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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/07/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............6 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 16/07/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 184/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre autorização de
parcelamento de dívida de veículos removidos, recolhidos e apreendidos
pelo DETRAN, que se acham selecionados para hasta pública”.

2. PROJETO DE LEI Nº 185/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que institui a Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma).

3. PROJETO DE LEI Nº 186/18, de autoria do Senhor
Deputado Glalbert Cutrim, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Flôr de Liz do Município de Morros – MA, com sede e foro
no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

4. Projeto de Resolução Legislativa Nº 056/18, de autoria da
Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de Honra ao
Mérito do Legislativo Manuel Beckman a Abdon José Murad Júnior.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 183/18, de autoria do Senhor

Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a criação da carteira de
identificação do autista (CIA) para pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 180/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “Institui a Semana de Combate e
Prevenção à Obesidade Infantil”.

2. PROJETO DE LEI Nº 181/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição da venda
de bebida alcoólica e cigarro às gestantes, no âmbito do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 182/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Institui a meia-entrada para
jovens de até vinte e um anos de idade em estabelecimentos que
proporcionam lazer e entretenimento”.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 178/18, de autoria do Senhor

Deputado Roberto Costa, que altera o Código de Saúde do Estado do
Maranhão adequando-o ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à
Lei Federal Nº 13.431/2017 e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 179/18, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que institui a isenção do pagamento de
passagem no transporte intermunicipal de passageiros portadores de
moléstia hemorrágica e hemofilia no âmbito do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 12 DE JULHO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia doze de julho de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca
Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Ana do Gás, Bira do
Pindaré, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Cabo Campos, César Pires, Fábio Braga, Fábio Macedo, Graça
Paz, Léo Cunha, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Valéria Macedo.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê texto bíblico e ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 184 / 18
  

“Dispõe sobre autorização de parcelamento de
dívida de veículos removidos, recolhidos e
apreendidos pelo DETRAN, que se
acham selecionados para hasta pública”.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º -  Fica o DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito

–  autorizado a proceder ao parcelamento de débitos tributários
incidentes sobre veículos envolvidos, recolhidos e apreendidos, que
estejam selecionados para venda em hasta pública;

Art. 2º -  O parcelamento só será concedido aos veículos que
estejam no depósito do DETRAN por período superior a 60 (sessenta)
dias;

§ 1º – Antes de ser levado à leilão, o DETRAN deverá
NOTIFICAR por via postal a pessoa que figura na licença como
proprietário do veículo e, concomitantemente, o agente financeiro,
arrendatário do bem, entidade credora ou aquela que tenha se sub-
rogado nos direitos do veículo, se for o caso, assegurando-lhes o prazo,
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máximo, de 20 (vinte) dias para que, se desejar, requeira o parcelamento
do débito;

§ 2º - Esgotado o prazo referido no parágrafo acima, o veículo
será levado à venda em hasta pública, conforme disposição contida na
Resolução nº 178 do Contran; 

Art. 3º -  O pedido do parcelamento do débito será exclusivo
do proprietário do veículo ou do seu representante na forma da lei;

Art. 4º -  Assinado o acordo de parcelamento, o proprietário
ficará impedido de transferir a propriedade do veículo enquanto não
saldar a integralidade do débito parcelado remanescente;   

Art. 5º - O parcelamento dar-se-á em até 07 (sete) parcelas
mensais, iguais e sucessivas;

§ 1º - A primeira parcela vencerá na data acordada na adesão ao
parcelamento;

§ 2º - As parcelas serão pagas através de sistema bancário;
§ 3º - A restituição do veículo ocorrerá mediante a compensação

bancária do pagamento da primeira parcela do acordo;
§ 4º - As parcelas pagas após a data do vencimento serão

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês;
§ 5º - A ausência de recolhimento, por período superior a 30

(trinta) dias, de qualquer das parcelas implica vencimento antecipado
e imediato das demais, com a consequente apreensão do veículo;   

§ 6º - Aqueles que tiverem seu parcelamento cancelado por
falta de pagamento, não mais poderão usar do benefício do
parcelamento, se não efetuarem o pagamento integral de seu débito;

Art. 6º - Para realizar o parcelamento deverá o proprietário do
veículo ou seu representante legal dirigir-se ao DETRAN, preencher
formulário próprio, apresentando a seguinte documentação:

I – Requerimento, onde conste os dados do requerente e
assinatura;

II – Cópia da carteira de Identidade do requerente se pessoa
física e, no caso de pessoa jurídica cópia do contrato social;

III – Cópia do CPF ou CNPJ;
IV – Procuração caso de representante legal;
Art. 7º - Para o cumprimento da presente Lei, o DETRAN

poderá fazer convênios com entidades ou órgãos fiscalizadores de
trânsito deste Estado;

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 10 de julho de 2018. - Wellington do Curso -
Deputado Estadual

 
JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por finalidade dar uma chance
para que pessoas que não dispõem de recursos suficientes possam
reaver seus veículos junto ao Detran antes dos veículos irem a leilão.
Tem-se observado que os sucateiros e os leiloeiros são os
mais beneficiados desse processo que o Estado criou para levar os
veículos, depois de 60 (sessenta) dias retidos em depósito do Detran,
à hasta pública.

Esperamos que ao ser aprovado esta proposta, o depósito do
Detran, que sempre está abarrotado de veículos, sofra esvaziamento
de maneira rápida e menos traumática para àqueles que tiveram seus
veículos aprendidos e não têm como pagar o débito de uma só vez para
reavê-los. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 10 de julho de 2018. - Wellington do Curso -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 185 / 18

Institui a Política Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma).

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma), com o objetivo de

promover a Agroecologia e a Produção Orgânica como forma de ampliar
e fortalecer os segmentos da agropecuária maranhense, potencializando
suas capacidades de cumprir com múltiplas funções de interesse público
na produção soberana, em quantidade, qualidade e diversidade de
alimentos e demais produtos da sociobiodiversidade, na conservação
do patrimônio cultural e natural, na dinamização de redes locais de
economia solidária, na construção de relações sociais justas entre
homens e mulheres e entre gerações e no reconhecimento da diversidade
étnica, contribuindo para a construção de uma sociedade sustentável,
igualitária e democrática.

§ 1º São segmentos prioritários da Peapoma a agricultura familiar
camponesa, povos e comunidades tradicionais, nos campos, nas
florestas e nas cidades.

§ 2º A Peapoma será implementada pelo Governo do Estado do
Maranhão em regime de cooperação com Governos das esferas federal
e municipal e organizações da sociedade civil, visando integrar, articular
e adequar políticas, programas e ações indutoras de Agroecologia e
produção orgânica, considerando o Decreto Federal n° 7.794, de 20 de
agosto de 2012, que instituiu a Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica.

Art. 2º Para fins deste Decreto, entende-se por:
I – Agroecologia: ciência ou campo do conhecimento

transdisciplinar que estuda os agroecossistemas, fundamentada em
conceitos, princípios e metodologias, visando o desenvolvimento das
relações entre capacidade produtiva, equilíbrio ecológico, equidade
social, respeitando os modos de vida, uso e conservação da
biodiversidade e dos demais bens naturais por meio da articulação
entre conhecimento técnico-cientifico, saberes e fazeres ancestrais e
culturas populares e tradicionais, com foco na sustentabilidade;

II - Produção de base agroecológica: aquela que busca otimizar
a integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da
biodiversidade e dos demais recursos naturais, equilíbrio ecológico,
eficiência econômica e justiça social, abrangida ou não pelos mecanismos
de controle de que trata a Lei nº 10.831, de 2003, e sua regulamentação~

III - Transição agroecológica: processo gradual de mudança de
práticas e de manejo de agroecossistemas tradicionais ou convencionais,
por meio da transformação das bases produtivas e sociais do uso da
terra e dos recursos naturais, que levem a sistemas de agricultura que
incorporem princípios e tecnologias de agroecologia e produção
orgânica, conforme decreto 7794/2012;

IV – Sociobiodiversidade: resulta da inter-relação entre a
biodiversidade e a diversidade sociocultural da agricultura familiar
camponesa, povos e comunidades tradicionais, que se expressa por
meio de sistemas agrícolas e extrativistas tradicionais, da
agrobiodiversidade, dos conhecimentos, das culturas e no manejo dos
recursos naturais;

V - Produtos da sociobiodiversidade: bens e serviços gerados a
partir de recursos da biodiversidade, destinados à formação de cadeias
produtivas de interesse dos beneficiários da Lei nº 11.326, de 24 de
julho de 2006, que promovam a manutenção e valorização de suas
práticas e saberes, e assegurem os direitos decorrentes, para gerar
renda e melhorar sua qualidade de vida e de seu ambiente~

VI - Produção orgânica: aquela oriunda de sistema orgânico de
produção, respaldada por um sistema de avaliação da conformidade
orgânica reconhecido oficialmente, segundo critérios estabelecidos em
regulamento específico, para fins de comercialização;

VII - Sistema orgânico de produção: aquele estabelecido pelo
art. 1º da Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, e outros que
atendam aos princípios nela estabelecidos~

VIII - Agricultora ou agricultor familiar: é quem pratica a
agricultura, extrativismo, pecuária, silvicultura, pesca, aquicultura e
outras atividades rurais em consonância com os requisitos da Lei Federal
nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

IX – Agricultor urbano: aquele que pratica atividade agrícola
no meio periurbano e intraurbano;
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X – Povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente

diferenciados que se reconhecem como tais, definidos nos termos do
inciso I do Art. 3º do Decreto Federal nº 6.040, de 07 de fevereiro de
2007;

XI – Sustentabilidade: desenvolvimento que satisfaz as
necessidades de bem viver do presente, sem comprometer a capacidade
das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, e considera
de maneira indissociável as dimensões econômica, social, ambiental,
cultural, política e ética;

