstas
no artigo anterior.
(...)
Art. 14-A O parceiro privado poderá acionar o FGP nos
casos de:
I - crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito
e não pago pelo parceiro público após 20 (vinte) dias,
contados da data de vencimento; e
II - débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo
parceiro público após 45 (quarenta e cinco) dias, contados
da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição
expressa por ato motivado.
Art. 14-B A quitação de débito pelo FGP importará sua
subrogação nos direitos do parceiro privado.
Art. 14-C Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do
Fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação
para satisfazer as obrigações garantidas.
Art. 14-D O FGP poderá usar parcela da cota do Estado
para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas
autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas
estatais dependentes.
Art. 14-E O FGP é obrigado a honrar faturas aceitas e não
pagas pelo parceiro público e está proibido de pagar faturas
rejeitadas expressamente por ato motivado.
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Art. 14-F O parceiro público deverá informar o FGP sobre
qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no
prazo de 40 (quarenta) dias, contados da data de vencimento.
Art. 14-G A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura
por parte do parceiro público no prazo de 40 (quarenta)
dias contado da data de vencimento implicará aceitação
tácita.
Art. 14-H O agente público que contribuir por ação ou
omissão para a aceitação tácita de que trata o art. 14-G ou
que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado
pelos danos que causar, em conformidade com a legislação
civil, administrativa e penal em vigor.
Art. 14-I. O FGP não pagará rendimentos a seus cotistas,
assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o
resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao
patrimônio ainda não utilizado para a concessão de
garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação
patrimonial do Fundo.”.

Art. 21. O art. 15 da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do parágrafo único, o qual terá a
seguinte redação:

“Art. 15 (...)
(...)
Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será
rateado entre os cotistas, com base na situação patrimonial
à data da dissolução.”

Art. 22. O art. 16 da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro
de 2016, passa a vigorar acrescido do § 3º, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 16. (...)
(...)
§ 3º A gestão do patrimônio de afetação será de
responsabilidade da Maranhão Parcerias - MAPA.”

Art. 23. Fica a Maranhão Parcerias - MAPA autorizada a alienar
ou terceirizar a administração dos direitos referentes ao Fundo de
Compensação das Variações Salariais - FCVS e dos recebíveis de
mutuários dos contratos habitacionais.

Art. 24. É facultada a adoção do mecanismo de vinculação de
receita de recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) como modalidade de garantia contratual, até o teto global
de 5% (cinco por cento) dos recursos financeiros oriundos desse Fundo
transferidos ao Estado do Maranhão, em valores a ser estipulados em
Decreto, para cada projeto a ser garantido.

§1º A garantia contratual dada por meio da vinculação de receita
de recursos do FPE está limitada ao valor médio gasto pelo Estado,
nos últimos 12 (doze) meses, nas despesas indicadas para substituição.

§2º A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -
SEPLAN providenciará a imediata transferência, à Maranhão Parceria
- MAPA, do montante destinado à garantia dos contratos.

§ 3º A MAPA deverá manter os recursos em conta corrente a
ser aberta para o fim específico de adimplir as obrigações contratuais
contraídas, sob pena de responsabilização dos seus administradores,
nos termos da lei, e poderá autorizar o agente financeiro a transferir os
recursos diretamente à conta do concessionário, conforme disposto
nos contratos de parceria.

§4º O pagamento das obrigações contraídas, pelo Estado do
Maranhão ou pelas entidades da administração indireta estadual, em
contratos de parceria, obedecerá o procedimento constante dos
respectivos instrumentos contratuais.

§5º Adimplidas as contraprestações assumidas, pelo Estado
do Maranhão e pelas entidades da Administração Pública Indireta
estadual, em contratos de parceria, a MAPA autorizará o agente

financeiro a transferir o saldo remanescente do FPE ao Tesouro do
Estado do Maranhão.

Art. 25. Ficam revogados os incisos I a IV e os §§ 1º a 4º do art.
5º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, bem como os incisos I a XII
do art. 9º, o caput e os §§ 1º e 2º do art. 11, o inciso VII do art. 12 e o
art. 17, caput e incisos, da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, bem como todas as demais disposições em sentido contrário.

Art. 26. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE JUNHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 045/2019

São Luís, 01 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto Lei que
autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar gratuitamente, mediante
doação, imóvel de sua propriedade para implantação de empreendimento
habitacional destinado aos servidores públicos do Estado do Maranhão.

É consabido que a propriedade, por determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXIII da Constituição da República), deve cumprir a
sua respectiva função social, a qual corresponde à destinação
economicamente útil do bem, em nome do interesse público, do
progresso e da satisfação da comunidade.

Nessa perspectiva, a proposta legislativa em apreço tem por
finalidade autorizar o Estado do Maranhão a alienar o imóvel
denominado “Parque Independência”, constante do lote Gleba A1,
com testada voltada para a Av. José Sarney, Cruzeiro de Santa Bárbara,
cidade de São Luís - MA, matriculado sob o nº 67.793 no 2º Cartório
de Registro de Imóveis da Capital, a fim de que possa ser executado
empreendimento habitacional, na modalidade imóvel na planta,
destinado aos servidores públicos do Estado do Maranhão.

Considerando que, na forma do art. 6º da Constituição Federal,
a moradia digna é direito fundamental, a Administração Pública Estadual
procederá à transferência dos lotes aos servidores públicos estaduais
efetivos, com renda comprovada de até 10 (dez) salários mínimos e
sem imóvel residencial próprio.

O imóvel doado será gravado como área de interesse social
para fins de projeto urbano de loteamento popular, em observância às
diretrizes federais, estaduais e municipais que regulam a matéria, bem
como com cláusula de inalienabilidade, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sob pena de extinção da doação e imediata reversão do domínio do bem
ao patrimônio do Estado, na forma do art. 193, § 1º da Constituição
Estadual.

O financiamento habitacional será estruturado sob a forma de
parceria firmada entre uma agência financeira e o Estado do Maranhão,
por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano - SECID, na qualidade de agente promotor gerenciador que
representará o grupo associativo constituído pelos servidores públicos
estaduais interessados.

O projeto de lei em comento, ao tempo que garante o acesso ao
direito fundamental à moradia, consiste em instrumento da política
governamental estadual para a promoção do desenvolvimento urbano.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta legislativa em apreço, verificada, em especial,
na garantia do direito social aÌ moradia digna e do cumprimento da
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função social da propriedade, minha expectativa é de que o digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 349/2019

Autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar
gratuitamente, mediante doação, imóvel de sua
propriedade para implantação de empreendimento
habitacional destinado aos servidores públicos do
Estado do Maranhão.

Art. 1º  Fica desafetado da categoria de bens de uso comum do
povo e de uso especial e incorporado nos bens dominicais o imóvel
denominado “Parque Independência”, lote Gleba A1, com testada
voltada para a Av. José Sarney, Cruzeiro de Santa Bárbara, cidade de
São Luís - MA, matriculado sob o nº 67.793, no 2º Cartório de Registro
de Imóveis da Capital, conforme descrição de área constante do Anexo
I desta Lei, bem como autorizado o Poder Executivo Estadual a
promover a alienação gratuita, mediante doação, com vistas à
implantação de empreendimento habitacional, na modalidade imóvel
na planta, destinada aos servidores públicos efetivos do Estado do
Maranhão.

§ 1º  A alienação de que trata este artigo deverá ser operada a
título gratuito, sendo o imóvel citado destinado à provisão de unidades
habitacionais em benefício de famílias de servidores públicos estaduais
efetivos, com renda comprovada de até 10 (dez) salários mínimos e
sem imóvel residencial próprio, previamente cadastrados perante a
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID.

§ 2º  Após atendido o público indicado no art. 1º, § 1º desta
Lei, a depender da disponibilidade das unidades, o benefício nele previsto
poderá ser estendido a outros servidores públicos efetivos e empregados
públicos da Administração Direta e Indireta do Estado do Maranhão
com renda superior a 10 (dez) salários mínimos e sem imóvel residencial
próprio.

§ 3º  O imóvel objeto desta alienação gratuita destinar-se-á,
exclusivamente, aos fins previstos neste artigo, sob pena de rescisão
contratual e reversão do imóvel para propriedade e posse do Estado
do Maranhão.

§ 4º  A reversão disposta no art. 1º, § 3º desta Lei, se dará em
casos de desvio de finalidade na utilização do bem, descumprimento
do financiamento por parte dos beneficiários e/ou não edificação do
imóvel.

Art. 2º  A modalidade de financiamento habitacional citada no
art. 1º será estruturada sob a forma de parceria firmada entre uma
agência financeira e o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, na qualidade
de agente promotor gerenciador representativo do grupo associativo
formado por servidores públicos estaduais interessados, os quais
firmarão contratos de financiamento individuais com a agente financeira,
nas condições do programa Minha Casa Minha Vida, cuja conceituação
está disposta no Anexo II desta Lei, ou de outra fonte de recursos
utilizada pela instituição financeira em operações de crédito imobiliário.

Art. 3º  Fica vedada a alienação ou cessão do imóvel objeto
desta Lei, por particular beneficiado, pelo prazo de 10 (dez) anos, a
contar da assinatura do contrato individual, nos termos do art. 193, §
1º, da Constituição do Estado do Maranhão, sob pena de aplicação das
sanções previstas no art. 1º, § 3º desta Lei.

Parágrafo único.  A condicionante prevista no caput deste artigo
constará, em forma de cláusula, nos contratos individuais dos
beneficiados.

Art. 4º  Fica vedada a concessão de mais de um benefício
decorrente desta Lei ao mesmo titular.

Art. 5º  O imóvel doado será gravado como área especial de
interesse social para fins de projeto urbano de loteamento popular do
terreno.

Art. 6º  Na escritura pública de doação do imóvel haverá
referência expressa à presente Lei.

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ANEXO I
DESCRIÇÃO CONSTANTE DO REGISTRO DE IMÓVEIS

Imóvel constituído da área desmembrada de área maior,
denominada LOTE GLEBA A1, com testada voltada para Av. José
Sarney, Cruzeiro de Santa Bárbara, nesta cidade de São Luís -
MA, a seguir descrita e caracterizada:- Inicia-se a descrição deste
perímetro do marco inicial M0, de coordenadas N 9.713.623,47 m e E
587.064,83 m; deste, segue com distância de 584,00m, limitando-se
com AVENIDA JOSÉ SARNEY antiga estrada de Santa Barbara, até o
marco M1, de coordenadas N 9.714.187,50 m e E 587.234,02 m;
deste, segue com distância de 18,65m, limitando-se com ACADEMIA
DE POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO - até o marco M2 , de
coordenadas N 9.714.181,86 m e E 587.234,02m; deste, segue com
distância de 135,10m, limitando-se neste trecho com a ACADEMIA
DE POLICIA CIVIL DO MARANHÃO - até o marco M3 , de
coordenadas N 9.714.051,60 m e E 587.198,22 m; deste, segue com
distância de 283,26m, limitando-se neste trecho com a GLEBA
DESMEMBRADA A2 - até o Marco MA1, de coordenadas N
9.713.777,91 m e E 587.125,12 deste, segue com a distância de 28,94m,
ainda limitando-se neste trecho com a GLEBA DESMEMBRADA A2
- até o marco MA2, de coordenadas N 9.713.749,60 m e E 587.131,25
m; deste, segue com distância de 183,11m, limitando-se neste trecho
com a GLEBA DESMEMBRADA A2 - até o marco MA3, de
coordenadas N 9713.643.39 m e E 587.280,50 m; deste, segue com
distância de 193,37m, limitando-se neste trecho com a GLEBA
DESMEMBRADAS A2 - até o marco MA4, de coordenadas N
9.713.835,70 m e E 587.300,37 m; deste, segue com distância de
81,15m, limitando-se com a GLEBA DESMEMBRADA A2 - até o
marco MA5, de coordenadas N 9.713.827,38 m e E 587.380,94 m;
deste, segue com distância de 45,90m, limitando-se com a GLEBA
DESMEMBRADA A2 - até o marco MA6, de coordenadas N
9.713.781,72 m e E 587.376,23 m; deste, segue distância de 81,00m,
limitando com a GLEBA DESMEMBRADA A2 - até o marco MA7,
de coordenadas N 9.713.773,40 m e E 587.456,80 m; deste, segue com
distância de 45,90m, limitando-se ainda com a GLEBA
DESMEMBRADA A2 - até o marco MA8, de coordenadas N
9.713727,74 m e E 587.452,08 m; deste, segue com distância de 36,92m,
limitando-se ainda com a GLEBA DESMEMBRADA A2 -até o marco
MA9, de coordenadas N 9.713/723,94 m e  E 587.488,89 m; deste,
segue com distância de 27,13m, limitando-se ainda com a GLEBA
DESMEMBRADA A2 - até o marco M10, de coordenadas N
9.713.751,00 m e E 587.491,68 m; deste, segue com distância de 45,00
m, limitando-se ainda com a GLEBA DESMEMBRADA A2 - até o
marco M11, de coordenadas N 9.713.746,47 m e E 587.536,44 m;
deste, segue com distância de 249,76m, limitando-se com a ESTRADA
DO HORTO - até o marco M12, de coordenadas N 9.713.497,94 m e
E 587.510,77m; deste, segue com distância de 231,02 m, limitando-se
com a GLEBA DESMEMBRADA C - até o marco M17 , de
coordenadas  N 9.713.268,19 m e E 587.486,58 m; deste, segue com
distância de 75,25m, limitando-se com a ESTRADA DO HORTO -
até o marco M18, de coordenadas N 9.713.193,36 m e E 587.478,60
m; deste, segue com distância de 489,40, limitando-se com a RUA
SÃO JEERÔNIMO - até o marco M19, de coordenadas N
9.713.477,12m e E 587.079,86 m; deste, segue com distância de 2,45m,
limitando-se com a RUA SÃO JERONIMO- até o marco M20, de
coordenadas N 9.713.479,55 m e E 587.079,57 m; deste, segue com
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distância de 140,26m, limitando-se com a GLEBA DESMEMBRADA
B - até o marco M20A, de coordenadas N 9.713.610,88 m e E
587.069,32 m; deste, segue com distância de 4,54m., limitando-se com
a GLEBA DESMEMBRADA B - até o marco inicial M0 , de
coordenadas N 9.713.623,47 e E 587.064,83 m; fechando-se o polígono;
com uma área total de 190.347,98 m² e perímetro de 2.982,11m. Toda
as coordenadas encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 45º WGr, tendo como o Datum o
SIRGAS2000. Todos os azimutes a distancias, áreas e perímetros
foram calculados no plano de projeção UTM. PROPRIETÁRIO:
ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ-Nº 06.354.468/0001-
60, com sede nesta cidade de São Luís - MA.- REGISTRO
ANTERIOR:-Mat.8208 deste Cartório. Desmembrado feito a vista
do Licenciamento para Desmembramento REF.PROCESSO Nº
220.68852/16 da Prefeitura Municipal de São Luís - MA - SEMURH,
de 4 de Setembro de 2017.