XII - Agrobiodiversidade: contempla a diversidade genética de
espécies cultivadas ou manejadas, a riqueza dos processos funcionais
dos agroecossistemas e as interações entre seus componentes, que
refletem a interação entre agricultores e ecossistemas locais, que podem
ao longo do tempo originar variedades, espécies ou paisagens, adaptadas
às condições ecológicas locais;

XIII - Certificação orgânica e/ou agroecológica: ato pelo
qual um organismo de avaliação da conformidade credenciado,
seja social, comunitário ou outros, dá garantia por escrito de que
uma produção ou um processo claramente identificados foi
metodicamente avaliado e está em conformidade com as normas
de produção orgânica vigentes e de base agroecológica;

XIV - Segurança alimentar e nutricional: consiste na
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo
como base práticas alimentares promotoras de saúde que
respeitem a diversidade cultural e ancestral e que sejam
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Art. 3º São diretrizes da PEAPOMA:
I - assegurar o direito humano à alimentação adequada, bem

como a soberania e segurança alimentar e nutricional, considerando a
sustentabilidade e a diversidade das culturas alimentares locais~

II - desenvolver e incentivar a estruturação de circuitos de
produção, agregação de valor e consumo adaptados às necessidades da
agricultura familiar camponesa e dos povos e comunidades tradicionais,
nos campos, nas florestas e nas cidades, dando preferência aos mercados
locais, regionais e institucionais, ampliando o acesso aos produtos
orgânicos e de base agroecológica~

III - garantir a autonomia e gestão da agricultura familiar
camponesa, urbana e periurbana e dos povos e comunidades tradicionais
na conservação e no uso sustentável dos recursos naturais para a
manutenção da agrobiodiversidade e da sociobiodiversidade~

IV - promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção,
distribuição e consumo de alimentos, que aperfeiçoem as funções
econômica, social e ambiental da agricultura e do extrativismo, e priorize
o apoio institucional aos beneficiários da Lei nº 11.326, de 2006~

V - internalizar a perspectiva agroecológica nas instituições de
ensino, pesquisa e extensão, assegurando a participação protagonista
de agricultura familiar camponesa, povos e comunidades tradicionais,
nos campos, nas florestas e nas cidades nos processos de construção e
socialização de conhecimentos;

VI - valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da
sociobiodiversidade e estímulo às experiências locais de uso e
conservação dos recursos genéticos vegetais e animais, especialmente
àquelas que envolvam o manejo de raças e variedades locais, tradicionais
ou crioulas;

VII - reconhecer, e valorizar o protagonismo da juventude do
campo e da floresta nos espaços de gestão, organização social e
atividades produtivas de base agroecológica~

VIII - financiar atividades econômicas que favoreçam a
produção orgânica e em bases agroecológicas, assim como o acesso da
população a estes produtos;

IX – reconhecer e valorizar o protagonismo das mulheres na
produção de alimentos saudáveis e agroecológicos, fortalecendo sua
autonomia econômica e política;

X - ampliar e assegurar o acesso, uso e controle da terra,
território, água e biodiversidade, implementando a reforma agrária e
garantindo os direitos territoriais, tanto em áreas rurais, como urbanas
e periurbanas;

XI - promover o trabalho digno de homens e mulheres na
agropecuária, no extrativismo e nas demais atividades relacionadas à
produção, processamento e consumo, assegurando valorização
econômica, segurança no trabalho, saúde e reconhecimento do trabalho
produtivo e reprodutivo;

XII - fomentar a criação de territórios livres de
transgênicos e agrotóxicos;

XIII - interação com as demais políticas e planos correlatos
aos temas da agroecologia e agricultura orgânica;

XIV – Estímulo ao consumo de alimentos agroecológicos e
orgânicos, por intermédio da promoção, divulgação, visibilidade e
educação.

Art. 4º Devem ser instrumentos da Peapoma, sem prejuízo de
outros a serem constituídos:

I - O Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica
do Maranhão (Pleapoma) e seus congêneres no âmbito nacional,
estadual, municipal e territorial;

II - ensino, pesquisa, extensão, inovação científica e
tecnológica;

III - a educação do campo;
IV - a educação ambiental;
V - a assistência técnica e extensão rural;
VI - a pesquisa e a sistematização de conhecimentos

populares e tradicionais, bem como sua divulgação para a
sociedade;

VII - o abastecimento, a comercialização,
agroindustrialização e o acesso aos mercados;

VIII - as compras governamentais;
IX - o Plano Safra da agricultura familiar;
X - as certificações sócio participativas e os sistemas de

garantias;
XI - os fundos Estaduais, as linhas de crédito e

financiamento, subsídios e outras fontes;
XII - as medidas fiscais, tributárias, sanitárias e ambientais

com mecanismos de simplificação para os beneficiários;
XIII - os preços agrícolas e extrativistas, incluídos

mecanismos de regulação e compensação de preços nas aquisições
ou subvenções;

XIV - o Plano Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional;

XV - o Plano Estadual de Economia Solidária;
XVI - o Programa de Desenvolvimento Sustentável do

Extrativismo;
XVII - os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural

Sustentável;
XVIII - a Política Estadual de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos;
XIX - a Política Estadual de Saúde;
XX - o Plano Estadual de Redução do Uso de Agrotóxicos;
XXI - o Programa Estadual de Análise de Resíduos de

Agrotóxicos em Alimentos;
XXII - o Monitoramento de resíduos de agrotóxicos em

água, humanos e demais compartimentos ambientais;
XXIII – as unidades de conservação, os projetos de

assentamento rural, os territórios quilombolas e terras indígenas.
XXIV - o Plano Estadual de Educação Ambiental;
XXV - o Plano Estadual de Sementes Crioulas;
XXVI – o Programa de Compras da Agricultura Familiar -

PROCAF/MA;
XXVII – o Programa Estadual de Agricultura de Base Ecológica;
XXVIII – o Programa Estadual de Gestão de Água Para

Abastecimento, Produção e Consumo;
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XXIX – o Programa Maranhão Verde.
Art. 5º O Pleapoma terá como conteúdo, no mínimo, os

seguintes elementos:
I - Diretrizes;
II - objetivo;
III - diagnóstico;
IV - estratégias;
V - programas, projetos, ações;
VI - indicadores, metas, orçamento, prazos e responsáveis

e;
VII - modelo de gestão, monitoramento e avaliação.
§ 1º O Pleapoma será implementado por meio das dotações

consignadas nos orçamentos do Fundo Maranhense de Combate
à Pobreza (Fumacop), do Fundo Especial de Desenvolvimento da
Agricultura Familiar (Funedaf), do Fundo Estadual do Meio
Ambiente (Fema), do orçamento da instância de Governo Estadual
responsável pelo desenvolvimento da Agricultura Familiar, além
da captação de recursos junto ao Governo Federal, de recursos
provenientes de operações de crédito, contribuições e doações do
setor público e privado, bem como de outras rendas, bens e valores
que vierem a ser consignados ao Programa.

§2º Na eventualidade de extinção, mudanças de objetivos e
diretrizes e outras alterações que reorientem o conteúdo dos fundos
citados no parágrafo deste caput, outros fundos que incidam no Combate
à Pobreza Rural, no Desenvolvimento da Agricultura Familiar e no
Meio Ambiente serão objeto do fomento as atividades da Peapoma.

§3º A instância de Governo Estadual responsável pelo
desenvolvimento da Agricultura Familiar é o órgão de execução das
ações da Pleapoma de acordo com as decisões proferidas pelo Comitê
Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (Ceapo) ou conselho de
semelhantes atribuições.

Art. 6º - Para atingir a finalidade e as diretrizes desta Lei,
o Estado poderá:

I - criar linhas de crédito especial, inclusive com subsídios,
para a produção de base agroecológica e orgânica;

II - estabelecer convênios, contratos e termos de
cooperação com entidades de extensão rural, instituições de
pesquisa, centros de ensino, institutos e universidades,
cooperativas, associações e organizações da sociedade civil;

III - conceder tratamento tributário, sanitário e ambiental
diferenciado e favorecido para produtos, tecnologias e
equipamentos apropriados para a produção de base agroecológica
e orgânica;

IV - financiar, por meio de editais públicos, projetos de
Agroecologia e de produção orgânica, de Organizações Não
Governamentais, cooperativas, associações, e empreendimentos
de economia solidária;

V - apoiar e articular estruturas e mecanismos que
facilitem a oferta e consumo de produtos orgânicos e de base
agroecológica;

VI - estabelecer para o produto de base agroecológica e
orgânica critérios de preferência e valoração nas compras
governamentais;

VII - fomentar e apoiar processos educativos para
construção e disseminação do conhecimento agroecológico e
produção orgânica;

VIII - promover a construção do conhecimento em agroecologia
e produção orgânica por meio das instituições de ensino superior e
técnico;

IX - proporcionar as condições necessárias para o
desenvolvimento da Agroecologia e da produção orgânica
priorizando a juventude, mulheres, povos e comunidades
tradicionais;

X - destinar recursos financeiros específicos para
implementação das ações contidas no Pleapoma;

XI – uso e gestão de recursos hídricos e comitês de bacias
hidrográficas.

Art. 7º - O Estado deverá criar de um sistema participativo
de certificação de produtos orgânicos e de base agroecológica,
cujo selo será destinado exclusivamente ao público da Lei Federal
nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a ser regulamentado pelo Poder
Executivo.

Art. 8° - A instância de gestão da Peapoma é o Comitê
Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (Ceapo), Comitê
deliberativo e paritário entre governo e sociedade civil, com
representações do público alvo do objeto da política, e terá a
seguinte composição paritária:

I – O Comitê será composto por um representante titular
e um suplente dos seguintes órgãos e instituições:

a) representante do Executivo Estadual responsável pela
Agricultura Familiar no Estado;

b) representante da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural do Maranhão – AGERP

c) representante da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – EMBRAPA;

d) representante do Executivo Estadual responsável pelas ações
governamentais ligadas à proteção do meio ambiente e recursos naturais;

e) representante de universidade pública federal no Maranhão;
f) representante de universidade pública estadual no Maranhão;
g) representante do instituto público federal de ensino técnico

e científico no Maranhão;
h) representante do Governo Federal ligado ao desenvolvimento

da agricultura, pecuária e abastecimento.
II - oito representantes, titulares e suplentes de entidades da

sociedade civil, indicadas pela Rede de Agroecologia do Maranhão -
RAMA.

§ 1º A composição da CEAPO levará em consideração a
representação da sociedade civil das várias regiões do estado.

§ 2º Cada membro titular da CEAPO terá um suplente.
§ 3º Os representantes governamentais na CEAPO serão

indicados pelos titulares dos órgãos previstos no inciso I, do caput
deste artigo e designados por ato do Poder Executivo Estadual.

§ 4º A CEAPO deverá constituir um Regimento Interno.
§ 5º A composição da CEAPO poderá ser alterada conforme

estabelecido em Regimento Interno.
§ 6º O mandato dos membros representantes de entidades da

sociedade civil na CEAPO terá duração de dois anos, podendo ser
prorrogado conforme Regimento Interno.

Art. 9º - Compete ao Comitê Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica (Ceapo) enquanto instância de gestão da
Peapoma:

I – Gerir a Peapoma e o Pleapoma;
II - articular os órgãos e entidades do Poder Executivo

Estadual para implementação da Peapoma e do Pleapoma;
III - interagir e pactuar com instâncias, órgãos e entidades

federais, estaduais, territoriais e municipais sobre os mecanismos
de gestão e de implementação do Pleapoma;

IV - promover e assegurar a participação da sociedade na
elaboração, monitoramento e acompanhamento do Plano Estadual
de Agroecologia e Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma);

V - constituir subcomissões temáticas que reunirão com
setores governamentais e da sociedade, para propor e subsidiar a
tomada de decisão sobre temas específicos no âmbito do Pleapoma;

VI - propor as diretrizes, objetivos, instrumentos e
prioridades do Pleapoma ao poder executivo estadual;

VII - acompanhar e monitorar os programas e ações
integrantes do Pleapoma, e propor alterações para aprimorar a
realização dos seus objetivos; e;

VIII - promover o diálogo entre as instâncias
governamentais e não governamentais relacionadas à
Agroecologia e a produção orgânica, em âmbito estadual,
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territorial e municipal, para implementação da Peapoma e do
Pleapoma.

Art. 10 - Poderão constituir fontes de financiamento da
Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do
Maranhão (Peapoma):

I - recursos do Tesouro do Estado do Maranhão;
II - recursos oriundos de convênios, contratos, cooperação

de outros entes da Federação e cooperação internacional;
III  -   recursos   de   empresas   e   instituições   financeiras,

organismos   multilaterais  e organizações não governamentais,
desde que aprovado pelo Comitê Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica (Ceapo);

IV - recursos oriundos de operações de crédito;
V - recursos dos Fundos Estaduais, em especial o Fumacop

e o Fema.
Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo

máximo de 120 (cento e vinte dias) contados da data de sua publicação.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor no dia da sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 11 de julho de 2018. - Bira do Pindaré -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 186 / 18

Considera de Utilidade Pública o Instituto Flôr de
Liz do Município de Morros – MA, com sede e foro
no município de São Luis, no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública, o  Instituto
Flôr de Liz, inscrito sob o número de CNPJ 14053975/0001-92 com
sede e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 10 de julho de 2018. - GLALBERT CUTRIM
- Dep. Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

O Instituto Flôr de Liz, inscrito sob o número de CNPJ
14053975/0001-92 com sede e foro na cidade de São Luís, no Estado
do Maranhão, dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com endereço na Rua 54, nº 100, Bequimão, São Luís – MA, Instituição
sem fins lucrativos que tem por finalidade e objetivos:

· Desenvolver ações de proteção à família, à infância, à
maternidade, à adolescência e a velhice;

· Empreender ações de preservação, habitação, reabilitação das
pessoas portadoras de deficiências e a promoção da integridade à vida
comunitária;;

· Empreender esforços para integrar os jovens ao mercado de
trabalho;

· Amparo às crianças e adolescentes carentes;
· Garantir assessoramento para defesa dos direitos dos

beneficiários abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;
· A assistência educacional ou da saúde;
· Desenvolvimento da cultura, defesa e conservação do

patrimônio histórico e artistico;
· Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e

promoção do desenvolvimento sustentável;
· Promoção do voluntariado;
· Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate

a pobreza;
Além de outros, constantes em seu estatuto.
Por sua contribuição e atuação social em benefício da

comunidade em que atende, sempre priorizando às pessoas carentes e
mais vulneráveis da sociedade, é de justiça que o Estado também a

considere como de Utilidade Publica, visto a sua contribuição no
processo de inclusão social, preservação do meio ambiente, fomento
da cultura e valoração da mulher na comunidade do município de São
Luís no Estado do Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 10 de julho de 2018. - Glalbert Cutrim -
Deputado Estadual - PDT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 056 / 18

CONCEDE a Medalha de Honra ao Mérito do
Legislativo Manoel Bequimão a Abdon José
Murad Júnior.

Art. 1º - É concedida a Medalha de Honra ao Mérito do
Legislativo Manoel Bequimão a Abdon José Murad Júnior.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 11 de julho de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O maranhense ABDON JOSÉ MURAD JÚNIOR possui
graduação em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão,
mestrado em Cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, residência
médica pelo Hospital Universitário Walter Cantídio e residência médica
pelo Hospital Universitário Presidente Dutra.

Integrante da equipe do Grupo Pró-cirúrgico de Cirurgia
Bariátrica de São Luís, desenvolveu uma nova técnica para superobesos
que representou um considerável avanço da medicina mundial na área
da cirurgia bariátrica, trabalho este que foi apresentado durante o
Congresso da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade em
Londres, em 2017.

Com uma singular e meteórica carreira que trouxe uma larga
contribuição, a nível mundial, para a melhora da qualidade de vida das
pessoas que sofrem com o excesso de peso, o reconhecimento pelo
comprometimento de tamanha envergadura torna-se imperativo a esta
Casa Legislativa, pelo que pugno aos meus ilustres pares o deferimento
da presente proposta.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 11 de julho de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

REQUERIMENTO N° 366 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão, o
Projeto de Lei n.º 58/2017, de minha de autoria, que “Institui no
Calendário Cívico o período Estadual da Festa dos Pescadores de
Porto Rico-MA”.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 10 de julho de 2018. - Edson Araújo - Deputado
Estadual  - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.18
EM: 13.07.18
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REQUERIMENTO N° 367 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão, os
Projetos de Lei de minha autoria n.º 94/2018, que, “Institui o Dia
Estadual da Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural no
Estado do Maranhão”; 43/17, que Institui Semana Estadual de
Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia Diabética; 44/
17, que Institui Semana Estadual do Rim, do Combate à Insuficiência
Renal Crônica e do Paciente Transplantado e dá outras providências.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 10 de julho de 2018. - Edson Araújo - Deputado
Estadual  - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.18
EM: 13.07.18

INDICAÇÃO N° 467 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Senhor DOMINGOS
DUTRA, Prefeito Municipal de Paço do Lumiar, no sentido de que
determine providências no sentido de que seja instalado um posto de
saúde no conjunto MORADA DO BOSQUE, localizado no município
de Paço do Lumiar / MA.

Acrescentamos que a Comunidade Morada do Bosque possui
população superior a 5000 (cinco mil) habitantes, tanto do próprio
conjunto como de comunidades adjacentes, tais como o Residencial
Primavera e outros. A comunidade em destaque encontra-se em visível
processo de expansão, haja vista sua localização geográfica ser próxima
a Capital, o que contribui significativamente para o desenvolvimento
da sua população.

Lembramos que em tal localidade já existe um prédio totalmente
construído e que inicialmente era para referido serviço e que hoje
encontra-se completamente abandonado.

O posto de Saúde é a unidade de atenção básica, a porta de
entrada do SUS, onde são realizados exames, consultas e
acompanhamento médico, além de entrega de remédios e aplicação de
vacinas. Quando necessário, solicita a outros serviços de saúde o
encaminhamento do paciente.

A falta do Serviço de Saúde vem causando transtornos de
grandes proporções aos moradores daquela artéria, tendo em vista que
os postos mais próximos que os moradores recorrem nas horas mais
difíceis ficam localizados há quilômetros de distância.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade, ensejando,
por conseqüência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano do povo ludovicense.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 12 de julho de 2018. - Raimundo Soares Cutrim
- Deputado Estadual-PCdoB