ANEXO II
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL “IMÓVEL

NA PLANTA”

O Programa Imóvel na Planta é destinado à produção de
empreendimentos habitacionais na forma associativa e caracteriza-se
pela concessão de financiamento direto às pessoas físicas, organizadas
em grupos por uma Entidade Organizadora e com a participação de
uma Construtora, podendo ser assim conceituadas:

1 - Caixa Econômica Federal: como Agente Operador, é
instituição responsável pela definição e divulgação dos procedimentos
operacionais necessários à execução do Programa, pelo controle e
acompanhamento da execução orçamentária e pelo repasse de
informações ao Gestor da Aplicação e ao Conselho Curador do FGTS.

2 - Agente Financeiro: instituição financeira responsável pela
análise, avaliação técnica, jurídica, social e econômica da proposta e
contratação com os beneficiários finais, bem como pelo retorno dos
recursos financiados e desembolsados, pelo estabelecimento de parcerias
com entidades, governamentais ou não, com atuação voltada ao setor
habitacional, tais como as Companhias de Habitação e órgãos
assemelhados, de forma a auxiliá-los no exercício de suas atribuições
complementares;

3 - Entidade Organizadora: é a responsável pela organização
do grupo de beneficiários e pela promoção e/ou produção das unidades,
em intervenções sob a forma concentrada e tem, no mínimo, como
atribuições a responsabilidade pela elaboração e estudo prévio de
viabilidade dos projetos, a participação no investimento, financeira ou
sob a forma de aporte de bens ou execução de serviços economicamente
mensuráveis, o acompanhamento da execução das obras e serviços
objeto dos contratos de financiamento; e a execução de trabalho de
desenvolvimento comunitário junto aos beneficiários.

4 - Agentes Promotores: tais quais o Estado do Maranhão,
Municípios, Cooperativas Habitacionais ou Órgãos Assemelhados,
são os responsáveis por promover ações necessárias à formação dos
grupos organizados.

5 - Empresa do setor da Construção Civil: entidade
responsável pela construção do empreendimento e pela entrega do
imóvel no prazo contratado, de acordo com o projeto aprovado.

MENSAGEM - 122019
(relativo ao Processo 319502018)
Código de validação: 1538EC2520

  São Luís, 11 de junho de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei, que altera e
acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 14 de 17 de dezembro

de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão, de autoria desta Presidência.

Justifico o presente projeto pela necessidade de atender à
crescente demanda de ações decorrentes de conflitos agrários, bem
como a diminuição do número de casos de violência no campo no
Estado do Maranhão, detentor de um dos maiores índices do país.

Tal medida está em conformidade com o disposto no art. 126,
caput, da Constituição Federal, onde determina que “para dirimir
conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de entrância
especial, com competência exclusiva para questões agrárias” e com a
Recomendação 22, de 04 de março de 2009, do Conselho Nacional de
Justiça, que estipula que Tribunais e Varas de Justiça passem a priorizar
ações que envolvam conflitos de terras.

Registro que, a aprovação do projeto em apreço causará
impacto financeiro no orçamento do Judiciário Estadual, conforme
documento, em anexo, e que a proposta apresentada foi devidamente
submetida e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão
do dia 27 de fevereiro de 2019, deliberando, também, sob o envio da
pertinente mensagem à Assembleia Legislativa.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a expectativa é
de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária aprovação dessa
nobre Instituição Legislativa.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares votos de uma legislatura fértil em realizações
proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 16519

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 008 / 19

Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão), além de outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia

Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 1º. O art. 8º da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro
de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º. Na Comarca da Ilha de São Luís haverá uma Vara
Agrária, com competência em todo o Estado, para dirimir conflitos
fundiários que envolvam litígios coletivos.

§ 1º. A Vara Agrária terá dois juízes de direito titulares.
§ 2º. A competência dos juízes de direito da Vara Agrária

será definida em resolução e a distribuição se dará por sorteio,
mediante a devida compensação.

§ 3º. Caberá aos juízes de direito, nos limites de suas
circunscrições de atuação, comparecerem aos locais dos litígios
quando necessário à eficiente prestação jurisdicional.

Art. 2º O inciso I do artigo 7º e os inciso I do parágrafo 1º do
artigo 8º-A, ambos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão), passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º. [...].
I - Comarca da Ilha de São Luís - cento e trinta e oito (96

titulares e 42 auxiliares);
Art. 8º-A. […].
§ 1º. […].
I - Termo Judiciário de São Luís – oitenta e quatro juízes

de direito titulares; […].
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Art. 3º. Ficam criados no quadro do Poder Judiciário os

seguintes cargos:
I – dois cargos de Juiz de Direito Titular de Entrância Final

para o Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís;
II – dois cargos de Secretário Judicial;
III – dois cargos de Assessor de Juiz;
IV – dois cargos de Assistente de Informação (nova

nomenclatura: Assistente Judiciário);
V – dois cargos de Assessor de Administração (cargos novos

segundo proposta de ampliação de pessoal);
VI – dois cargos de Analista Judiciário; e
VII – quatro cargos de Técnico Judiciário.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei Complementar

correrão por conta do orçamento do Poder Judiciário.
Art. 5º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Luís, XX de XX de 2018.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 065 / 19

Institui a Tribuna Livre na forma que especifica.

Art. 1º – Acrescente-se a Seção II, Capítulo II, do Título IV, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
o Artigo 109-A com os respectivos parágrafos, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 109-A – A Tribuna Livre terá por finalidade garantir à
população o direito à livre expressão do pensamento e consiste na
possibilidade de todo e qualquer cidadão fazer uso da palavra em
sessões ordinárias, realizadas na última quinta-feira de cada mês, para
tratar de assuntos de interesse público.

§ 1º - A Tribuna Livre terá duração de 10 (dez) minutos, sem
apartes.

§ 2º - Poderão se inscrever até 2 (dois) oradores, tendo cada
orador o prazo específico de até 5 (cinco) minutos para realizar a sua
explanação, devendo ater-se ao tema para o qual foi previamente
inscrito, respeitada as orientações da Mesa Diretora e as normas
contidas no Regimento Interno deste Parlamento.

§ 3º - As inscrições para a participação na Tribuna Livre deverão
ser realizadas junto à Secretaria Geral da Mesa com antecedência mínima
de 72 (setenta e duas) horas, registrado o nome do orador que fará uso
da palavra, qualificação e/ou função que ocupa e o tema sobre ao qual
irá se pronunciar”.

Art. 2º – Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 25 de
junho de 2019. - HÉLIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem o condão de criar um instrumento para
o exercício da cidadania no Poder Legislativo Estadual. Criar um espaço
para a população reivindicar direitos, cobrar e propor soluções para os
diversos problemas existentes.

A Tribuna Livre servirá para a manifestação de diversos
segmentos organizados da sociedade civil e por personalidades do
mundo acadêmico, jurídico, científico, artístico-cultural, enfim, para
que as pessoas possam expor posicionamentos relevantes de interesse
coletivo ou social.

A Tribuna Livre encurta o espaço entre a população e seus
legítimos representantes no Parlamento, além do que retrata a verdadeira
expressão de que o Poder Legislativo é realmente a “Casa do Povo”.

CF, parágrafo único do artigo 1º, in verbis:

 [...]

“Parágrafo único – Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta constituição”.
[...]

Lembro aos nobres pares que, a Tribuna Livre já existe
nas Assembleias Legislativas da Paraíba, São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, entre outras.

Portanto, peço que atentem para a nossa iniciativa, e que a
mesma mereça por parte de Vossas Excelências, uma acolhida e posterior
aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 25 de
junho de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 066 /2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Dr. Thiago Bhranner Garcês
Costa.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Dr. Thiago Bhranner Garcês Costa.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Thiago Brhanner Garcês Costa é maranhense de São Luís,
nasceu em 04.12.83. Cursou Direito na Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), Harmonização do Direito na Europa e o papel da
Advocacia Pública, na Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

É advogado, OAB/MA n.8.546, membro do Tribunal de Ética
e Disciplina da OAB-MA desde 2013, tendo já exercido a advocacia
por mais de 10 anos, em todo o estado do Maranhão. É colaborador do
escritório Pedro Leonel Pinto de Carvalho e Advogados Associados
desde 2008 e também é sócio diretor de Serra & Costa Advogados
Associados. Doutorando em Direito pela Universidade Autónoma de
Lisboa, Organizador e Coautor de Aspectos Polêmicos do Direito
Constitucional Luso-Brasileiro, Lisboa, 2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 012 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Dr Allan Kardec, pela sua vitória frente a eleição
ao cargo de vice-reitor da UFMA.

Registra-se especialmente o trabalho realizado nos últimos
meses a eleição de vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão
ocorre de forma independente, assim como a de reitor, sete candidatos
disputaram o voto da comunidade acadêmica e Allan Kardec saiu
vitorioso com pouco mais de 32%.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr
Allan Kardec, pela sua vitória frente a eleição ao cargo de vice-reitor
da UFMA

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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MOÇÃO Nº 013 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Dr Natalino Salgado, por todo em empenho e
dedicação em relação a Universidade Federal do Maranhão e pela sua
vitória frente a eleição ao cargo de reitor da UFMA.

Cumpre mencionar que o Dr. Natalino Salgado já foi reitor da
Universidade Federal do Maranhão entre os anos de 2007 e 2015, e
nessa época transformou a instituição como uma das maiores do país,
sediando grandes eventos como a SBPC e outros.

 Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr
Natalino Salgado, por toda a sua atuação frente a Universidade Federal
do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 373 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de congratulação ao Prefeito Municipal de
Esperantinópolis, Aluízio Carneiro Filho, parabenizando-o pela
passagem do aniversário de fundação da cidade de Esperantinópolis,
ocorrido no dia 27 de junho.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 junho de 2019. -
Fernando Pessoa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.07.19
EM: 01.07.19

REQUERIMENTO Nº 374 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações à Sra. Maura
Jorge, parabenizando-a pela sua posse como Superintendente Estadual
da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 01 de julho de 2019. – ADRIANO - Deputado
Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.07.19
EM: 01.07.19

REQUERIMENTO Nº 375 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja convocada uma sessão solene a realizar-se no próximo
dia 12 de agosto, antes da sessão ordinária, a fim de entregar aos
respectivos familiares a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman concedida in memoriam aos ex-Deputados Jean Carvalho,
Valdir Jorge e João Silva.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, 27 DE JUNHO DE  2019. -
CIRO NETO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.07.19
EM: 01.07.19

REQUERIMENTO N° 377 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei nº
349/2019, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 01 de julho de 2019. - Fernando Pessoa -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.07.19
EM: 01.07.19

REQUERIMENTO N° 378 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei nº
199/19, de autoria do Poder Executivo, que trata da LDO.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 01 de julho de 2019. - Carlinhos Florêncio
- Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.07.19
EM: 01.07.19

REQUERIMENTO N° 379 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projetos de Lei
nºs 324 e 325/2019, de autoria da Mesa Diretora.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 01 de julho de 2019. - Marco Aurélio -
Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.07.19
EM: 01.07.19

INDICAÇÃO Nº 879 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto
do município de Riachão-MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 4km (quatro quilômetros) de asfaltamento,
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções
realizadas ajudarão na melhoria da mobilidade urbana, desafogando o
trânsito, através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e
drenagens, melhorando a trafegabilidade dessa cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 27 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 880 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (uma) ambulância para a cidade
de Riachão- MA.

Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes
para que diminua o desconforto, com a aquisição do novo veículo,
teremos um transporte mais rápido e maior qualidade no atendimento
da população dessa querida cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 27 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 881 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, Secretária da Agricultura, Pesca e Pecuária do
Estado- SAGRIMA e o senhor Júlio Cesar Mendonça Correia,
Secretário da Agricultura Familiar do Estado- SAF, solicitando, em
caráter de urgência, 01 (uma) patrulha agrícola para a cidade de Riachão-
MA.

A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios
as comunidades desse município, o equipamento requerido irá auxiliar
no preparo do solo e plantio dos pequenos produtores rurais, trazendo
mais agilidade na colheita, reforçando a produção familiar rural, tanto
na agricultura de subsistência, além de trazer desenvolvimento
econômico.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 27 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 882 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando,
em caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a cidade de
Riachão- MA.

Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo
efetivo policial, com as novas viaturas teremos uma maior qualidade
no patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de
insegurança sentida.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 27 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 883 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 02 (dois) ônibus escolares para a
cidade de Riachão- MA.

A solicitação acima tem como finalidade minimizar a carência
hoje enfrentada pela população desse município, renovando a frota de
veículos, garantindo mais segurança e qualidade no transporte dos
estudantes, no centro urbano e zonas rurais, tratando-os de forma
mais humanizada, contribuindo para a diminuição da evasão escolar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 27 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 884 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,

requeiro a Vossa Excelência que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado Ofício ao Senhor Governador Flávio Dino, solicitando
sua intervenção no sentido da Inclusão das funções de Assistente
Social e Psicólogo no rol de cargos para os próximos concursos.

Vale ressaltar a observância ao ditame preconizado na
Constituição Cidadã, em especial no que cinge ao provimento de cargos
públicos, em seu artigo 37, e ainda, com fundamento no Projeto de Lei
034/2014, de autoria do Deputado Othelino Nova Alves Neto.

É de suma importância lembrar a necessidade dos Assistentes
Sociais e Psicólogos lotados no funcionamento público estadual, a fim
de atender à população mais carente que necessita de atendimento dos
referidos profissionais.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 26 de Junho de 2019. -
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da
Mulher
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NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 885 / 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 Ministro da Educação, Doutor Abraham Weintraub,
solicitando-lhe que adote providências no sentido de que seja retomado
o processo de implantação do curso de Graduação de Medicina, no
âmbito do Ministério da Educação (Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior), para a seleção de proposta para autorização de
funcionamento de Curso de Medicina por IES Privadas  em Municípios
selecionados (Municípios de Codó e Bacabal), nos termos do Edital n°
2, de 07 de dezembro de 2017/ SERES/MEC.

O processo de implantação de um Curso Médico com
características inovadoras atua como dispositivo revelador das
fragilidades e oportunidades que uma instituição como a universidade
pode apresentar. A cultura das profissões – praticamente, a cultura da
profissão média - revela a construção e a reprodução de um imaginário
pautado na cultura do modelo biomédico, que se caracteriza como
consumo de serviços e insumos médico-hospitalares e que captura
docentes, discentes, familiares e a própria comunidade.

Por fim, a implantação do Curso de Graduação de Medina, nos
Municípios Maranhenses, compreende o processo de
institucionalização considerando aspectos culturais e organizacionais
que facilitam a efetivação de práticas inovadoras.

PLE´NARIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, 26 junho de 2019. - ZITO
ROLIM FILHO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 886 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,

requeiro a Vossa Excelência que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado Ofício ao Senhor Governador Flávio Dino, solicitando
sua intervenção no sentido da implantação de uma unidade do
Restaurante Popular no Bairro Cidade Operária, tendo prévia
localização na avenida principal desse bairro.

O referido tema encontra fundamento nas regras delineadas no
Manual Programa Restaurante Popular, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a qual objetiva, a priori,
oferta de refeições prontas, saudáveis e com preços acessíveis,
reduzindo desta forma o número de pessoas em situação de insegurança
alimentar, fortalecendo deste modo uma rede de proteção alimentar em
áreas de grande circulação de pessoas.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 26 de Junho de 2019. -
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da
Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 887 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,

requeiro a Vossa Excelência que depois de ouvida a Mesa, seja

encaminhado Ofício ao Senhor Prefeito Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando sua intervenção no sentido da implantação de uma
unidade do Hospital da Mulher no bairro Cidade Operária.

Vale ressaltar que o referido tema encontra arrimo legal na
Constituição Cidadã, bem como na Lei 8080/90, onde ambos
corroboram o dever do Estado atinente à saúde pública da população,
Ademais, verificar-se que a população feminina do bairro mencionado
e moradoras adjacentes, necessita de maior atenção quanto ao tratamento
especializado e humanizado, uma vez que este público possui maior
quantidade de demandas, exigindo-se, portanto, a necessária a
implantação da referida unidade hospitalar especializada no tratamento
da saúde da mulher.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 26 de Junho de 2019. -
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da
Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 888 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,

requeiro a Vossa Excelência que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado Ofício ao Senhor Prefeito Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando sua intervenção no sentido de realizar a reforma do campo
de futebol da Cidade Operária, localizado na Unidade 105.

Ressaltamos que o referido campo de futebol é de grande valia
e sociabilidade para as crianças carentes residentes no referido bairro e
adjacências.

Outrossim, informamos que esta solicitação refere-se ao
encaminhamento de Ofício da Associação Beneficente de Crianças
Carentes do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 26 de Junho de 2019. -
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da
Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 889 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhando ofício ao SENHOR SECRETÁRIO DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER ROGERIO CAFETEIRA ,
solicitando providências no sentido de determinar que seja viabilizado
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O
MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA, considerando a importância desses
materias para o desenvolvimento do esporte local, além do que o esporte
se constitui em uma ferramenta de auxilio no processo de
desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano.

A prática de atividades físicas tem um papel importante na
vida de crianças, adolescentes e jovens, na medida em que serve para
evitar o descaminho, contribui para o desenvolvimento motor, cognitivo,
físico e social.

Portanto, a prática de esportes é fundamental para a saúde e
bem-estar do ser humano. Com propósito de estimular a prática
esportiva na cidade, a Câmara Municipal de Joselândia encaminhou a
essa secretaria o ofício nº 06/2019, cópia em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 01 de
julho de 2019. - HELIO SOARES  - DEP. ESTADUAL - PR

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

INDICAÇÃO Nº 890 / 19

Senhor Presidente,

           Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhando ofício ao SENHOR SECRETÁRIO
DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER ROGERIO CAFETEIRA ,
solicitando providências no sentido de determinar que seja
INSTALADA UMA ACADEMIA AO “AR LIVRE” NO
MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA, considerando que essas academias
são uma importante opção para quem quer praticar exercícios físicos
regulares e não se adaptam às academias tradicionais ou não podem
pagar os elevados custos das academias particulares.

          As academias ao “Ar Livre” são um espaço ideal para a
prática de atividades físicas, além de oferecerem equipamentos para
todas as idades.

          A cidade de Joselândia não possui um espaço
democrático para a prática de exercícios físicos, a exemplo das
academias ao “Ar Livre”, portanto, com o propósito de estimular a
prática de exercício físico em nosso município, a Câmara Municipal de
Joselândia encaminhou a essa secretaria o ofício nº 07/2019, cópia em
anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 01 de
julho de 2019. - HELIO SOARES  - DEP. ESTADUAL - PR

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

INDICAÇÃO Nº 891 / 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
GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL – INSS NO MARANHÃO, CAYUS
OLIVEIRA, solicitando providências no sentido de QUE TODOS
OS ESFORÇOS SEJAM EVIDENCIADOS JUNTO AO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA A ANÁLISE E ALOCAÇÃO
DA FONTE DE RECURSO QUE VISE A CRIAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE UM POSTO DO INSS, NO MUNICÍPIO DE
COLINAS (MA), considerando o relevante compromisso dessa
autarquia com a seguridade social e a sua responsabilidade pelos
pagamentos de aposentadorias e demais benefícios dos trabalhadores
brasileiros que contribuem para a previdência social.

A ideia é que com a criação de um Posto do INSS na cidade de
Colinas (MA), o atendimento aos usuários do sistema terá mais
resolutividade nas demandas apresentadas diariamente pela população
Colinense, que contribui e muito já contribuiu com a previdência social.

Por outro lado, a missão dessa autarquia é a de promover e
reconhecer o direito do trabalhador em receber benefícios sociais
administrados pela previdência social, garantindo agilidade e
comodidade na consulta ao requerer o benefício previdenciário.
Portanto, o Município de Colinas (MA), cidade com mais de quarenta
e um mil habitantes, clama por uma unidade do INSS em domínios de
seu território.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 01 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.

INDICAÇÃO Nº 892 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Superintendente Regional da CODEVASF, Senhor João
Francisco Jones Fortes Braga, solicitando construção de Sistemas
simplificados de Abastecimento de Água em Barra do Corda, mais
precisamente no povoado de Lagoa da Floresta, afim de melhorar o
abastecimento de água para a população local.

Certo de sua presteza e colaboração agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de julho de 2019.

- Fernando Pessoa - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 893 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Superintendente Regional da CODEVASF, Senhor João
Francisco Jones Fortes Braga, solicitando o fornecimento de 30
(trinta) caixas d’água, 30 (trinta) kits de irrigação, e 05 (cinco)
Bombas D’agua a fim de melhorar o abastecimento de água para a
população de Barra do Corda, mais especificamente nos povoados
locais deste município.

Certo de sua presteza e colaboração agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de julho de 2019.

- Fernando Pessoa - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 894 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda, bem como ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo, em caráter de urgência a
pavimentação asfáltica e drenagem da Rua Projetada, que liga a
comunidade da Portelinha à Vila Conceição, Altos do Calhau.

Também se mostra urgente a drenagem e pavimentação das
Rua Warlinda Chagas, Rua Moisés Cutrim, e Rua da CAEMA.

Este pedido resulta de apelos feitos pelos moradores daquela
comunidade ao nosso gabinete, tanto diretamente quando através do
Ofício 009/2019 da Associação Comunitária da Vila Nossa Senhora da
Conceição Altos do Calhau, dirigidos a meu gabinete aos 08 de maio de
2019. Tendo em vista a inércia do poder público que perdura por
décadas, as condições de salubridade e segurança das pessoas,
especialmente os idosos, mulheres gestantes e crianças, que moram na
localidade estão extremamente afetadas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27de junho
de 2019. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 895 / 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
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO FLÁVIO DINO,
solicitando providências, no sentido de determinar que seja
ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO PARA
AQUISIÇÃO DA CARRETA DA HEMODIALISE, considerando o
compromisso do Governo em “alavancar um ciclo de prosperidade
para todos os Maranhenses” 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.

          A ideia partiu de o fato do legislador ter se sensibilizado
com as notícias de acidentes nas estradas envolvendo pacientes em
tratamento de hemodialise, inclusive com vítimas fatais.

         A nossa propositura tem o condão de resgatar a autoestima
e a dignidade das pessoas que desbravam estradas, em transportes
desconfortáveis, infraestrutura asfáltica inadequada, “madrugadas a
fio” em busca dos centros de tratamento de hemodialise.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de
junho de 2019. - DETINHA  - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 896 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. Que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhando ofício ao Senhor Governador Flávio Dino,
solicitando providências no sentido de enviar a esta Augusta Casa,
para discussão e votação, Projeto de Lei, na forma do Ante Projeto
em  anexo, que Institui o Programa Transporte Pela Vida para
atendimento de pacientes em tratamento de hemodialise no Estado do
Maranhão, na forma que especifica.