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Transferidos do Pequeno Expediente de ontem o Deputado
Vinícius Louro, Deputado Wellington do Curso. Já inscrito no Pequeno
Expediente de hoje o Deputado Júnior Verde, por 5 minutos, sem
apartes. Mas, a pedido do Deputado Júnior Verde, nós vamos inverter.
Vai primeiro o Deputado Marco Aurélio e em seguida o Deputado
Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, os que acompanham a transmissão
desta Sessão, venho nesta oportunidade destacar uma obra que anda a
todo vapor em nossa região Tocantina, obra que traz uma perspectiva
muito forte de desenvolvimento para a nossa região, que é a MA-275,
a obra da pavimentação asfáltica do trecho entre Amarante e Sítio
Novo. Há pouco tempo, o Governador Flávio Dino esteve lá em
Amarante e também em Sítio Novo, assinando a ordem de serviço
dessa obra fundamental para a região, obra que era aguardada há muitas
décadas e que desafiava os governantes. A esperança da população de
grande parte já tinha até se acabado, muita gente duvidava de que essa
obra um dia iria iniciar. E o Governador Flávio Dino, muito determinado
com a nossa região Tocantina, com todo o Maranhão, fez um
compromisso de fazer essa estrada. Esse trecho de 42 km, em média, é
fundamental para o desenvolvimento, integra os povos, traz um novo
corredor de desenvolvimento. Amarante, por exemplo, tem um segundo
maior rebanho bovino do Estado do Maranhão e com a característica
muito específica, a maioria de pequenos e médios produtores. Ao
contrário de algumas cidades que têm um rebanho muito grande, mas
concentrado em grandes produtores, de repente, um produtor só com
70 mil cabeças de gado, 100 mil cabeças de gado. Amarante, o perfil é
exatamente do pequeno e do médio produtor e essa estrada é
fundamental para trazer um novo ciclo de desenvolvimento
beneficiando centenas e centenas de produtores na nossa região. Outro
eixo importante dessa estrada, da MA-275, é da geração de empregos.
O Governador Flávio Dino tem avançado bastante com os investimentos
do Estado do Maranhão, com o Mais Asfalto, com as rodovias
estaduais, com obras civis e todas essas obras trazem a geração de
emprego, algo fundamental no momento que o país atravessa. E essa
geração de empregos ali na região para a população de Amarante, para
a população de Sítio Novo traz um ar diferente e é muito importante,
sobretudo que o Maranhão é um dos Estados do Brasil que mais
investiu e o investimento na infraestrutura traz um resultado imediato
para a população, da empregabilidade, da melhoria da qualidade de
vida das pessoas. Já estive lá depois que a obra iniciou, duas frentes de
trabalho estão montadas, uma a partir de Amarante e outra a partir de
Sítio Novo. A população está muito entusiasmada com esse
investimento. Esse primeiro serviço de alargar a estrada, esse primeiro
serviço de terraplanagem, centenas de trabalhadores neste momento
estão nas duas cidades tocando essa obra que vai trazer uma nova
perspectiva para a nossa região, vai integrar melhor Sítio Novo a
Amarante, a UEMASUL onde será instalado um polo em Amarante e
ajudará demais porque não vai ser só para Amarante, vai beneficiar
também Sítio Novo, já que esses 42 quilômetros de estrada pavimentada
tornam muito mais fácil o acesso, fica muito perto, integra bem melhor.
Vai beneficiar também Buritirana e os outros municípios. No que diz
respeito ao policiamento, o governo Flávio Dino transformou agora
em batalhão aquela que era a Companhia Independente de Polícia Militar
em Amarante. Consequentemente, Sítio Novo vai melhorar também
essa estrutura de Buritirana e demais municípios que integram essa
região. Lembro que antes todos esses municípios tinham apenas
destacamentos que faziam parte do 14º Batalhão de Imperatriz. Como
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era difícil, essa descentralização trouxe nova perspectiva, deu condições
e hoje é unanimidade o trabalho que a polícia desenvolve em Amarante.
É uma satisfação plena que as pessoas têm. Foram duas viaturas no
modelo caminhonete traçada, uma faz o patrulhamento rural, a outra
faz uma cobertura na sede do município, sobretudo Amarante que tem
um território imenso e não tinha condições de dar atenção e um
atendimento a todas essas regiões. Eu estive um tempo desses na
Cikel, a mais de 100 quilômetros da sede, e a população de lá reclamava.
Dialogamos com o Secretário, com o Governador, chegou uma viatura,
chegou mais outra e hoje tem um atendimento muito eficiente. São
conquistas que trazem uma perspectiva diferente para a população da
nossa região Tocantina. Essa estrada que está andando a todo vapor,
faço questão de cumprimentar a firmeza do Secretário Clayton Noleto,
tanta expectativa foi gerada nessa estrada e, hoje, vê-la iniciada e a obra
indo firme, e será concluída em pouco tempo. No ritmo que segue, será
concluída em pouco tempo. Quero cumprimentar a firmeza do
Governador Flávio Dino em cumprir os seus compromissos. Lá em
Amarante, um tempo atrás, quando ele lançava a primeira etapa do
programa Mais Asfalto, ele fez um compromisso de fazer essa estrada.
E a palavra dada tem que ser cumprida, e a palavra está sendo cumprida.
Muitas pessoas duvidavam, mas hoje está sendo uma realidade. A obra
iniciada há mais de um mês, a obra seguindo em um ritmo firme em
duas frentes de trabalho. Dentro de pouco tempo, teremos uma
perspectiva diferente para a nossa região. A estrada, que integra, a
estrada que desenvolve, a estrada que inclui, a estrada que possibilita
que os produtores rurais, a agricultura familiar possa desenvolver ainda
mais essa região, facilita demais a vida das pessoas, não só de Sítio
Novo e de Amarante, mas de toda a região. Porque traz um novo
corredor de desenvolvimento e a partir daí novas possibilidades, novas
perspectivas. E é por isso que o povo está muito feliz com essa estrada,
a MA-275, entre Sítio Novo e Amarante. Eu faço questão de destacar,
Presidente, porque às vezes, na hora de cobrar, a gente cobra, mas nem
sempre na hora em que está sendo feito a gente reconhece. E faço
questão de reconhecer esse trabalho fundamental, essa obra estruturante
que é desenvolvida na região Tocantina pelo Governo Flávio Dino.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica. Assim diz a Palavra de Deus: Para sempre,
ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de
geração em geração. Tu firmaste a Terra, e ela permanece firme.
(Salmo 119: 89-90). Com essa mensagem quero cumprimentar o Exmo.
Senhor Presidente Othelino Neto, em seu nome cumprimentar também
todos os nobres parlamentares, a imprensa, a galeria e todos que nos
acompanham em todo o Estado do Maranhão. Destaco, na manhã de
hoje, senhoras e senhores, uma iniciativa de que tivemos a oportunidade
de participar. Ontem, durante uma ida à comunidade de São Luís,
pudemos parar para conversar com agentes de limpeza da cidade de
São Luís. Vou fazer esse destaque por vários motivos. Primeiro, porque
acreditamos no fortalecimento da geração do emprego e renda do
trabalhador. Acreditamos no trabalhador. E os agentes de limpeza são
fundamentais, até porque estão cuidando da nossa cidade. Também é
um ponto muito positivo cuidar, zelar pela nossa cidade. A limpeza
urbana é essencial, tanto de ruas, avenidas, praças. Enfim, esse cuidado
é essencial. Quando nós paramos para dialogarmos com os agentes de
limpeza, nós tivemos a oportunidade também de ouvi-los, não só de
cumprimentar, mas também de ouvi-los. E na ocasião, nós recebemos
uma demanda principal, uma demanda que é mais do que justa. E eu
quero convidar V. Exas. aqui presentes, deputados do Maranhão,
também o nobre Deputado Edivaldo Holanda, que aqui tão bem
representa São Luís. Eu já estou destacando aqui o nobre parlamentar
Deputado Edivaldo Holanda. Eu tive a oportunidade de conversar com
alguns agentes de limpeza aqui de São Luís. Passando em uma agenda