Consideramos de relevante importância a implantação de um
Programa de Governo para disponibilizar melhores condições de
transporte para pacientes em tratamento de hemodialise, tendo em
vista a falta de hospitais com esse tipo de atendimento, ocasionando,
assim, um grande problema tanto para a família, principalmente a de
baixa renda, quanto para os pacientes, o que implica na necessidade de
ações para solucionar esse grave problema.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 01 de
julho de 2019. - DETINHA  - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Expediente lido, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Oradores inscritos no Pequeno

Expediente. Deputado Wellington, do Curso, cinco minutos, sem direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhora 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, boa tarde. Que Deus seja louvado. Senhora
Presidente, Deputada Dr.ª Cleide Coutinho, na última quinta-feira,
tomou conta do Plenário desta Casa uma discussão, e até então achava-
se que não teria repercussão. Até então, achava-se que seria uma sessão
normal, mas, a partir do posicionamento e do pronunciamento do
Deputado Roberto Costa, gerou-se aí muitos comentários e muitas
vertentes. Mas o mais impressionante é que quase todas elas
endossando a reunião do Governador Flávio Dino com o Presidente
Sarney. Eu não compreendi, externei esta minha incompreensão. E ao
não compreender e externar esta minha incompreensão, saindo da
redoma da Assembleia, da Assembleia, propriamente dito, eu encontrei
amparo, e lembrei-me agora do Deputado Edivaldo Holanda, encontrei
amparo, assim que o Deputado Edivaldo Holanda fala. Deputado
Edivaldo Holanda, encontrei amparo na sociedade, na população. Eu
percorri todos os arraiais, no último fim de semana, todos, sem exceção.
Fui ao Anjo da Guarda, Coroadinho, João de Deus, Cidade Operária,
Cohatrac, percorri todos. E inclusive, no Largo de São Pedro, logo pela
manhã, no sábado, e, ontem, no encontro dos bois, no Festejo de São
Marçal. E as pessoas, caracteristicamente, se identificavam, se
aproximavam: “Deputado Wellington, é realmente um absurdo, como
é que agora o Flávio Dino, vai tomar bênçãos para Sarney, vai ficar de
joelhos para Sarney, se agachar para Sarney, não dá para entender”.
Deputado Rigo Teles está sacudindo a cabeça, mas, Deputado Rigo
Teles, não é só uma, nem duas e nem três, todas as publicações de
Flávio Dino, ele abominava a velha prática política. Ele dizia que Sarney,
palavras de Flávio Dino, “que Sarney era o câncer do Maranhão, era o
atraso do Maranhão, era ligado à ditadura, Sarney estava totalmente
destruindo o Maranhão, era um atraso para o Maranhão”, colocou
durante cinco anos a culpa no grupo Sarney, por tudo o que acontecia
de ruim no Maranhão. E agora me vem se encontrar com Sarney.
Senhoras e Senhores, nós temos que fazer uma leitura mais ampla, qual
é o objetivo de Sarney, qual é o objetivo de Flávio Dino encontrar
Sarney? Não foi Sarney que foi atrás de Flávio Dino. Flávio Dino foi
falar com o Lula, fez uma escala em Fernando Henrique Cardoso, mas
o objetivo era um só, era falar com o Sarney. Fernando Henrique tanto
faz como tanto fez, ele fez uma escala com Fernando Henrique Cardoso,
mas o objetivo era um só, é quem ele sempre quis ser, quem ele sempre
quis ser, Flávio Dino sempre quis ser Sarney, somente isso. Ontem, eu
encontrei um historiador do PCdoB, encontrei um historiador também
do PT, e os dois com a mesma vertente: “Wellington, como que nós
brigamos com as nossas famílias, brigamos com amigos para falar de
Sarney, agora Flávio Dino vem com uma dessas”. Nós ficamos mal em
grupos de amigos, na faculdade, na família, até o Natal com
constrangimento, porque uns defendia Sarney, defendia Roseana e nós
atacávamos. Então esse ataque patrocinado pelo governador Flávio
Dino ao longo do tempo. Flávio Dino se elegeu falando mal. Se elegeu
falando mal de Sarney. Se elegeu dizendo que Sarney era um atraso, se
elegeu dizendo que Sarney era um atentado à democracia, que fazia
parte da ditadura e agora ele diz que a ditadura corre risco, vai em busca
de Sarney! Não dá para entender. Não dá para entender! Não tem
lógica! Flávio Dino não foi procurar Sarney para falar dos pobres do
Maranhão, da geração de emprego e renda. Não foi procurar Sarney
para tratar das pessoas que estão morrendo por falta de tratamento de
hemodiálise, de câncer, morrendo nos corredores dos hospitais. Ele
não foi falar dos pobres, dos trabalhadores maranhenses que ele tomou
carro e moto e leiloou carro e moto dos trabalhadores maranhenses. Ele
não foi falar para Sarney que ele está arrependido de ter aumentado os
impostos três vezes, ele não foi fazer isso! Ele não tratar dos interesses
da população e do povo, é o interesse do seu umbigo, é o interesse do
poder, de se manter no poder, de passar por cima de tudo e de todos.
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Senhoras e senhores, vergonhosamente Flávio Dino disse para o Brasil,
de forma bem pedagógica, o pior ensinamento que Flávio Dino podia
ter dito até hoje. O pior ensinamento, mas de forma pedagógica ele fez,
dizendo para a nossa geração, para as novas gerações, para os futuros
políticos que na política vale tudo, que na política pode fazer tudo,
que na política não tem coerência. Ridículo e abominável o que o
governador Flávio Dino fez, porque não só era adversário - não só era
adversário, foi que ele se utilizou para pisar, para eliminar, para colocar
todo e qualquer culpa de atraso, de ruim que acontecia no estado do
Maranhão. E que ele fez? Ele foi se ajoelhar, foi se aconselhar no que
ele chamava de atraso. Ele quer trazer o atraso de volta ou reconhece
que não foi atraso? Didaticamente o governador Flávio Dino deu a pior
aula da vida dele. O pior exemplo na política brasileira, o exemplo de
que na política vale tudo. Governador Flávio Dino, é abominável o seu
posicionamento. E continuo firme, eu continuo firme nesta Casa e o
meu posicionamento continua sendo de independência. Faço oposição
ao governador Flávio Dino não é porque ele fazia oposição ao grupo
Sarney, eu faço oposição à gestão, ao governo, ao desgoverno, porque
eu quero um Maranhão melhor, um Maranhão que tenha geração de
emprego e renda, um Maranhão em que as pessoas possam ter qualidade
de vida. É por isso que faço oposição ao governador Flávio Dino. E
vou continuar de forma independente, mesmo que seja a única voz,
mas uma voz em defesa da população do estado do Maranhão contra
essa incoerência. E vou mais longe. Cara de pau de Flávio Dino! Falta
de coerência, e cara de pau, o que ele fez. Nada mais do que isso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO - Concedo a palavra à Deputada Cleide Coutinho, por
cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO
(sem revisão da oradora) - Senhor Presidente Deputado Yglésio, colegas
Deputados, imprensa, galeria, não poderia, Deputado Roberto? Em
hipótese alguma me calar frente a discussão dessa conversa do
Governador Flávio Dino com o ex-Presidente José Sarney. Eu tenho
uma experiência muito bonita para dividir com V. Exas. Todos sabem,
pelo menos os mais antigos, que eu e Humberto éramos de outro
grupo. Não éramos do grupo da ex-Governadora Roseana Sarney. Mas,
quando Humberto adoeceu, eu recebi uma solidariedade, Deputado
Arnaldo, de todos vocês. Mas me tocou muito a solidariedade, Deputado
Roberto, que eu recebi da ex-governadora Roseana, do ex-Presidente
José Sarney, do então senador João Alberto e do Edison Lobão. E
como aquilo me confortou. E eu sem ferir nenhum princípio, apenas
com o princípio da verdade e do agradecimento da solidariedade, pedi
para o Roberto, a ex-Governadora ia se afastar daí a três dias, que ele
me conseguisse um encontro a sós com a então governadora Roseana,
que eu não queria ter ninguém nem imprensa perto. Fui lá, conversei
com a Governadora. Botei meu agradecimento, me botei à disposição
do que ela precisasse e ela também. E eu tenho certeza que aquele gesto
não me botou inferior a ninguém. O Senador João Alberto me ligava
sempre. Então, daí em diante, nós ficamos amigas, não politicamente,
mas eu sabia que, se eu tivesse algum problema, que eu perguntasse, eu
teria um conselho certo. Então, meus amigos, eu não vejo nenhum
problema do nosso Governador ter se encontrado com uma pessoa tão
importante politicamente que já foi quase tudo no Brasil como o ex-
Presidente Sarney. Eu não vejo nenhum inconveniente. Eu vejo um ato
de grandeza. Quando a gente quer ajudar o povo, a gente esquece essas
queixas, a gente esquece o que ficou para trás. O que vale é lutar pelo
futuro do nosso povo. E eu aqui mando um abraço de coração ao Flávio
Dino, meu amigo, e ao ex-Presidente José Sarney, que conversaram. E
isso com certeza vai abrir portas para um Maranhão melhor, que é o
que todos queremos. Vamos esquecer essas coisas que passaram.
Ninguém vive do passado. Dizem que caranguejo anda para trás. Nós
políticos andamos para frente. Nós temos que lutar pelo que queremos
para o nosso povo. Nós não estamos aqui para trabalhar para a gente.
A gente está aqui para trabalhar para o nosso povo. e eu parabenizo os
dois, parabenizo mais uma vez e agradeço ao Roberto. A ex-

Governadora esteve na minha casa conversando. Eu e ela, de mulher
para mulher, sobre família, sobre netos. Eu fui uma vez ao apartamento
deles conversar com ela. Não me tirou nenhum pedaço, me engrandeceu.
E eu não ficaria, Deputado, tranquila se eu não desse esse depoimento,
porque quando a gente quer bem ao povo esquece as arestas. Muita
obrigada. E era só isso que eu tinha a dizer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Deputado Hélio Soares, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Dizem que dá ordem quem pode e obedece quem tem juízo.
Obedecendo aqui o chamado do nosso Presidente, Deputado Yglésio,
Mesa Diretora, Deputadas, Deputados. Mas, no uso de minhas
atribuições, eu quero fazer um registro, aqui neste momento, de uma
visita, Deputado Arnaldo Melo, que fiz hoje à FUNASA com a nova
Superintendente daquela Casa, que me recebeu muito bem. E eu senti
que a casa deu uma renovada lá sem desmerecer ou diminuir alguém que
já passou por lá, mas eu senti a Superintendente muito animada, no
sentido de implantar, implementar uma gestão compartilhada, uma
gestão compartilhada com a classe política, não com o um fim específico
unilateral, como é o costume de vermos muitas instituições se dedicar,
se pautar num objetivo único de um padrinho político, de um
aperfilhado, de um afilhado ou de um protegido. Senti na expressão e
na energia da ex-Deputada, ex-Prefeita, ex-candidata à Governadora,
Maura Jorge, uma energia muito boa, muito positiva. E ela me autorizou
que eu fizesse o convite a esta Casa, a todas as Deputadas e Deputados
para que colocasse à disposição, aquela instituição FUNASA, que tem
relevantes serviços prestados e de uma contribuição enorme para o
nosso Estado. Então, eu trago aqui um abraço, em nome dela, a todos
os Deputados e Deputadas. E eu quero aqui, aproveitar neste momento,
Deputado Arnaldo Melo, que este ano, é o último ano de tolerância
para que todos os Prefeitos, todos os municípios façam a adequação
no que diz respeito ao saneamento, ao projeto de saneamento básico
para todos os municípios, que foi prorrogado até o final do ano. Para
o ano, porém, quem não se adequar, Deputado Yglésio, no exercício da
Presidência, ficarão proibidos de efetuar qualquer tipo de convênio,
seja em nível estadual e em nível federal. Então faço um alerta aqui aos
meus pares que são municipalistas e que são ligados a vários prefeitos,
que façam esse alerta aos municípios para que eles não fiquem, deputado
Edivaldo Holanda, inadimplentes devido a não cumprirem as suas
obrigações. E essa parte faz parte da saúde preventiva de cada município.
A Funasa fez um convênio agora com a Universidade Fluminense que
é especialista nesse tipo de projeto de saneamento básico. Já foram
feitos 09, dos 113 que foram contemplados já foram efetuados 09 e
vão ser entregues agora e os 113 já estão em pleno andamento ali
naquela instituição, na Funasa. Foi feito um convênio entre a
Universidade e o Governo Federal, a Funasa, para que proporcionasse,
por meio da Universidade, esses projetos que são de fundamental
importância para os municípios. Então faço aqui o alerta, que para o
ano os municípios que não estiverem enquadrados nessa lei do
saneamento ficarão proibidos, deputado Yglésio, de celebrar convênios
com qualquer instituição ou com o governo federal ou com o governo
estadual. Então eu quero dizer que fiquei muito agradecido pelo
recebimento, pela estima que me dispensaram hoje, lá na instituição. E
convidar também para o seminário que ela está elaborando, deputado
Inácio, a partir de agosto, seminário regional. Convidando todos os
prefeitos para participar de mais esclarecimentos, mostrar a necessidade
a eles que, aliás, já faz muito tempo e os gestores que ainda não se
viabilizaram é porque, acho, foi por alguma falta de interesse, que acha
que sempre vai ser prorrogado. E a tolerância do Governo Federal, a
exemplo de outros, tem sido bastante benevolente uma vez que dá
prazo, termina prazo, como agora mesmo foi prorrogado novamente,
deputado Arnaldo, até o final do ano, e V. Ex.ª já passou por lá e sabe
do que estou falando, da necessidade dos municípios se viabilizarem,
não tanto para adequar os seus municípios com a saúde preventiva,
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que isso faz parte das ações preventivas, como também de fazer novos
convênios com o Governo Federal. Senhor Presidente, era este o registro
que eu queria fazer no uso das minhas atribuições legais e para dar essa
informação, fazer o meu agradecimento pela atenção a minha pessoa
em trazer aqui a esta Casa a disposição que a ex-Deputada, a ex-
candidata a Governadora, a Superintendência daquela Casa, da Funasa,
se colocar à disposição de toda a classe política. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Zé Inácio, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria,
o que me traz, mais uma vez, a essa tribuna é para também para, mais
uma vez, destacar uma importante decisão judicial. Decisão esta
proferida pelo Juiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Dr. Douglas de Melo Martins, que proferiu sentença que garante,
determina a obrigatoriedade por parte dos Bancos do cumprimento,
nos próximos trinta dias, de uma lei de nossa autoria, Deputado
Edivaldo Holanda, a Lei 10.605/2017, que determina segurança armada
durante 24 horas nas agências bancárias. Nesses últimos meses, aqui
na capital, nós tivemos vários assaltos a agências bancária. E agora,
nessa semana passada, novamente, uma agência do Banco do Brasil, no
João Paulo, foi praticamente toda destruída na tentativa de se assaltar
aquela agência. Já foram dez agências assaltadas somente aqui na capital
neste ano de 2019. E nós, há quinze dias, logo após o assalto à agência
do Banco do Brasil, aqui da Holandeses, em frente ao Golden Shopping,
subimos a essa tribuna e pedimos providências por parte do Ministério
Público e pedimos providências por parte do PROCON. Porque, assim
que a lei foi sancionada, depois de alguns meses, quando observamos
que os bancos não estavam dando cumprimento à mesma, em
companhia, que é importante aqui destacar, do Sindicato dos Vigilantes
do Estado do Maranhão, em companhia do Sindicato dos Bancários do
Estado do Maranhão, por meio das suas diretorias, nós visitamos o
Ministério Público Estadual, mais especificamente o Ministério Público
do Consumidor, e visitamos também o PROCON. E, naquele momento,
nós encaminhamos um documento, uma representação ao Ministério
Público e ao PROCON, pedindo que o órgão de proteção ao consumidor
tomasse as devidas providências para garantir o direito dos
consumidores que estavam sendo lesados pelo não cumprimento da
nossa lei. E o Ministério, o Procon, melhor dizendo, é importante
destacar aqui, entrou prontamente com uma ação civil pública, que
merece aqui o nosso reconhecimento e aplauso. E aí o Juiz Douglas, da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos, concedeu uma liminar
determinando que os bancos cumprissem a nossa lei. Eu também destaco
que, assim como o PROCON tomou, fez o seu dever de ofício,
encaminhando a ação, protocolando a ação para garantir-se que o Banco
do Brasil, o Santander, Itaú, na verdade, seis bancos estabelecidos no
Maranhão, cumprissem a lei, eu também continuo reiterando a cobrança
ao Ministério Público, que se some a essa ação importante do PROCON
como custo legis, como fiscal da lei para garantir que essa lei ela, de
fato, seja cumprida, e atenda aos anseios da nossa sociedade, aos
consumidores maranhenses que frequentam essas agências bancárias.
Eu inclusive, há duas semanas, protocolei uma indicação que foi
aprovada pela Mesa Diretora desta Casa, e já foi encaminhada ao
Procurador-Geral de Justiça, para que o Ministério Público também
tome a mesma providência no sentido de fazer com que os bancos
possam garantir o cumprimento da lei. Uma lei que depois de aprovada
e sancionada não é apenas do Deputado Zé Inácio, é uma lei da
Assembleia Legislativa, dos 42 Deputados que aqui representam o
povo do Maranhão, e que precisa ser cumprida. Então, quero, de
público, não só agradecer o empenho do Sindicato dos Bancários, o
empenho do Sindicato dos Vigilantes e também o empenho do PROCON,
por ter entrado com ação civil pública e garantido o cumprimento da
lei. E, mais uma vez, ressaltar que o Juiz Douglas de Melo Martins,
com a coerência de sempre e com a determinação de sempre, faz justiça