que eu tive ontem num bairro da cidade. E, de repente, eu me deparo
com eles. Parei para cumprimentá-los e recebi uma demanda. Imagine
V. Ex.ª, a demanda é muito simples. E como nós acreditamos, nós, V.
Ex.ª também acredita na geração de emprego e renda, eles só pediram
para permanecer fazendo o que eles estão fazendo, que é cuidar da
nossa cidade. Precisamos reforçar o contrato aí da prefeitura, ampliar,
se for possível, nobre Deputado, sensibilizando o nobre Prefeito da
cidade. Porque nós precisamos ampliar, porque ao gerar emprego,
gerar renda, nós estamos fortalecendo a sociedade. É o que nós queremos.
Me passaram a demanda, que é de fato nós podermos defender a
manutenção dos seus empregos. É claro que além daqueles que já
fazem o trabalho durante o mês normal, expediente definido já dentro
de uma previsão do contrato que a Prefeitura tem, mas é preciso, claro,
até ampliar, porque sabemos das dificuldades e limpeza pública
demanda realmente muitos esforços. São muitas ruas, muitas avenidas,
muitos locais, logradouros públicos que precisam realmente dessa
atenção e para que nossa cidade fique sempre bonita, como é São Luís,
uma cidade bela, plena por seus encantos e que precisamos continuar
cuidando. E esse cuidado eu vejo como fundamental, que possamos
levar essa segurança a esses que já fazem esse trabalho. E me comprometi
trazer a esta Casa, foi um compromisso nosso, trazer a esta Casa,
quem acompanha nossas redes sociais sabe disso, eu disse, olha, vou
levar a demanda à Assembleia, vou chamar os Deputados também para
confirmarem, corroborarem com essa iniciativa fortalecendo a geração
de emprego e renda, manutenção nos empregos que já temos. Porque
assim a gente consegue avançar. E é o que eu disse a eles: Olha, precisamos
fazer com que as pessoas tenham oportunidades, oportunidades de
trabalho e, claro, consigam sustentar suas famílias com dignidade e
esse processo social, principalmente esse alicerce que deve ser fundada
uma sociedade, que é das oportunidades do emprego, da renda, eles
devem ser convertidos de fato para o interesse público, porque não se
fala aqui apenas do interesse individual. Claro que o pai de família
quer, claro, manter o sistema de sua família, mas aquele valor que ele
recebe, além de inerente à condição do trabalhador, ele se reverte a
benefício da própria sociedade. Por isso que frisei destacando a
necessidade dessa manutenção. Então, convido V. Exas. aqui também
nesta oportunidade para fazer essa defesa tão importante dos agentes
de limpeza da cidade de São Luís, como também tem agentes de limpeza
em vários municípios do Estado do Maranhão. Nós temos até um dia
especial que é comemorado o Dia do Agente de Limpeza. Mas aqui, de
fato, que essa comemoração seja pela manutenção dos seus portes de
trabalho, me comprometi também fazer uma Indicação, farei uma
Indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior, farei Indicação também ao Secretário pertinente à
pasta, que é o da SEMOSP, e levarei, se possível, até também as
Indicações, para que, de fato, nós possamos manter na oportunidades
estes homens e mulheres trabalhando, como também mantendo, claro,
esta bela harmonia nesse contexto arquitetônico que nós temos e também
paisagístico que nós temos em São Luís. Precisamos ainda mais
embelezar essa cidade, e para isso precisamos da força de trabalho dos
agentes de limpeza. Por isso que trago a esta Casa esta pauta, mais
uma vez, defendendo o trabalhador maranhense, porque nós
defendemos segmentos sociais e quando tive a oportunidade de
cumprimentar extensivo aos cumprimentos receber as demandas não
posso deixar de também fazer esse encaminhamento aqui chamando a
atenção tanto da imprensa como da sociedade, de forma em geral e, de
forma muito especial, também destes trabalhadores, aqui solicitando
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que mantenha esses homens e
mulheres trabalhando, porque tem a iminência da diminuição do
contingente e eu sei das dificuldades de gestão de todos os municípios
do Estado, mas, de forma especial, é preciso gerar mais emprego, gerar
mais renda, porque assim nós vamos gerar mais oportunidades e, pelo
contrário, vamos fortalecer a cidade de São Luís, porque aquele que
está empregado, certamente, ele está com o tempo ali definido para o
trabalho e, claro, para com o compromisso com a família e o
compromisso com a sociedade, e aí nós vamos ter uma sociedade
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melhor. Porque a base de uma sociedade também é o emprego. Então,
fica aqui nossa solicitação, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Doutor Levi Pontes, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Exmo. Senhor Presidente da Casa e demais membros da
Mesa, Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas, galeria, imprensa,
TV e Rádio Assembleia, todos aqueles que cobrem os noticiários da
Casa do Povo. Senhor Presidente, venho a esta tribuna para manifestar
a minha ansiedade, porque não vejo a hora de começar o embate político.
Só não estou com a minha campanha na rua por respeito à legislação
eleitoral, pois tenho pressa em debater sobre o que fiz, sobre as
conquistas que consegui para a minha região, alcançadas a partir do
nosso mandato aqui nesta Assembleia. Tenho que, mais uma vez,
reafirmar a todos que me ouvem que sou candidato, pré-candidato a
deputado estadual com o apoio de expressivas lideranças, com a força
do povo maranhense e com a graça de Deus. Da última vez foram
blogueiros, páginas em internet que faziam especulações, boatos
lançados nos bastidores da política, sem o menor fundamento e sem
qualquer razão para tanto. Enquanto estou preparando a minha
campanha, tenho que novamente vir a público reafirmar que não abro
um milímetro sequer dessa disputa. Não abro mão dessa disputa porque
estou preparado em todos os sentidos. Tenho serviços prestados na
região do Baixo Parnaíba, tenho um grupo forte e consolidado, tenho o
apoio de lideranças políticas sindicais por todo o Maranhão e, além
disso, as sondagens de intenção de votos que só fazem animar a mim e
ao nosso grupo. Enquanto, senhoras e senhores, concorrentes e
adversários se preocupam com fofocas eu mantenho os meus afazeres
do dia a dia do meu mandato. Estou presente às minhas bases, avanço
a cada dia, aumentando e recebendo apoio, ganhando redutos e somando
adesões, de forma que as mentiras que tentam contra mim só reforçam
a sensação de que estou no caminho certo. Pois na árvore que não dá
fruto não se atira pedra. É de existir alguém interessado, ou incomodado
em desestabilizar esta campanha, em desestabilizar os colegas. Portando
sei que as falsidades acontecem, porque eu estou incomodando. E a
mentira é a ultima esperança de quem pretende me desestruturar.
Finalizo, hoje, Senhor Presidente, senhores deputados, tranquilizando
os meus amigos, os meus companheiros de luta, a população que tenho
a honra de representar. Vamos fazer, sim, uma campanha vibrante,
baseada nas conquistas do nosso mandato. E vamos levar a mensagem
de esperança de que o trabalho vai continuar. Portanto, de uma vez por
todas, estaremos, dia 28 deste mês, na convenção estadual do nosso
partido. E lá o meu nome será lançado para a aprovação de todas e de
todos os nossos amigos. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Edilázio Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, no último domingo, estive no
município de Barra do Corda com o Deputado Antônio Pereira em um
momento festivo, em um momento de alegria. E ali o grande líder
político, o grande líder dos mais humildes, dos mais pobres, o ex-
prefeito Avelar Sampaio, fez um grande movimento para nos apresentar
como os seus pré-candidatos, eu a deputado federal, e a deputado
estadual o Deputado Antônio Pereira. Saímos de lá com uma imensa
satisfação pelo que vimos, pelo que ouvimos do clamor do povo, pela
liderança do Avelar. E na terça-feira, recebemos uma notícia que nos
entristeceu, que foi o seu falecimento. E ontem voltei ao município de
Barra do Corda para acompanhar as homenagens, acompanhar o velório
do Avelar Sampaio. E aqui eu quero deixar as minhas condolências, os
meus mais sinceros sentimentos a toda a família do Avelar Sampaio, a

todos os munícipes de Barra do Corda, que tinham ali no ex-prefeito
um grande líder e um grande pai, aquele que sempre ajudava os mais
necessitados, que se esforçava o máximo para não dizer um “não”. E
foi um momento ontem de grande comoção, de grande emoção. E eu,
que fui ali o caçula desse grupo político, acabei de ser apresentado no
domingo e voltei num curto espaço de tempo para um momento tão
triste. E deixo aqui os meus mais sinceros sentimentos e me coloco à
disposição do seu grupo político, dos seus familiares, dos seus amigos
tanto aqui na Assembleia Legislativa como também como pessoa, como
ser humano, no que eu puder ajudar, no que eu puder servir, estarei à
disposição. Os meus sentimentos a todos de Barra do Corda pela
perda irreparável do grande líder Avelar Sampaio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia
Legislativa, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado, que
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, o nosso olhar voltado para três municípios no
interior do Estado, quero fazer referência, primeiramente, ao município
de Penalva. Foi realizado um concurso público, na cidade de Penalva,
no ano de 2017, e a realização desse concurso público não foi por
vontade do prefeito, na verdade, foi por um TAC firmado entre a
Prefeitura e o Ministério Público dada a carência, a necessidade da
realização de concurso público. E o que nós observamos, já agora em
meados de 2018, é o total de descumprimento do TAC, em parte, foi
realizado concurso público, mas até agora ninguém foi nomeado,
ninguém está trabalhando ainda. E a grande quantidade de denúncias
que recebemos de contratações temporárias, de contratações precárias,
de nepotismo. Nós recebemos as denúncias da população, dos
aprovados no concurso e hoje nós protocolamos uma representação
no Ministério Público, na Cidade de Penalva. Ontem, os aprovados do
concurso realizaram uma manifestação, realizaram um ato, tiveram
uma reunião com o Prefeito, foram até o Ministério Público, e o mais
grave, depois surgiu um áudio de uma gravação, lá na Prefeitura de
Penalva, na qual o Prefeito fala claramente do desrespeito às
instituições, claramente do desrespeito ao Judiciário e ao Ministério
Público, inclusive chamando o Ministério Público de midiático e que
não tem os mesmos interesses da Prefeitura, e que não tem os mesmos
interesses da administração. Então, um verdadeiro absurdo. Nós, hoje,
fizemos uma representação no Ministério Público para que tomem as
devidas providências, para que o TAC seja cumprido e inclusive
sugerimos ao Ministério Público uma Ação Civil Pública, para que o
Prefeito possa se adequar, para que o Prefeito possa cumprir o TAC e
fazer a nomeação dos aprovados no concurso público da cidade de
Penalva. Então, estamos atentos, estamos em defesa da população, em
defesa dos aprovados no concurso público na cidade de Penalva. Senhor
Presidente, quero destacar também, uma outra situação que está
ocorrendo na Cidade de Pindaré-Mirim, o Prefeito, na Cidade de
Pindaré-Mirim, está tentando meter as mãos nos recursos da educação
e transferir para a saúde. Nós já fizemos várias denúncias da Prefeitura
de Pindaré-Mirim, o descaso da administração pública em Pindaré-
Mirim, do Prefeito Henrique Salgado, e agora ele tenta colocar a mão
no dinheiro da saúde e levar, ou melhor, da educação e levar para a
saúde. Uma cidade que não respeita os servidores públicos, seus
funcionários públicos, um monte de contratação temporária, não
realizou a nomeação dos aprovados no último concurso, já tivemos
duas reuniões na cidade, realizamos uma audiência público, já
protocolamos o Ministério Público e vamos mais uma vez provocar o
Ministério Público, representar o Ministério Público face a essa
aberração que o Prefeito Henrique Salgado está tentando fazer mais
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uma vez com a população, com a administração pública, ao retirar
dinheiro de suma importância, de tamanha importância para a Educação,
levando para a Saúde. Nós estamos atentos, estamos em defesa da
população e vamos cobrar um posicionamento do Ministério Público
diante desse ato imoral do Prefeito de Pindaré Mirim, Henrique Salgado.
E, por último, Senhor Presidente, recebemos denúncias de contratados
na Saúde, no Hospital Geral de Grajaú, que eram ligados à BioSaúde,
que não estava mais pagando nos últimos quatro meses, cinco meses.
A BioSaúde quem começou a pagar foi a Emserh, mas a carteira assinada
é na BioSaúde e agora por último quem estava pagando era a LG e tem
de ter dado baixa na carteira. Essa reclamação que recebemos da cidade
de Grajaú é de que zeladoras que trabalhavam na higienização e que
foram demitidas por WhatsApp, não foi dada satisfação nenhuma, o
contrato inicial era com a BioSaúde, depois quem pagava era a Emserh
e por último quem fez a demissão foi a LG no último dia 20 de junho.
Estamos atentos a essa denúncia, vamos até a cidade de Grajaú, vamos
saber o que está acontecendo e solicitar informações da Secretaria de
Saúde do Estado do Maranhão. Também vamos oferecer denúncia ao
Ministério Público para que acompanhe essa situação na cidade de
Grajaú. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no
Pequeno Expediente? Suspendo a Sessão por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Júnior.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Eu gostaria de
pedir a verificação de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel. Senhores Deputados, alguém mais
gostaria de se inscrever no Pequeno Expediente? Suspendo a Sessão,
por cinco minutos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nós vamos iniciar a Ordem do Dia. Os deputados que
desejarem confirmem as suas presenças. Como nós temos três PECs
na pauta, só informando a V. Exas. que nós só teremos condições de
apreciar as PECs se tivermos 25 presentes. Suspendo a Sessão, por
cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. As PEC’s ficam transferidas para a próxima
Sessão. Projeto de Lei, de autoria do Deputado Cabo Campos
transferido para a próxima Sessão. O autor está ausente. Projeto de Lei
n.º 080/2017, do deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à Redação Final. Projeto de Lei n.º 193/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à Redação Final. Projeto de Lei n.º 200/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à Redação Final. Projeto de Resolução Legislativa,
de autoria do Deputado Cabo Campos fica transferido para a próxima
Sessão. Projeto de Resolução Legislativa n.º 046/2018, de autoria do
Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
para promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 003/2018, de

autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 016/2018, de autoria
da Mesa Diretora da Assembleia (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 049/2018, de autoria
do Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores
Deputados, vamos apreciar os requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento n.º 334/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney
(lê).