no nosso estado, e faz garantir o cumprimento de uma lei que é
importante para garantir a segurança dos consumidores maranhenses
nas agências bancárias, garantir a segurança dos funcionários dos bancos
que estão nos estabelecimentos bancários. É uma lei também que possa
vir garantir postos de trabalho à categoria vigilante, que são de mais de
dez mil no Estado do Maranhão. Os bancos, Deputado Roberto, que
lucram bilhões. Nesse primeiro trimestre de 2019, o Banco Santander,
Itaú e Bradesco lucraram quase vinte bilhões de reais, somente no
primeiro trimestre de 2019. Portanto, eles têm capacidade econômica
de assumir o risco da sua atividade. E por isso têm que garantir o
cumprimento de uma lei que é importante para o Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem, rapidamente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Eu queria, na verdade, era, daqui a pouco, solicitar a suspensão
da Sessão para que a gente pudesse dar os parabéns a ele, nosso grande
líder, nosso querido Deputado, comunista, um dos mais queridos
comunistas que nós temos nesta Casa aqui, que é o Deputado Marco
Aurélio, que fez aniversário ontem, e que hoje a gente aqui precisa
fazer esta homenagem, estas justas homenagens a ele.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com certeza. Logo após o Pequeno
Expediente, eu faço a suspensão da Sessão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, só uma outra Questão de Ordem, além de
parabenizar, mais uma vez, o Deputado Marco Aurélio, gostaria aqui
de parabenizar o Deputado Zé Inácio pela força de vontade, pelo foco
nesta causa, que é garantir que essa lei seja cumprida. Deputado Zé
Inácio, além de ter elaborado essa lei, de extrema importância e
relevância, e ter amparo na Constituição Federal, no próprio Código
Civil, de 2002, que destaca responsabilidade civil objetiva das
instituições financeiras, por qualquer tipo de dano gerado em razão do
serviço prestado, ele também teve toda a proatividade de visitar os
órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, a própria
Defensoria Pública, a OAB, o PROCON. E hoje esse resultado, a
liminar sendo deferida pelo Poder Judiciário nessa ação civil pública
protocolada pelo Procon é uma grande vitória não só do povo do
estado do Maranhão, não só dos consumidores maranhenses, dos
órgãos de defesa do consumidor, mas, sobretudo, do deputado Zé
Inácio a quem aqui faço questão de publicamente, mais uma vez,
parabenizá-lo.

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

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna é para parabenizar a Colônia de Pescadores dos municípios de
Pedreiras e Trizidela do Vale; ao Pároco do nosso Santuário de São
Benedito, Padre José Geraldo, pela realização do encerramento do
Festejo de São Pedro, onde tivemos agora, deputado Arnaldo Melo,
V.Exa. que conhece bastante a procissão de São Pedro que é o Santo
protetor dos pescadores, onde é realizada no rio Mearim pelos
canoeiros. E uma festividade muito linda, maravilhosa, um momento
de fé, deputado Rigo Teles, um momento que envolve muitas famílias
pedreirenses, trizidelenses, muitas pessoas de fora vindo prestigiar
esse momento ímpar na cidade de Pedreiras, que é essa procissão das
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canoas, dos canoeiros, dos pescadores no município de Pedreiras. E lá
estiveram presentes o ex-Prefeito, o ex-Deputado Raimundo Louro, a
empresária Priscilla Louro, o Prefeito de Trizidela Fred Maya, a
Primeira-Dama, o ex-Prefeito de Trizidela do Vale Paulo Maratá, o
médico Dr. Walber, o Vice-Prefeito de Pedreiras, Everson Veloso, o
vereador Ricardo Maia da cidade de Trizidela do Vale e outras lideranças,
Deputado Edivaldo Holanda. E a gente fica muito feliz de todo ano
participar dessa, vamos dizer, confraternização, dessa procissão sempre
com o povo ajudando, colaborando. E esse é o papel do agente público,
estar junto das pessoas, estar presente do seu povo e prestigiando
essas festividades. Então, fico muito feliz de estar presente na cidade
de Pedreiras nessa grande procissão do Festejo de São Pedro. Então,
são estas as minhas palavras, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Boa tarde a todos. Senhor Presidente, duas coisas me trazem
a essa tribuna hoje. A primeira é para tratar de uma boa notícia, mas
uma boa notícia que deve ser tratada com cautela, muitas vezes diferente
da forma que a Oposição trata aqui nesta Casa. As coisas muitas vezes
são levadas a ferro e fogo e de uma maneira que, por vezes, é perniciosa
à nossa sociedade. Venho tratar aqui daquela pauta que a gente defendeu
aqui no plenário, Deputado Marco Aurélio, sobre os precatórios, o
famigerado empréstimo que, por vezes aqui, Deputados da Oposição
subiram para dizer que jamais sairia a linha de crédito, que a Assembleia,
tive que ouvir num momento dentro da sala da CCJ, que era uma
palhaçada o que estava sendo feito pelos deputados da situação e que
os deputados estavam sendo ali palhaços dentro da Assembleia
Legislativa. Pois bem, felizmente, o Supremo Tribunal Federal ainda é
uma casa onde as omissões constitucionais são levadas a sério. Omissão
constitucional essa que existia referente à Emenda Constitucional 99.
O Ministro Marco Aurélio, num voto que ainda não foi completamente
publicado, mas que a sentença já foi prolatada e disponível no site do
Supremo, farei a leitura agora aqui para que fique muito claro. A nossa
Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação, um mandado de
segurança, que é um instrumento para omissões de autoridades
coautoras, no caso, a União, o Presidente Jair Messias Bolsonaro. O
Ministro Marco Aurélio prolatou: “Defiro parcialmente a medida
acauteladora, determinando à União que providencie a abertura de
linha de crédito especial com início do pagamento das parcelas mensais
no prazo máximo de 30 dias, observados os índices, critérios de
atualização e a forma de cálculo do valor de cada parcela previsto no
artigo 101, § 4º do ADCT. Mantém a decisão por meio da qual, deferido
ingresso da União. Colham Parecer da Procuradoria-Geral da República.
Publiquem. Acredito que até quarta-feira isso vai estar publicado. Mas
a grande coisa que a gente chega aqui, primeiro, é o reconhecimento de
que isso aqui é uma decisão liminar provisória, portanto, quando foi
indeferida a primeira liminar contra o Estado da Bahia, numa ação
semelhante que eles entraram, mas em um processo instruído de uma
maneira muito mais pobre do que a excelente peça jurídica que
protocolou a PGE. E aqui faço um elogio público ao Procurador Geral
do Estado, Dr. Rodrigo Maia pela competência. Uma peça bem-feita
que alcançou o seu fim de uma maneira inicial. Então, subiu, Deputado,
para dizer que não ia ter empréstimo para o Estado do Maranhão, que
era palhaçada. Pois bem. A mesma liminar foi no sentido contrário,
porque foi bem fundamentada. Então o que a gente pede é para que as
pessoas evitem, ao invés de ser deputados da oposição, evitem se
transformar em arautos da desventura. Porque não interessa a ninguém
aqui no Maranhão comemoração de situações negativas para o Estado,
ou prelúdios de coisas que são importantes e que as pessoas não
querem que aconteça para que não se colha louros, para que o Estado
não se desenvolva. Então, fica aqui o nosso registro do que aconteceu.
A gente lembra que isso aqui também é uma decisão liminar. Tem que
aguardar o Supremo se manifestar com repercussão geral, inclusive,

porque é um tema importante para o Brasil e para os Estados brasileiros
que estão sufocados pela crise, pela redução dos repasses e toda a
desassistência do aparato estatal que se sucede a situações como essa.
Fica aqui o nosso registro que nós vamos esperar com tranquilidade. E
ao contrário do que fez a oposição, não vamos subir aqui comemorando
vitória final. Mas vamos dizer, sim, que vencemos a primeira batalha e
que tem tudo para vencermos esta guerra pelo restabelecimento das
finanças públicas dos Estados brasileiros. Era isso.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Medida Provisória n° 294/2019, de autoria do Poder Executivo.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à Promulgação. Parecer n° 359, da CCJ, em
Redação Final ao Projeto de Lei n° 227/2019, de autoria do Deputado
Fábio Macedo. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Parecer n° 360/
2019, da CCJ, em Redação Final, ao Projeto de Lei n° 254/2019. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei n° 070/2019, de autoria
da Deputada Detinha. Deputada está ausente, fica transferido para
próxima Sessão. Projeto de Lei n° 196/2019, de autoria do Deputado
Dr. Leonardo Sá (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Redação Final.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu tenho um Projeto de Lei que institui o
Parque de Vaquejada, Parque Maratá, e as Festividades do Parque de
Vaquejada Maratá, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do
Maranhão. E eu acredito que já foi colocado nesta Casa, e eu queria
chamar atenção só porque pudesse ser colocado novamente para ir
para Plenário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Determino à Mesa, que verifique se o Projeto já está em
condições de voltar à Ordem do Dia. Projeto de Lei n° 253, transferido
para a próxima Sessão. Projeto de Lei n° 249, de autoria da Deputada
Daniella Tema, institui a Semana Estadual da Juventude. Em discussão,
em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de Lei n° 199, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e
Execução da Lei Orçamentária para o exercício 2.020, somente
discussão, nenhum inscrito, vai a segunda sessão de discussão. Projeto
de Resolução Legislativa, n° 046 de autoria da Deputada Daniella
Tema, que concede Medalha João do Vale, ao senhor José de Ribamar
Coelho Santos, Zeca Baleiro. Em discussão, em votação, os Deputados
que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimentos à
deliberação do Plenário. Requerimento n° 356, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, solicitando que, depois de ouvido o Plenário, sejam
registrados nos Anais desta Casa, votos, congratulações, com a
população de Arari, pela passagem do seu centésimo trigésimo nono
aniversário. Em discussão, em votação, os Deputados que aprovam,
permaneçam como estão, aprovado. Requerimento n° 357, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que, depois de ouvido o
Plenário, sejam registrados nos Anais desta Casa, votos de
congratulações com a população de Presidente Dutra, pela passagem
do septuagésimo sexto aniversário. Deputado Vinícius Louro

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius
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Louro, gostaria de subscrever esse requerimento do Deputado Arnaldo
Melo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -  Deputado Arnaldo, Vossa Excelência autoriza? Peço que
registre a subscrição ao Deputado Vinícius Louro. Em discussão, em
votação, os Deputados que aprovam permaneçam como estão,
aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento n°
364/2019, de autoria do deputado Rigo Teles, (lê). Deferido.
Requerimento n.º 370/2019, de autoria do deputado Hélio Soares, (lê).
Deferido. Requerimento n.º 371/2019, de autoria do deputado Pastor
Cavalcante. O deputado está ausente, mas se trata de justificativa de
falta, (lê). Deferido. Requerimento n.º 372/2019, de autoria do deputado
Paulo Neto, (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de terça-feira: Projeto de Lei Complementar n.º 005 do Poder
Judiciário, Projeto de Lei n.º 322 do Poder Judiciário, Projeto de Lei n.º
323 do Poder Judiciário, Projeto de Resolução Legislativa n.º 058 de
autoria do deputado Duarte Júnior. Requerimento n.º 372/2019, de
autoria do deputado Fernando Pessoa. Requerimento n.º 374/2019, de
autoria do deputado Adriano, Requerimento n.º 375/2019, de autoria
do deputado Ciro Neto. Requerimento n.º 376/2019, de autoria do
deputado Dr. Yglésio. Requerimento n.º 377/2019, de autoria do
deputado Fernando Pessoa. Suspendo a Sessão para que possamos
parabenizar o Deputado Marco Aurélio.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Reaberta a Sessão.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não há orador inscrito. Tempo dos
Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputada
Cleide Coutinho, gostaria de falar pelo tempo da Liderança.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Vinícius
Louro pelo tempo da Liderança do Bloco Parlamentar Democrático,
por oito minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhora Presidente, o que me traz aqui, mais
uma vez, a esta tribuna é para falar do grande São João realizado na
cidade de Lima Campos agora. Nessa última semana, estivemos
prestigiando essa grande festa organizada pela prefeitura municipal de
Lima Campos. Pelo que eu quero parabenizar o prefeito Jairson Fasto,
quero parabenizar os secretários, em nome do secretário Orlando, que
é de Esporte e Cultura daquele município, parabenizar toda a equipe
da prefeitura, a Câmara de Vereadores, em nome do vereador Cabrinha,
pelas parceiras que realizaram essa festividade. Começou na segunda-
feira, Deputado Leonardo Sá, no município com bandas de renome
nacional, como Leo Magalhães, Forró Sacode, Mateus Fernandes, que
encerrou com chave de ouro ontem, domingo, naquela cidade. E meu
presente olhando a dedicação do prefeito, dos funcionários da prefeitura
na realização desse evento. Eu vi que realmente foi um evento feito de
coração com muita capacidade. Um evento que trouxe segurança, trouxe
lazer, entretenimento às famílias de limacampenses e, principalmente,
às famílias da região do Médio Mearim, valorizando toda uma cultura,
valorizando toda uma culinária. E ali a gente com essa nossa presença.
Nós constatamos tudo o que aconteceu no município de Lima Campos.
Durante minhas falas, na cidade de Lima Campos, ontem, domingo, eu
tive que realmente falar para aquele público o quanto eu fico
emocionado, fico contente, fico orgulhoso da administração do Prefeito

Jailson Fausto, um homem que trabalha diuturnamente, de forma íntegra,
com toda capacidade que tem de levar qualidade de vida às pessoas
daquela cidade. E eu fico muito feliz que todas as obras ali que são
também realizadas no município de Lima Campos, são obras que a
gente pode ver com todo zelo, com todo cuidado. Obras bem-feitas
que realmente a gente vê a preocupação do gestor em dar qualidade de
vida às pessoas, e sempre nós apoiamos, ajudamos, contribuímos com
essa parceria que vem dando certo. E hoje a cidade de Lima Campos
está um verdadeiro progresso. É um gestor que vem dando exemplo,
em todo estado do Maranhão. Tem agora, na última pesquisa, 98% de
aprovação. E isso são coisas difíceis da gente ver hoje em todo o estado
do Maranhão, principalmente no nosso Brasil. E ali o Prefeito tem
feito uma administração ímpar, envolvendo todas as áreas como a
saúde, a educação, a infraestrutura, o esporte e agora a cultura, como
foi realizado esse São João na cidade de Lima Campos. Então, eu quero
aqui parabenizar o Prefeito Jailson e toda sua equipe, a Câmara de
Vereadores, aos colégios que se apresentaram ali, as crianças que se
apresentaram ali naquele arraial, as juninas que vieram de outras cidades
que também se apresentaram, como também bois que vieram lá na
cidade de Lima Campos. E lá, ontem, nós tivemos um evento com mais
de dez mil pessoas na cidade de Lima Campos. Eu, lá mesmo, Deputado
Arnaldo Melo, quando nas minhas falas, eu pedi licença ao Prefeito,
para que eu pudesse perguntar ali, no microfone, quem era de Lima
Campos, quem era de Pedreiras, quem era de Trizidela do Vale, quem
era de Peritoró. E assim citando todas as cidades da Região do Médio
Mearim, incrível como a repercussão do arraial de Lima Campos e
principalmente a forma que foi feito o arraial trouxe tantos turistas
para aquela cidade. Então, eu fico muito feliz de fazer parte também da
história de Lima Campos, e principalmente contribuindo com essa
gestão, que é uma gestão hoje que eu vejo que dá exemplo em todo o
Estado do Maranhão. Meu muito obrigado, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Bloco Parlamentar Solidariedade.
Deputado Fernando Pessoa. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Eu quero utilizar
o tempo de três minutos, Doutora.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Do Bloco Parlamentar? Bloco
Parlamentar pelo Maranhão, Deputado Yglésio, três minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Boa tarde a todos. Retorno aqui à tribuna para tratar de um
tema diferente, que é a questão do Hospital Macrorregional de Santa
Inês. Está havendo uma situação que ela é bastante incomoda e por
vezes ela causa até constrangimento aos gestores estaduais por conta
de você judicializar a organização da rede de saúde e a partir disso aí
você construir uma rede que não seja resultante de uma pactuação
colegiada por meio dos conselhos diversos que temos dentro do Estado,
para que se tenha uma rede otimizada na maneira que realmente leve ao
atendimento dos anseios da população. Isso tem acontecido, houve
uma expectativa de que a Prefeitura de Santa Inês fizesse com que o
hospital macrorregional do Estado fosse mudado o perfil. Hoje ele é
um hospital como todo macrorregional que faz atendimento de clínica
médica, cirurgia geral, ortopedia e a Unidade Terapia Intensiva, dentro
daquela regional há necessidade de um atendimento Materno Infantil
melhor. Mas a solução que algumas Prefeituras da região estão buscando,
ela não é boa. O que é a ideia desse grupo colegiado liderado pelas
principais prefeituras da região? A ideia era transformar o macrorregional
no Materno Infantil. É importante que a gente destaque que a posição
da Secretaria de Saúde estadual é contrária a isso, mas de toda forma foi
judicializado. Esse processo está correndo na Vara de Interesses
Coletivos e Difusos. Foi feita uma primeira reunião. Na reunião houve
uma tentativa de acordar isso, sair de lá com a situação já resolvida,
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mas não foi possível. O que a gente pede aqui? Bom senso, bom senso,
bom senso. O Hospital de Monção é um hospital que tem mais
possibilidade de perfil para atendimento no materno infantil do que o
macrorregional. Você vai colocar uma estrutura muito grande ali à
disposição apenas do atendimento materno infantil, porque você não
pode misturar, pelo menos não deve misturar atendimento materno
infantil com atendimento de cirurgia geral, por exemplo, por conta da
possibilidade de aumentar até as taxas de infecção, e infecção em criança
é algo que mata. Portanto, é fundamental que neste momento a Secretaria
mantenha a sua posição, como já foi assinalado pelo secretário estadual
de Saúde, que os prefeitos revejam a posição nessa ação que tramita na
Vara de Interesses Coletivos e Difusos e que o melhor interesse da
população que tenha ali um conglomerado de aproximadamente 800
mil pessoas na região não sejam prejudicadas. Aqueles leitos de UTI
geral são importantíssimos e se houver necessidade de fazer uma
assistência neonatal, que seja feita uma estrutura compatível em
Monção. Eram essas as palavras.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Bloco Parlamentar Democrático. Declina.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Não há orador inscrito.

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 Quinta 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.  O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra ao Deputado Ciro Neto. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando em segundo turno, regime de prioridade, o
Projeto de Lei Complementar nº 007/2019, de autoria do Poder
Judiciário, que altera o dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17
de dezembro de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão, e dá outras providências. Com pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e
da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações
de Trabalho, acatando Emenda da CCJC, o referido Projeto foi aprovado

e encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno, regime de
prioridade, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle foram aprovados e
encaminhados ao segundo turno de votação, o Projeto de Lei
Complementar nº 005/2019, de autoria do Poder Judiciário, que “propõe
criar duas turmas recursais permanente na Comarca da Ilha de São
Luís: altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 14, de
17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária
do Estado do Maranhão; acrescenta dispositivos da mesma Lei
Complementar e dá outras providências e os Projetos de Lei nºs: 322/
2019, de autoria do Poder Judiciário, que altera a Lei Estadual nº 9.109,
de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre custas e emolumentos e
dá outras providências e 323/2019, de mesma autoria, que altera a Lei
Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre
custas e emolumentos, ajustando os valores da tabela de custas e
emolumentos no 1º e 2º graus de jurisdição, registrando-se que o Projeto
de Lei Complementar nº 005/2019 acatou Emenda, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, relator da CCJC. Na sequência, o
Presidente suspendeu a Sessão para que a CCJC e a Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias emitissem conjuntamente
Parecer ao Projeto de Lei nº 022/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, que dispõe sobre a humanização no serviço bancário, estabelece
direitos e deveres, sanções administrativas, e dá outras providências,
sendo este Projeto de Lei rejeitado pelas Comissões. Em único turno,
foi apreciado o recurso do Deputado Duarte Júnior ao Parecer nº 327/
2019 da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 024/2019, de sua autoria,
que proíbe que as empresas de concessão de água e energia elétrica
realizem a suspensão do fornecimento de seus serviços, em dias
específicos, por falta de pagamento de contas e dá outras providências.
O Plenário rejeitou este recurso, mantendo o Parecer contrário ao referido
Projeto de Lei, registrando-se que o Deputado Duarte Júnior argumentou
que seu recurso não deveria ser apreciado nesta Sessão devido as
condições desfavoráveis à sua aprovação. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC, foi aprovado e
encaminhado ao segundo turno de votação, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 058/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a
Jefferson Miler Portela e Silva. Submetido a deliberação do Plenário,
foram aprovados os Requerimentos nºs: 362 e 363/2019, de autoria da
Deputada Daniella Tema e do Deputado Ciro Neto, respectivamente,
solicitando a este Poder que seja enviada mensagem de congratulações
à população do município de Presidente Dutra, pelo 75º aniversário, a
ser comemorado no dia 28 de junho do corrente ano e que se dê ciência
ao Prefeito, ao Presidente da Câmara Municipal e seus pares e 367/
2019, de autoria da Deputada Detinha, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 070/2019, de sua autoria. Submetido à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 365 e 366/2019, de
autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, solicitando que sejam
abonadas as suas faltas, referentes aos meses de maio e junho do
corrente ano, conforme atestado médico; 368/2019, de autoria do
Deputado Ricardo Rios, solicitando que sejam justificadas as suas
faltas das Sessões Plenárias realizadas no período de 14 a 28/03/19,
conforme atestado médico e 369/19, de autoria do Deputado Othelino
Neto, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa, o falecimento
da Senhora Sebastiana Gomes de Lima, solicitando ainda o envio de
mensagem de pesar aos seus familiares. Os Requerimentos nºs: 356 e
357/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo e 364/2019, de autoria
do Deputado Rigo Teles foram transferidos para a próxima Sessão, em
virtude das ausências dos respectivos autores. Na forma Regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto
de Lei nº 249/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema; o Projeto
de Resolução Legislativa nº 46/2019, de autoria da Deputada Daniella
Tema e os Requerimentos nºs: 370/2019, de autoria do Deputado Hélio
Soares e 371/2019, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante. No
primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Roberto
Costa. No Tempo dos Partidos e Blocos, se pronunciaram os Deputados
Duarte Júnior falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
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Maranhão e Wellington do Curso, pelo PSDB. 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, 01 de julho de 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor
Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Carlinhos Florêncio, Detinha, Doutora Helena Duailibe,
Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa e Vinícius Louro. 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:  Veto Parcial ao Projeto de
Lei nº 049/2018 (Mensagem 034/2019), que dispõe sobre a composição,
a organização, as atribuições e o funcionamento do Conselho Estadual
de Saúde, e dá outras providências. (republicado por incorreção);
Projeto de Lei nº 298/2019, de autoria da Deputada Helena Duailibe,
institui o “Dia da Policial Civil e da Bombeira Militar”, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 299/2019, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, considera de Utilidade Pública o Instituto Gardeane,
do Município de São José de Ribamar, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências; Requerimento n° 310/2019, de autoria do
Deputado Vinicius Louro, para que seja agendado para o dia 29 de
Agosto de 2019 a entrega da Medalha de Mérito Legislativo João do
Vale à expoente cantora e estimada cidadã maranhense Alcione Dias
Nazareth; Requerimento nº 311/2019, de autoria do Deputado Hélio
Soares, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei, n° 292/
2019, de sua autoria; Requerimento nº 312/2019, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, solicitando que seja desarquivado o Projeto de
Resolução Legislativa n° 036/2018 de sua autoria. Indicação nº 769/
2019, de autoria do Deputado Hélio Soares, 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,
na Vila Colônia Amélia, no município de Turiaçu (MA); Indicação nº
770/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, para que seja
encaminhada ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a construção de duas escolas, no Município de Fernando
Falcão/MA. Concluída a leitura do Expediente pelo Primeiro Secretário,
o Presidente determinou publicação e  na forma do Artigo nº 146 do
Regimento Interno, determinou também o encaminhamento das
Indicações acima relacionadas. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Fernando Pessoa, Adelmo Soares e Wellington do Curso.
O Deputado Fernando Pessoa subiu à tribuna para falar sobre as
condições dos pacientes que necessitam de hemodiálise na região central