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Só para orientar o Bloco Unidos pelo Maranhão para que
mantenha a decisão da Mesa, ficando como está. Esse é o critério de
votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano, V.Ex.ª vai encaminhar? Deputado Adriano
vai encaminhar a votação, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, hoje subo
mais uma vez a esta tribuna para debater a questão da Previdência
estadual. Eu já venho alertando toda a população do Maranhão,
principalmente os funcionários e servidores públicos do Estado do
Maranhão, sejam eles aposentados, pensionistas e até mesmo aqueles
servidores que estão na ativa, porque isso vai impactar diretamente
nas suas aposentadorias. Aqueles servidores que hoje estão na ativa
necessitam de um planejamento previdenciário para que, quando forem
se aposentar, tenham condições de receber a sua aposentadoria. Do
jeito que o governo comunista está administrando a Previdência do
Estado do Maranhão, esses servidores e servidoras que estão na ativa,
aqueles que hoje são pensionistas e aposentados e até aqueles que irão
entrar no futuro como servidores públicos estão ameaçados de não
receberem as suas aposentadorias. Por quê? Porque o Governador
Flávio Dino simplesmente quebrou a Previdência do Estado do
Maranhão. Eu relatei inúmeras vezes aqui, nesta tribuna, venho
alertando desde o início do meu mandato, alertando que, em 2015,
2016, 2017, 2018, todos os anos, o Governador vem comendo os
investimentos do FEPA, vem tirando os investimentos do FEPA para
alimentar a Previdência do Estado do Maranhão. Enquanto que ele
deveria estar retirando esses recursos não do FEPA, mas do Tesouro
Estadual para pagar o déficit dos aposentados. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que todos os recursos financeiros do FEPA estão
acabando e vão acabar certamente até o final do ano. Nós tínhamos
mais de um bilhão em 2017. E hoje, este ano, nós começamos com 600
milhões. E teve agora, recentemente, uma retirada de 400 milhões.
Vamos ficar com 200 milhões. E até o final do ano esses 200 milhões
vão ser sacados e vão ser gastos se o Governador não tomar uma
atitude necessária. Ou seja, a previsão que temos é que até o final deste
ano o fundo do FEPA vai se esgotar e vai acabar no que diz respeito a
recursos financeiros. O FEPA também, senhores e senhoras
maranhenses, servidores do Estado do Maranhão, tem também ativos
e mobiliários. Além do dinheiro que o Flávio Dino está usando, que
está tirando, que está usurpando dos aposentadores e dos servidores
públicos, o FEPA também tem ativos imobiliários. O que são isso? São
prédios, são terrenos como, por exemplo, o Sítio Eulália. Então esses
ativos imobiliários da ordem de R$ 2 bilhões o Governador Flávio
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Dino também está querendo vendê-los, está querendo liquidá-los para
pagar a previdência dos funcionários públicos. Ou seja, o Governador
Flávio Dino não tem noção do que está fazendo com as finanças do
Estado do Maranhão. Ele literalmente está quebrando a Previdência do
Estado do Maranhão, está quebrando o Governo do Estado do
Maranhão para tentar uma reeleição, que está praticamente falida.
Porque nós todos sabemos e temos essa noção. Tirando todas essas
pesquisas falsas que ele vem fazendo por aí, sabemos que a grande
maioria dos maranhenses quer a mudança, quer mudar, não quer mais o
Flávio Dino, quer eleger um outro governante. E ele vai deixar para
esse novo governante, para a nova governadora do Maranhão nada
mais e nada menos do que um rombo nas finanças públicas, do que um
rombo no FEPA, do que um rombo no Tesouro do Estado. Vai deixar
impostos enormes. E isso, infelizmente, a nova governante vai ter que
cuidar e vai ter que reconstruir o Maranhão novamente, as finanças do
Maranhão novamente, o fundo dos aposentados novamente, que,
inclusive, foi ela quem criou. E para tentar novamente fazer com que o
nosso Estado volte a ter as finanças sanadas. Então, Senhor Presidente,
para finalizar, o meu pedido aqui é apenas que esta Casa seja
transparente. Nós, em 2015, aprovamos aqui nesta Casa, a Lei de
Transparência que foi enviada pelo Poder Executivo. Eles, depois da
aprovação, e eu votei a favor dessa Lei da Transparência, o governo
comunista, o governo do Flávio Dino fez uma propaganda em nível
nacional, dizendo que o governo dele é um governo transparente que
aprovou uma lei de transparência aqui nesta Casa. E hoje nós vamos
aqui fazer história. Ou seja, colocar os pingos realmente nos “Is” desse
projeto de lei que nós aprovamos aqui, que hoje é lei, que é da
transparência. Então, Senhor Presidente, o que eu peço aqui é que já
que a Mesa, já que a Mesa não deu a transparência, não cumpriu de
fato o que o Governador vive falando que é um governo transparente,
eu gostaria que os Deputados derrubassem aqui a decisão da Mesa,
apenas para que nós pudéssemos aqui nesta Casa solicitar informação
do IPREV, solicitar informação do Governo Estadual da real situação
da Previdência do Estado, é apenas isso. Aqui eu não estou prejudicando
o Governador, eu não estou prejudicando o Governo, eu estou aqui
apenas atuando em prol de uma transparência, nós precisamos saber a
real situação do IPREV, a real situação do FEPA, a real situação dos
aposentados do Maranhão e dos funcionários ativos do Maranhão, é
só isso. É apenas uma solicitação de informação que a Mesa rejeitou e
eu gostaria agora que os Senhores e Senhoras Deputadas derrubassem
a decisão da Mesa, para que este pedido seja oficialmente encaminhado
para o IPREV e para a Secretária de Planejamento solicitando essas
informações, é só isso, Senhores e Senhoras, não é possível que o
Governo comunista, o Governo ditador não vai deixar com que esta
Casa, que os governistas deem transparência nesse Estado. Não é
possível que esse Governador perseguidor não vai deixar com que os
Deputados aqui tenham o livre arbítrio de aprovar algo o que é bom
para o servidor do Estado do Maranhão, não é possível que o Governador
Flávio Dino vai fazer mais uma vez com que os Deputados desta Casa
se envergonhem perante todos os servidores e servidoras do Estado do
Maranhão. Não é possível, porque eu vou pedir aqui votação nominal
e vou pedir, desde já, Senhor Presidente, votação nominal e já quero
que V. Ex.ª relate o nome de cada Deputado que votou contra os
servidores do Estado do Maranhão, porque nós vamos divulgar para
toda a mídia social e nós vamos divulgar na mídia impressa, para que
os funcionários públicos do Estado do Maranhão saibam quem não
quer dar transparência necessária para eles . Então, Senhor Presidente,
o que eu peço é que aprove e que rejeite esta decisão da Mesa. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, pela Ordem, Deputado Wellington do Curso, para
encaminhar pelo Bloco Independente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano, nós vamos apreciar agora o Requerimento

de V. Ex.ª, o Artigo - nº 159, Deputado Adriano, vou ler para V. Ex.ª (lê
o Artigo nº 159). Ou seja, neste caso, Deputado Adriano, não cabe
votação nominal, a votação será simbólica.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Então,
Senhor Presidente, eu gostaria apenas de registrar os votos que forem
a favor da Mesa, ou seja, contrário ao Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Faremos, concedo a palavra ao Deputado Wellington, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, só um instante. V. Ex.ª acabou de ler que cabe um
encaminhamento, um contra e um a favor. O Deputado Adriano fez
uma manifestação, é importante saber qual a manifestação do Deputado
Wellington, se é contrária a do Deputado Adriano ou não, porque
senão não cabe mais o encaminhamento, deputado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
Presidente, só para contestar a argumentação do Deputado Rafael.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Qualquer Bloco
pode encaminhar matéria de Requerimento. Então, foi encaminhado
pelo Bloco do Partido Verde, agora o Bloco Independente também fará
o encaminhamento. Não existe isso, não é nem discussão de matéria, é
encaminhamento de matéria e quem encaminha as matérias são os
Blocos. V. Ex.ª precisa ler o Regimento. Encaminhar a matéria de
requerimento e, então, foi encaminhado pelo Bloco do Partido Verde.
Agora o Bloco Independente está solicitando o encaminhamento.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não, será um
a favor e um contra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Não existe isso,
não é nem discussão de matéria e quem encaminha a matéria são os
blocos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não, o que
eu estou me referindo é o que o Presidente acabou de ler, Deputado
Max Barros, é o encaminhamento a favor e um contra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – O requerimento
não pode ser discutido, e o Presidente tem razão, ele pode ser
encaminhado, agora todos os blocos têm direito a encaminhar o
requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, pior do que não entender, é entender errado.
Deputado Rafael Leitoa, o encaminhamento feito pelo Deputado
Adriano e agora o encaminhamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, V. Ex.ª vai encaminhar a favor ou
contra o requerimento? A favor da decisão da Mesa ou contra a decisão
da Mesa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Foi a mesma
motivação do Deputado Adriano, Presidente. Não caberia mais um
encaminhamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, V. Ex.ª tem cinco minutos, não vamos
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perder tempo com a discussão, façam o encaminhamento e em seguida
vamos apreciar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, galeria e imprensa.
Deputado Rafael Leitoa, no encaminhamento pode ser por todos os
blocos, a discussão que é contra ou a favor. Nós, independente disso,
já começo a minha discussão dizendo que sou a favor da transparência
no serviço público. Em respeito ao Artigo 37 da Constituição Federal,
tem que ter moralidade, transparência nos atos, algo que não tem no
governo de exceção do governo Flávio Dino. Falta transparência, falta
moralidade, falta impessoalidade, então é um governo que não tem
transparência. Quantos ofícios já protocolamos e solicitamos
informações e tivemos não em resposta do Governo do Estado. Ontem,
a base do Governo rejeitou também o requerimento solicitando a vinda
do Presidente, do Diretor do IPREV a esta Casa. E mais uma vez o que
se observa? A discrepância do que se fala, a discrepância do que se
prega, a discrepância do que nós observamos na propaganda enganosa,
na propaganda mentirosa. Fala-se de transparência, transparência que
não existe. Senhoras e Senhores, não podemos voltar à época do
absolutismo que tudo girava em torno do rei, o rei sou eu, manda quem
pode e obedece quem tem juízo. E é isso que o Governador Flávio
Dino tem feito, tem diminuído esta Casa, tem diminuído as atribuições
parlamentares, e o mais absurdo é que ontem foi negado o pedido de
esclarecimento e hoje, mais uma vez, um pedido de esclarecimento é
algo tão simples e, ao negar o requerimento solicitando a transparência,
solicitando informações, está negando ao servidor público, está negando
ao aposentado. Claro que o Governo quebrou a Previdência do Estado
e tem metido a mão no dinheiro do aposentado, tem metido a mão no
dinheiro do servidor público, tem que estar atento ao que o Governador
Flávio Dino faz e tem feito com o aposentado, que vai se agravar para
o servidor no futuro. Quero cumprimentar de forma especial o Dr.
Sergio Aranha, advogado da OAB, representando a OAB, e
cumprimentar de forma especial o nosso amigo Dr. Marinel, que é
nosso amigo, amigo desta Casa, com várias audiências públicas
realizadas, em parceria que tem com esta Casa e também em defesa da
população. Dr. Sergio, Dr. Marinel, sejam bem-vindos à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Dr. Marinel é Presidente da
Comissão de Direitos Difusos da OAB. Essa discussão também já
pautamos na OAB. Pautamos sobre os precatórios, sobre as
contribuições previdenciárias. Doutor Marinel, veja o absurdo. Foi
pacificado, desde 98, que teríamos uma mudança e o Governo precisava
fazer concurso público para que ele pudesse se equilibrar. Nós temos
dois tipos de contribuição: dos mais antigos, que contribuíam somente
para eles; e, a partir de 98, temos a contribuição que é rateada para
todos. E o que o Governador Flávio Dino tem feito? Contratação
temporária, seletivos. Ele não realiza concurso público. Aí alguém
pode me perguntar: o que isso tem a ver? A partir do momento que tem
contratação temporária e que tem seletivo, Deputado Max Barros, eles
não contribuem para o Estado; contribuem para a previdência
específica, para o INSS. A partir do momento que ele é concursado,
que ele é efetivado, ele vai contribuir para o Estado. Esse dinheiro
volta para o Estado como forma de contribuição. Mas o que o
Governador Flávio Dino tem feito? Contratações temporárias, seletivos,
contratações camaradas, aluguéis camaradas, propaganda enganosa,
propaganda mentirosa, alugando prédios de amigos e de camaradas,
contratações temporárias. É isso que ele tem feito. E já quebrou a
Previdência e vai quebrar o Estado se não fizermos alguma coisa. Hoje
recebemos uma denúncia do senhor Geraldo, lá da região do Munim,
do arrastão que foi feito no trecho do Rio Una, solicitando segurança
pública, solicitando mais policiamento. A redução do efetivo. E veja só
a esculhambação que o Governador fez, e vai mentir agora. Ele tinha
tudo para realizar o concurso público em 2017 e nomear os aprovados
do concurso da Polícia. Ele arrastou o máximo que ele pôde. E o que ele
faz agora? Ele se esconde na legislação eleitoral e não vai nomear os

aprovados. É impedido. Mas ele vai dizer que tem o maior efetivo.
Que maior efetivo, Governador Flávio Dino? Nós temos um efetivo
reduzido. Mas vou me ater ao pedido e à solicitação. Mais uma vez,
Governador Flávio Dino, base do Governo Flávio Dino, solicitamos
transparência na administração pública. Nós nos envergonhamos. Nós,
ao assumirmos uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, assumimos compromisso com esta Casa, compromisso
com a sociedade, compromisso com a Constituição e, principalmente,
da moralidade e transparência, algo que esse governo não tem. É um
governo imoral, é um governo que não tem transparência. Solicitamos
hoje à base do Governo que possa repensar e dar informações
necessárias não aos deputados, mas aos servidores públicos, aos
aposentados, que tanto contribuíram para o nosso Estado e que hoje
precisam do dinheiro da aposentadoria para colocar a comida na mesa,
no seu dia a dia, e às vezes para comprar remédio. E o que Governador
Flávio Dino faz? Mete a mão sem dó nem piedade no dinheiro dos
aposentados. Então, senhoras e senhores, fazemos encaminhamento
sob a liderança do Deputado Max Barros, um dos melhores líderes
desta Casa, meu Deputado Max Barros, meu líder. Pela liderança do
nosso Bloco, solicitamos a benevolência, a complacência e,
principalmente, a mesma consciência dos deputados para que possamos
ter transparência nesta Casa e que possamos dar satisfação aos
servidores e aos aposentados do nosso Estado. Bem-aventurados
aqueles que têm fome e sede de justiça. Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, em votação. Os deputados que mantém
a decisão da Mesa permaneçam como estão. Mantida a decisão da
Mesa com os votos contrários dos Deputados Wellington do Curso,
Adriano Sarney, Max Barros,  Nina Melo e Andréa Murad.
Requerimento n.º 341/2018, de autoria do Deputado Rigo Teles. O
Deputado está ausente. Requerimento n.º 342/2018, de autoria da
Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
343/2018, de autoria da Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 344/2018, de autoria do Deputado Júnior
Verde (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 345/2018, de
autoria do Deputado Júnior Verde (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputado
Othelino, Presidente, gostaria de subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que registre a subscrição da Deputada Nina Melo ao
Requerimento n.º 345/2018, município de Buriti Bravo. O
Requerimento n.º 346/2018, também congratulações, do Deputado
Júnior Verde, à população do município de Carolina. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 349/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 351/2018, de
autoria do Deputado Max Barros (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam o Requerimento do Deputado Max
permaneçam como estão. Aprovado. O Projeto volta a tramitar.
Requerimento n.º 354/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto,
em anexo o Requerimento n.º 355/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
gostaria de subscrever o Requerimento de autoria conjunta.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Autorizada a subscrição, Deputado Rafael, peço que registre.
Requerimento n.º 356/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 357/2018, de
autoria do Deputado Júnior Verde (lê). Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
gostaria também de subscrevê-lo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Rafael Leitoa subscreve o Requerimento 357. O
Requerimento 359, do Deputado Roberto Costa, fica adiado para a
próxima Sessão, transferido. Requerimento 362, de autoria dos
Deputados Othelino Neto e Josimar de Maranhãozinho convocando
uma Sessão Solene em data e horário a serem agendados, posteriormente,
destinada a homenagear o Sampaio Corrêa Futebol que, no último dia
7 de julho, conquistou brilhantemente na cidade de Salvador o título de
campeão da Copa do Nordeste. Em discussão, em votação, os
Deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado, Deputado
Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente, eu queria subscrever, inclusive eu protocolei uma
Proposição semelhante a esta, mas me somo a esta iniciativa que eu
acho que é de grande e importância e até acrescentei na minha solicitação
também o Cavalo de Aço, que eu acho que merece também o mesmo
prestígio e o mesmo reconhecimento pelo acesso à Série C, mas parabéns
pela iniciativa e parabéns ao Sampaio Corrêa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Bira, nós vamos anexar o Requerimento de V. Ex.ª
a este Requerimento feito por mim e pelo Deputado Josimar de
Maranhãozinho, e vamos acrescentar a homenagem ao Imperatriz.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Wellington subscrever, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, está autorizado por mim. Deputado
Josimar, V. Ex.ª, o Deputado Wellington a subscrever a homenagem, a
Sessão Solene em homenagem ao Sampaio? Autorizado, Deputado
Vinícius Louro também, o Deputado Rafael Leitoa ressaltou aqui que
o Requerimento 359, de autoria do Deputado Roberto Costa, foi
subscrito por ele. Embora o Deputado Roberto esteja ausente como
foi subscrito pelo Deputado Rafael, nós podemos apreciar.
Requerimento nº 359/2018 (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento nº
363/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Senhores Deputados, alguns projetos estão aqui já
em razão de nós termos aprovado os requerimentos de urgência que
precisaremos convocar uma Sessão Extraordinária. Como vamos fazer
a última sessão do mês hoje, eu pediria autorização de todos para que
apreciássemos. São projetos de autoria dos próprios Deputados. Não
havendo objeção, vamos apreciar. Projeto de Lei nº 032, de autoria da
Deputada Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei nº 059, de autoria da Deputada Nina (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aliás,
esse projeto de lei não será apreciado agora, porque depende de Parecer.
Projeto de Lei nº 058, de autoria do Deputado Edson Araújo (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei 064/2018, de autoria do Deputado
Edson Araújo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução

036/2015, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº
364/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad (lê). Deferido.
Requerimento nº 365/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto,
(lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da próxima sessão:
Requerimentos nº 366/2018, 367/2018, de autoria do Deputado Edson
Araújo; Requerimento 368/2018, de autoria do Deputado Antônio
Pereira. Senhores Deputados, nos termos do artigo 35 da Constituição
do Estado, em conformidade com o Regimento Interno, submeto à
apreciação do Plenário a composição da Comissão de Representação
Interna, que terá como finalidade atuar durante o recesso parlamentar.
A comissão será composta pelos senhores Deputados: Dr. Levi Pontes,
Bloco Unidos pelo Maranhão; Rafael Leitoa, Bloco Unidos pelo
Maranhão; Glalbert Cutrim, Bloco Unidos pelo Maranhão; Vinícius
Louro, do Bloco Democrático; Deputado Wellington do Curso, pelo
Bloco Independente. Registro as presenças do Vereador Manga, pelo
PSB de Santa Luzia, e também do senhor Cleiton, presidente do STTR
de Santa Luzia, a pedido do Deputado Zé Inácio. Lembro a todos,
informo que teremos sessão solene em comemoração aos 70 anos da
Sociedade Bíblica do Brasil, convocada pelo Deputado Edivaldo
Holanda, por meio do Requerimento 199/2018.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
de Oposição, Bloco Parlamentar Independente, Bloco Parlamentar PV-
PSD, Bloco Parlamentar Democrático.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Octogésima Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
onze de julho de dois mil e dezoito.