do Maranhão e reiterar o pedido de um centro de hemodiálise para essa
região.  O Deputado Adelmo Soares parabenizou os seus pares pela
Audiência Pública que aconteceu hoje, dia 10 de junho, nesta Casa
Legislativa, sobre a Reforma da Previdência e o Deputado Wellington
do Curso falou sobre a paralisação dos cobradores de ônibus no Centro
da cidade e das reclamações sobre a omissão do sindicato da categoria
quanto às demissões dos trabalhadores do transporte público. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em único
turno, a Medida Provisória nº 292/19 (Mensagem nº 026/19), que
institui o Programa de Pagamento e Parcelamento com Redução de
Juros e Multas de Débitos Fiscais Relacionados com o ICM e o ICMS.
Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) esta Medida Provisória foi aprovada e encaminhada à sanção
Governamental. Em único turno, foi aprovado o Parecer nº 293/2019,
da CCJC, em redação final ao Projeto de Resolução Legislativa nº 029/
2019, de autoria do Deputado Rigo Teles, que altera a redação da
Resolução Legislativa nº 546/2008, que institui o “Prêmio
Cinematográfico Assembleia Legislativa do Maranhão. Em segundo
turno, foram aprovados e encaminhados à redação final, os Projetos de
Lei nºs: 021/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que obriga os
estabelecimentos comerciais situados no Estado do Maranhão a
disponibilizarem, para consulta, o Código de Defesa do Consumidor;
183/09, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a
presença de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas
exibições de eventos públicos e privados culturais e sociais; 217/2019,
de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que institui o “Dia Estadual
de Combate à Poluição nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas
Maranhenses”. Ainda em segundo turno, foi aprovado e encaminhado
à sanção governamental o Projeto de Lei nº 171/2019, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, que institui o Estatuto da Pessoa Portadora
de Doenças Crônicas no Estado do Maranhão. Foram transferidos
para a próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 040/19 e o Projeto
de Resolução Legislativa nº 033/2019, ambos de autoria da Deputada
Detinha; o Projeto de Lei nº 174/2019, de autoria do Deputado Adriano
e o Requerimento nº 311/19, de autoria do Deputado Hélio Soares,
devido à ausência dos respectivos autores. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, com pareceres favoráveis das competentes
Comissões foram aprovados os Projetos de Lei nos: 125/19, de autoria
do Deputado Wendell Lages, que estabelece as diretrizes para a
instituição da Campanha Permanente de Combate ao Bullying no âmbito
do Estado do Maranhão; 029/09, de autoria do Deputado Roberto
Costa, que dispõe sobre a exigência de comprovação de equidade salarial
entre homens e mulheres para as empresas que contratarem com o
Poder Público Estadual e 143/19, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão, a Semana
Estadual de Conscientização Sobre o Desperdício de Alimentos. Em
segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à
promulgação o Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2019, de autoria
do Deputado Othelino Neto, que concede o título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Adelmo de Andrade Soares. Sujeitos à deliberação
do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nos: 310/19, de autoria
do Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja agendada para o dia
29 de agosto de 2019, a entrega da Medalha de Mérito Legislativo João
do Vale a Cantora Alcione Dias Nazareth e 312/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, solicitando que seja desarquivado o Projeto
de Resolução Legislativa nº 036/2018, de sua autoria. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária: o Veto Total ao Projeto de Lei nº 165/18 bem como os
Requerimentos nos: 313/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula;
314/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe; 315 e 316
, de autoria do Deputado Arnaldo Melo; 317/2019, de autoria do
Deputado Vinícius Louro; 318/2019, de autoria da Deputada Doutora
Thaiza Hortegal; 319/09, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe e 320/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares. No
primeiro horário do Grande Expediente, o Deputado Fábio Macedo
discorreu sobre a visita da Comissão de Assuntos Econômicos da
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Assembleia Legislativa, que acompanhava os agentes fiscais do IMEC,
à Eneva, empresa que explora o gás natural no Maranhão, relatando
que a Eneva impediu a entrada da comissão de parlamentares em suas
instalações. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Zé Inácio
Lula, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, falou sobre o
vazamento dos áudios das conversas do juiz Sérgio Moro com o
Procurador Deltan Dallagnol, que, segundo o Parlamentar, é a maior
prova da inocência do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. 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 a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 11 de junho de 2019.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Edivaldo Holanda -
Primeiro Secretário em exercício. Deputado Roberto Costa - Segundo
Secretário em exercício.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária,  Senhora Deputada Doutora Cleide

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

(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio,
Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Paulo
Neto e Rafael Leitoa. 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 300/2019, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa, cria a Política Estadual do Etanol Social; Projeto de
Lei nº 301/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, classifica o
Município de Barra do Corda como Município de Interesse Turístico;
Projeto de Lei nº 302/2019, de autoria da Deputada Detinha, isenta do
pagamento de emolumentos pela emissão de Certidão de Casamento
Atualizada, as pessoas reconhecidamente pobres e dá outras
providências; Requerimento nº 313/2019, de autoria do Deputado Zé
Inácio Lula, solicitando que seja agendada uma Sessão Solene, para o
dia 20 de junho do corrente, às 11 horas, em homenagem aos 60 anos
do Boi de Axixá; Requerimento nº 314/2019, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja agendada uma Sessão
Solene, para o dia 12 de junho de 2019, às 11 horas, em homenagem
aos 52 anos da Rádio Educadora AM, pelos profícuos 52 anos de
fundação; Requerimento nº 315/2019, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo, solicitando que se registre nos Anais desta Casa um voto de
congratulações à população de São João do Patos, pela passagem do
81º aniversário do município a ser comemorado no dia 12 de junho, e
que se dê ciência dessa manifestação às Senhoras Gilvana Evangelista
de Souza, Prefeita Municipal; Thuany Costa, Presidente da Câmara de
Vereadores e a todos seus pares; Requerimento nº 316/2019, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que se registre nos Anais
desta Casa um voto de congratulações com a população de Cedral, pela
passagem do 55º aniversário do município, a ser comemorado no dia 09

de junho e que se dê ciência dessa manifestação aos Senhores Jadson
Passinho Gonçalves, Prefeito Municipal; Maurício Reis Louseiro Silva,
Presidente da Câmara de Vereadores e a todos seus pares; Requerimento
nº 317/2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro, solicitando que
sejam encaminhados votos de aplausos ao Prefeito de Cedral, Senhor
Jadson Passinho, parabenizando pelo aniversário de 55 anos do
município, comemorado no dia 09 de Junho; Requerimento nº 318/
2019, de autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, solicitando
que seja encaminhado ao Ministério da Economia, sob o comando do
Ministro Paulo Guedes, um pedido de informações sobre a liberação
dos recursos previstos para reforma das barragens no Maranhão, citadas
no Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens da
União (PLANERB), e confirmadas durante reunião com o diretor geral
do DNOCS, Ângelo Guerra; Requerimento nº 319/2019, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, para que seja enviada Mensagem
de Condolências à Senhora Jamile Trovão dos Santos e família, pelo
falecimento de seu esposo, Professor Joaquim Cesar dos Santos,
ocorrido em 04 de junho do corrente ano; Requerimento nº 320/2019,
de autoria do Deputado Adelmo Soares, solicitando que seja retirado
de tramitação o Projeto de Lei Complementar nº 251/2019;
Requerimento nº 321/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
para que se registrem nos Anais desta Casa votos de congratulações à
população de São Luís Gonzaga do Maranhão, pela passagem do 165º
aniversário do município, a ser comemorado no dia 12 de junho e dê
ciência desta manifestação ao Senhor Francisco Pedreira Martins
Junior, Prefeito Municipal; a Senhora Maya Elizethe Carvalho Morais,
Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares; Indicação nº
771/2019, de autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, para que
seja encaminhado ofício ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando que o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto viabilize a recuperação da única estrada de acesso à Barragem
do Pericumã, que se encontra intrafegável; Indicação nº 772/2019, de
autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, para que seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
bem como ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto, solicitando que viabilize a obra de reforma e melhoria
das Praças do Município de Turiaçu; Indicação nº 773/2019, de autoria
da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, para que seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Senhor
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Senhor
Davi Telles, solicitando medidas para o efetivo funcionamento do
Programa Maranet Wi-fi, na Praça São Francisco Xavier, no centro de
Turiaçu; Indicação nº 774/2019, de autoria da Deputada Doutora Thaíza
Hortegal, para que seja encaminhado ofício ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando que o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, para que viabilize a
concretização da MA 101, que encontra-se em péssimas condições de
tráfego, trecho este que faz interligação do Município de Turiaçu ao
Município de Cândido Mendes; Indicação nº 775/2019, de autoria do
Deputado Adriano, para que seja encaminhado ofício ao Presidente da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB),
Senhor Lawrence Melo Pereira, para que tome as medidas legais e
administrativas necessárias, com vistas a liberação para a Empresa
Expresso União operar regularmente na linha metropolitana de ônibus
entre os trechos: Residenciais Renascer - Novo Paço -  Luís Fernando
até o terminal da Cohab; Indicação nº 776/ 2019,  de autoria do Deputado
Adriano, solicitando ao Prefeito do município de Paço do Lumiar,
Senhor Domingos Dutra, que determine às secretarias competentes a
construção de uma estação de ginástica na comunidade Novo Paço,
naquele município; Indicação n° 777/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, para que seja encaminhado expediente ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edvaldo Holanda Júnior, para que autorize ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Antônio
Araújo, determinar a pavimentação asfáltica da estrada do Pimenta
que liga a avenida Luís Eduardo Magalhães aos bairros do Vinhais,
Altos do Calhau, Vila Conceição, Parque Shalom, dentre outros;
Indicação nº 778/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, ao
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Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a construção de praças, em Barra do Corda/MA, equipadas
com academias ao ar livre; Indicação nº 779/2019, de autoria do
Deputado Antônio Pereira, para que seja encaminhado ofício ao
Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando providências no sentido inserir o nome do saudoso
Gumercindo Milhomem no prédio do Centro de Convenções, localizado
à Rua Hermes da Fonseca s/n, Centro, na sede do Município de
Imperatriz, na forma do que dispõe a Lei Estadual nº 7.963; Indicação
nº 781/2019, de autoria do Deputado Antônio Pereira, para que seja
encaminhado ofício ao Senhor Governador Flávio Dino, bem como à
Magnífica Reitora da UEMASUL, Doutora Elizabeth Nunes Fernandes,
solicitando apoio ao projeto de implantação do curso de Medicina,
bem como a realização do respectivo vestibular, no Campus de
Imperatriz. Concluída a leitura do expediente pelo Primeiro Secretário,
o Presidente determinou sua publicação e na forma do Artigo nº 146 do
regimento interno, determinou também o encaminhamento das
indicações elencadas acima.  Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Rigo Teles, Rildo Amaral, Vinícius Louro e Wellington do
Curso. O Deputado Rigo Teles pediu à CCJC que aprecie o Projeto de
Lei nº 285/2019, de sua autoria, sobre a obrigação das agências bancárias
assistirem os idosos e pessoas com necessidades especiais, para evitar
que esses indivíduos aceitem ajuda de terceiros.  O Deputado Rildo
Amaral criticou o resultado do julgamento do policial Talvane, de
Imperatriz, condenado a dezesseis anos de prisão por um assassinato,
cometido em 2012, afirmando que essa condenação fere toda a instituição
da Polícia no Estado. O Deputado Vinícius Louro falou sobre o
incremento dos serviços e geração de renda promovido pelas cavalgadas
e vaquejadas, em Chapadinha e outros municípios do Estado e elencou
suas leis de incentivo a essas atividades e o Deputado Wellington do
Curso falou das suas ações em defesa da Polícia Civil e Militar do
Maranhão e cobrou a nomeação dos aprovados no concurso da Polícia
Militar do Maranhão. Denunciou também a falta de segurança nas
escolas do Estado e do Município, relatando o arrombamento reincidente
numa escola em Tijupá Queimado. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando, em segundo turno, tramitação Ordinária o Projeto de
Lei nº 040/19, de autoria da Deputada Detinha, que dispõe sobre
exigência de valor mínimo para pagamento com cartão de crédito ou
débito e 174/2019, de autoria do Deputado Adriano, que dispõe sobre
a devolução de taxa de matrícula pelas instituições de ensino superior
privadas. Ambos os projetos foram aprovados e encaminhados à sanção
governamental. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Segurança Pública, foi
aprovado, em primeiro turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei n°
202/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, que estabelece as diretrizes
para a instituição do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança
Pública do Estado do Maranhão – SEISP. Em segundo turno, tramitação
Ordinária, foi aprovado e encaminhado à promulgação, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 033/2019, de autoria da Deputada Detinha,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo João do Vale à instituição
Cultural Central de Bumba Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa
de Mão. Na sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 310/
2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja
agendada para o dia 29 de agosto de 2019, a entrega da Medalha de
Mérito Legislativo João do Vale à Cantora Maranhense Alcione
Nazareth; 313/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando
que seja agendada uma Sessão Solene, em data a ser confirmada, em
homenagem aos 60 anos do Boi de Axixá; 315/19, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, subscrito pelos Deputados Doutor Yglésio
e Neto Evangelista, solicitando que sejam registrados nos Anais desta
Casa votos de congratulações à população de São João dos Patos, pela
passagem do aniversário do município, a ser comemorado no mês de
junho; 316/2019, também de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
subscrito pelo Deputado Glalbert Cutrim, solicitando que sejam
registrados nos Anais desta Casa votos de congratulações à população
de Cedral, pela passagem do aniversário do município, comemorado

também no mês de junho; 317/2019, de autoria do Deputado Vinícius
Louro, no mesmo sentido, ao Prefeito de Cedral, parabenizando pelo
aniversário daquele Município; 321/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa
votos de congratulações à População de São Luís Gonzaga, pela
passagem do aniversário do município, comemorado no mês de junho.
Os Requerimentos nos 311/19, de autoria do Deputado Hélio Soares e
318/19, da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, foram transferidos
para a próxima Sessão devido à ausência dos autores.  Sujeitos à
deliberação do Plenário, foram deferidos os Requerimentos nos: 319/
19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando
mensagens de condolências à Senhora Jamile Trovão dos Santos e
família, pelo falecimento do Senhor Joaquim César dos Santos, ocorrido
no dia 04 de junho do ano em curso; 320/2019, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto
de Lei n° 251/2019, de sua autoria. Na forma Regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária: Vetos Totais
aos Projetos de Lei nos: 194/15, 195/15 e 165/17, de autoria do
Deputado César Pires; 158/2017, de autoria do Deputado Raimundo
Louro; 255/2015 e 049/2017de autoria do Deputado Vinícius Louro;
026/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 127/2018, de
autoria do Deputado Roberto Costa, bem como os Projetos de Lei nº
029/19, de autoria do Deputado Roberto Costa; 125/2019, de autoria
do Deputado Wendell Lages e 143/2019, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda e os Requerimentos nos 322 e 326/2019, de autoria
da Deputada Doutora Cleide Coutinho; 323, 324 e 327/2019, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe e 325/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista; 271/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior e 272/19, de autoria do Deputado Hélio Soares. No primeiro
horário do Grande Expediente, o Deputado Arnaldo Melo chamou a
atenção para a gravidade do problema do desperdício da água no Estado
e elencou os desafios do abastecimento e do saneamento básico no
Maranhão, que apresenta um dos piores índices do país nesse setor.
No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Antônio Pereira, falando
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão discorreu sobre a
Audiência Pública, ocorrida no dia 10 de junho do ano em curso, para
discutir a reforma da Previdência, contando com a presença de inúmeros
deputados federais do Maranhão, além de autoridades judiciais do
Estado. O Deputado Vinícius Louro, falando pelo Bloco Parlamentar
Democrático, informou sobre a inauguração de uma Casa de Caridade,
em Peritoró e permanecendo na tribuna, no Tempo da Liderança, criticou
a manutenção precária da BR 135. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final, não houve orador
inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
12 de junho de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada
Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada Doutora
Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macedo
Segunda Secretária,  Senhora Deputada Doutora Cleide

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

(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira,
Ariston,  César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto,
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Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares,
Adriano, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Doutora Thaiza Hortegal,
Duarte Júnior, Edson Araújo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Paulo
Neto e Ricardo Rios. 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 303/2019, de autoria do Deputado
Carlinhos Florêncio, dispõe sobre os critérios de seleção e admissão na
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e Universidade Estadual
da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL para estudantes filhos
de trabalhadores rurais cuja renda familiar per capta não ultrapasse
dois salários mínimos, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 304/
2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, dispõe sobre a
concessão do pagamento da meia-entrada em eventos, às doadoras de
leite materno no Estado do Maranhão; Requerimento nº 322/2019, de
autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho, para que seja emitida
nota de pesar à família da Ilustre Professora Valquíria Araújo, da cidade
de Caxias, pelo seu falecimento ocorrido no dia 08 de junho de 2019;
Requerimento nº 324/2019, de autoria da Deputada Helena Duailibe,
justificando sua ausência na Sessão Plenária ocorrida em 06 de junho
de 2019, para participar como palestrante, da 10ª Conferência Estadual
de Saúde do Maranhão; Requerimento nº 325/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, solicitando Regime de Urgência para o
Projeto de Lei n° 233/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a busca
imediata de pessoas com idade até 18 anos, com deficiência física ou
sensorial e idosos, no âmbito do Estado do Maranhão; Requerimento
nº 326/2019, de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho, para
que seja emitida nota de pesar à família do Senhor José Antônio
Maranhão Piorsky, pelo seu falecimento ocorrido na cidade de Caxias,
no dia 08 de junho de 2019; Requerimento nº 327/2019, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja desarquivado,
com o consequente retorno à tramitação, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 032/2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior;
Requerimento nº 328/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, para que seja enviada Mensagem de Pesar a família do médico
Antônio José Cassas de Lima, falecido em 05 de junho do corrente
ano; Requerimento nº 329/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, para que seja enviada Mensagem de Condolências, à Senhora
Jamile Trovão dos Santos e família, pelo falecimento de seu esposo,
Professor Joaquim César dos Santos, ocorrido no dia quatro de junho
do ano em curso; Indicação nº 782/2019, de autoria do Deputado
Ariston, para que seja encaminhada ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flavio Dino, bem como ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando que sejam
realizadas Melhorias na MA-212 que interliga as cidades de Palmeirândia
e Peri Mirim; Indicação nº 783/2019, de autoria do Deputado Ariston,
ao Senhor Antônio Leite dos Santos Filho, Diretor Geral do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT em
Brasília – DF, bem como ao Superintendente Executivo Substituto do
órgão no Maranhão, Senhor Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando
que sejam realizadas melhorias na BR-402 que interliga as cidades de
Bacabeira e Barreirinhas; Indicação nº 784/2019, de autoria do Deputado
Doutor Leonardo Sá, para que seja encaminhado ofício ao Gerente
Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Maranhão,
Senhor Cayus Oliveira, no sentido de tomar providências quanto a
disponibilização de um médico perito para a agência do INSS do
município de Pinheiro.  Concluída a leitura do expediente pelo Primeiro
Secretário, o Presidente determinou sua publicação e na forma do Artigo
nº 146 do regimento interno, determinou também o encaminhamento
das indicações elencadas acima. Em seguida, concedeu a palavra a
Deputada Doutora Helena Duailibe e ao Deputado Doutor Yglésio. A
Deputada Helena Duailibe parabenizou a Rádio Educadora pelos 52
anos de fundação; o Deputado Doutor Yglésio discorreu sobre a situação
do transporte público em São Luís, afirmando que o aumento de

passagem não é a solução e o Deputado Professor Marco Aurélio
elogiou o Governo do Estado pela escolha do IMESC para, em parceria
com a Universidade Estadual do Maranhão, elaborar o zoneamento
ecológico e econômico do Estado do Maranhão. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando, em único turno, a votação nominal,
em blocos, dos vetos parciais aos Projetos de Lei nºs: 073/2012, de
autoria da Deputada Vianey Bringel,  que dispõe sobre a identificação
e o registro obrigatórios de indícios de violência pelos agentes
comunitários de saúde no âmbito do Programa de Saúde da Família no
Estado do Maranhão e Projeto de Lei nº 172/2012, de autoria do
Deputado Carlos Amorim, que dispõe sobre os estabelecimentos
bancários e demais instituições financeiras situadas no âmbito do Estado
do Maranhão ficam obrigadas a expor em locais de fácil visibilidade e
acesso aos consumidores, tabela contendo produtos e serviços ofertados
gratuitamente pela instituição. Com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) à sua manutenção, estes
vetos foram mantidos por vinte cinco votos a um. Em seguida, foi
votado separadamente o Veto Total ao Projeto de Lei nº 158/2013, de
autoria do Deputado Raimundo Louro, que dispõe sobre a isenção dos
doadores de sangue e medula óssea de taxa de inscrição junto a
vestibulares da Universidade Estadual do Maranhão e de concursos
públicos no âmbito do Estado do Maranhão, que foi mantido por vinte
e quatro votos a três. O Veto Total ao Projeto de Lei nº 194/2015, de
autoria do Deputado César Pires, que dispõe sobre o reconhecimento,
no Estado do Maranhão, de diplomas de pós-graduação strictu sensu
(mestrado e doutorado) cursados nos países do Mercado Comum do
Sul-MERCOSUL e em Portugal bem como o Veto Total ao Projeto de
Lei nº 195/2015, de mesma autoria, que acrescenta o § 3º ao art. 3º da
Lei 6.915, de 11 de abril de 1997 foram apreciados em seguida, sendo
encaminhada a votação pelo Deputado César Pires que defendeu a
derrubada de ambos os vetos, contudo os mesmos foram mantidos por
vinte três votos a três. Em ato contínuo, foi submetido a deliberação
do Plenário o Veto Total ao Projeto de Lei nº 165/2017, também de
autoria do Deputado César Pires, que dispõe sobre a proibição do
corte de energia elétrica às sexta-feira e véspera de feriados, sendo
discutido pelo Deputado César Pires que defendeu a derrubada do
Veto e pelo Deputado Rafael Leitoa que defendeu a manutenção do
mesmo. Assim, com parecer favorável da CCJC à sua manutenção, o
Veto Total ao Projeto de Lei  nº 165/2017 teve sua votação encaminhada
pelo Deputado César Pires, contudo foi mantido por quinze a sete. Os
vetos totais aos Projetos de Lei nos:  255/2015, de autoria do Deputado
Vinícius Louro; 026 e 049/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso e 127/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa foram
retirados da Ordem do Dia a pedido dos autores. Em segundo turno,
foram aprovados e encaminhados à sanção os Projetos de Lei nos: 125/
2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, que estabelece as
diretrizes para a instituição da Campanha Permanente de Combate ao
Bullying, no âmbito do Estado do Maranhão; 143/2019, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda, que institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício
de Alimentos, com parecer favorável da CCJC. Ainda em segundo
turno, tramitação ordinária, com parecer favorável das competentes
Comissões, foi aprovado com Emenda e encaminhado à Redação Final
o Projeto de Lei nº 029/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa,
que dispõe sobre a exigência de comprovação de equidade salarial entre
homens e mulheres para as empresas que contratarem com o Poder
Público Estadual e dá outras providências. Na sequência o Plenário
aprovou os Requerimentos nos: 325/2019, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei
nº 233/2019, de sua autoria; 327/2019, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, solicitando que seja desarquivado o Projeto de
Resolução Legislativa nº 032/2017, de autoria do Deputado Edilázio
Júnior. Os requerimentos nº s: 311/2019, de autoria do Deputado Hélio
Soares e 318/2019, da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, foram
transferidos devido à ausência dos autores. Submetidos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os requerimentos nos: 322/2019, de autoria
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da Deputada Doutora Cleide Coutinho, solicitando que seja emitida
nota de pesar à família da professora Valquíria Araújo, pelo seu
falecimento ocorrido dia 08 de junho, na cidade de Caxias;  324/2019,
de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja
justificada a sua falta da Sessão Plenária do dia 06 de junho; 326/2019,
de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho, solicitando que seja
emitida nota de pesar à família do Senhor José Antônio Maranhão
Piorsky, pelo seu falecimento ocorrido dia 08 de junho, na cidade de
Caxias; 328/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe,
solicitando que seja enviada mensagem de condolência à família do
médico Cassas de Lima, pelo seu falecimento ocorrido no dia 05/06/
19; 329/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe,
solicitando que seja enviada mensagem de condolência à família do
Professor Joaquim Cesar dos Santos, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 04/06/19. Na forma Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nos: 323/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior e 330/2019, de autoria dos Deputados
Edivaldo Holanda e Pará Figueiredo. Não houve orador no primeiro
horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputados Roberto Costa, falando pela Liderança do Bloco Parlamentar
de Oposição, destacou o Projeto de Lei de sua autoria, aprovado pela
Assembleia Legislativa do Maranhão, que garante a equiparação salarial
entre homens e mulheres nas empresas que prestam serviços para o
Poder Público Estadual. Falando pela Liderança do Governo, o
Deputado Rafael Leitoa convidou os demais deputados para a
solenidade de entrega de 1.300 cheques para os beneficiários dos
municípios da grande Ilha, pelo programa Cheque Minha Casa, fruto
da Lei n° 10.506, aprovada por esta Casa. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final, não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 13 de junho de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Fábio Macedo - Primeiro Secretário em exercício. Deputada
Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.
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