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

Verde.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Alexandre

Almeida.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Valéria
Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e  Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):  Antônio Pereira, Cabo
Campos, Edilázio Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Léo Cunha, Sérgio Frota, Sousa Neto e Stênio
Rezende.   O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
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Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos Deputados (as): Júnior Verde, Rigo Teles, Ana do Gás,
Neto Evangelista, Bira do Pindaré e Alexandre Almeida. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
informou que as inscrições dos Deputados Wellington do Curso e
Vinícius Louro foram transferidas para a próxima Sessão e declarou
aberta a Ordem do Dia, oportunidade em que o Deputado Glalbert
Cutrim solicitou verificação de quórum. Confirmada a presença do
número regimental de parlamentares para deliberação, o Presidente
informou que as Propostas de Emenda Constitucional nº 004/2018, de
autoria do Deputado Rogério Cafeteira; 005/2018 de autoria do Poder
Executivo; 003/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 013/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo, foram transferidas para a
próxima Sessão Ordinária em virtude da ausência de quórum qualificado.
Na sequência, com parecer favorável da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle, o Presidente anunciou a  discussão
e votação, em segundo turno, regime de prioridade do Projeto de Lei nº
086/2018, de autoria do Poder Executivo (LDO), que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019, e
dá outras providências, que foi aprovado com abstenção do Deputado
Adriano Sarney.  Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
o Projeto de Lei nº 145/2018, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, que considera Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão a
Marcha para Jesus em Imperatriz foi aprovado e encaminhado a sanção
governamental. Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Defesa de Direitos Humanos e Minorias, acatando substutivos, foram
aprovados em primeiro turno, regime de tramitação ordinária, os
Projetos de Lei nºs:   080/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que institui no estado do Maranhão, o cartão acessibilidade
para a pessoa com deficiência e dá outras providências; 193/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre a
obrigatoriedade de os mercados, supermercados, hipermercados e
estabelecimentos similares acomodarem, em espaço único e específico,
produtos alimentícios destinados a pessoas com diabetes, intolerância
a lactose e doença celíaca” e 200/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, dispõe sobre o programa “de olho no vencimento”
a ser implementado por adesão em todo o comércio varejista do estado
do Maranhão, sendo encaminhados ao segundo turno de votação. Com
parecer favorável da CCJC, em primeiro turno, tramitação ordinária,
também foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação
os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 046/2018, de autoria do
Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao senhor José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; 003/
2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira; 016/2018, de autoria da
Mesa Diretora da Assembléia, que cria o grupo de estudo da
Constituição Estadual em comemoração aos seus 30 anos e 049/2018,
de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede a medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Fernando José Cunha
Belfort, advogado e professor. Em seguida, o Presidente anunciou a
discussão e votação do Requerimento nº 336/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, convidando o Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV), Senhor
Joel Fernando Benin, a prestar esclarecimentos a esta Casa  acerca de
atos de gestão administrativo-financeira desse Instituto. Este
Requerimento foi discutido pelo autor e encaminhada a votação pelo
Deputado Wellington do Curso, que defendeu a aprovação do
Requerimento. Na sequência, o Deputado Eduardo Braide apresentou
um requerimento verbal socitando votação nominal para Requerimento
nº 336/2018. O pedido de votação nominal e o referido requerimento
foram rejeitados pelo votos dos Deputados: Ricardo Rios,  Glalbert
Cutrim, Raimundo Cutrim, Doutor Levi Pontes, Rafael Leitoa,
Professor Marco Aurélio, Roberto Costa, Neto Evangelista, Carlinhos

Florêncio, Vínicius Louro, Bira do Pindaré, Valéria Macedo, Ana do
Gás, Paulo Neto e Rogério Cafeteira.  Antes de anunciar o próximo
item da Ordem do Dia, o Presidente solicitou a autorização do Plenário
para fazer uma inversão de pauta para que fosse feita a votação do
Requerimento nº 361/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando regime de tramitação de urgência para o Projeto de Lei
Complementar nº 004/2018, de autoria do Ministério Público Estadual,
que altera e revoga dispositivos à Lei Complementar Estadual nº 13, de
25 de outubro de 1991. A permissão para inversão de pauta foi concedida
e esse requerimento foi aprovado. Dando continuidade aos trabalhos,
o Presidente suspendeu a Sessão para que as competentes comissões
emitissem parecer sobre  o Projeto de Lei Complementar nº 004/2018.
Com parecer favorável das Comissões, este Projeto de Lei foi
submetido ao Plenário, aprovado e encaminhado à sanção
governamental.  Na sequência, o Deputado Adriano Sarney solicitou
nova conferência de quórum. Constatado que não havia no Plenário o
número regimental de presentes para deliberação, o Presidente transferiu
o restante da Ordem do Dia para a próxima Sessão. O Projeto de Lei nº
160/2018 e o Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2017, ambos de
autoria do Deputado Cabo Campos, também foram transferidos para
a próxima Sessão em virtude da ausência do autor.  Na forma do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2018, de autoria
da Deputada Ana do Gás e os Requerimentos nºs 363/2018, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa e 364/2018, de autoria da Deputada Andréa
Murad. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Vínicius Louro. No tempo dos Partidos e Blocos, a Deputada
Ana do Gás falou pela liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
reservado. Não houve orador inscrito para o Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando
que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 12 de julho de 2018.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 890/2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Antônio Carvalho Portela
Filho.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Antônio Carvalho Portela Filho, 2º
Tenente da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de julho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado  RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo
Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em



SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2018                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 046 /2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 891 /2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor José Jorge Figueiredo dos
Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de julho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado  RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado ZÉ INÁCIO -Segundo Secretário,
em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 003 /2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 892 /2018

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor   Murilo Andrade de Oliveira, Secretário
de Estado de Administração Penitenciária do
Estado do Maranhão.

Art. 1º  Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Murilo Andrade de Oliveira, Secretário de Estado de
Administração Penitenciária do Estado do Maranhão, natural da cidade
de Almenara, Estado de Minas Gerais.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  12 de julho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo
Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 016/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 893 /2018

Cria o Grupo de Estudo da Constituição Estadual
em comemoração aos seus 30 anos.

Art. 1º - Em comemoração aos 30 anos da Constituição Estadual
fica criado o Grupo de Estudo com o objetivo de elaborar a Constituição
do Estado do Maranhão anotada.

Art. 2º - A Coordenação dos trabalhos do Grupo de Estudo
ficará sob a responsabilidade de 03 (três) Deputados, que serão
designados pela Presidência da Assembleia Legislativa, e a execução
dos trabalhos serão de responsabilidade da Consultoria Legislativa.

Art. 3º - Poderão ser convidados pelo Presidente da Assembleia
Legislativa Membros de outros Poderes ou Órgãos do Estado para
participarem do Grupo de Estudo, com o objetivo de contribuírem em
suas áreas de atuação.

Art. 4º - Esta Resolução Legislativa será regulamentada por
Resolução Administrativa.

Art. 5º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de julho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado  RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo
Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 049/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º  894 /2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Fernando José Cunha
Belfort, Advogado e Professor.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Fernando José Cunha Belfort, advogado
e Professor.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de julho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado  RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo
Secretário, em exercício

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO  DE
2018,  ÀS  10 HORAS E 45 MINUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
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PRESENTES OS  SENHORES  DEPUTADOS:

GLALBERT CUTRI - PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 264/2018 –  (REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 031/2017  – DISPÕE sobre a doação de
produtos apreendidos nos termos que especifica.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de Julho de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  265/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 080/2017,

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Estabelece
Diretrizes para a criação do  Cartão Acessibilidade para a pessoa
com deficiência, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

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

Lei Ordinária  nº 080/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 080/2017, nos
termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

PROJETO DE LEI Nº 080 / 2017

Estabelece Diretrizes para a criação do  Cartão
Acessibilidade para a pessoa com deficiência, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências

Art. 1º – A presente Lei estabelece Diretrizes para a criação do
Cartão Acessibilidade para a pessoa com deficiência, no âmbito do
Estado do Maranhão.

Art. 2º – O objetivo do Cartão Acessibilidade visa simplificar
o acesso da pessoa com deficiência aos serviços públicos estaduais
existentes, e contará:

I – Registro Geral (RG);
II – Cadastro de Pessoa Física (CPF);
III – Comprovante de Endereço;
IV – o nome da pessoa com deficiência em relevo, com

dispositivo para identificação pela pessoa com deficiência visual;
V – foto do titular do cartão;
VI – data de validade do cartão.
Art. 3º O Poder Público regulamentará esta Lei no que se fizer

necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  267/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 193/2017,

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre
a obrigatoriedade de os mercados, supermercados, hipermercados e
estabelecimentos similares instalados no Maranhão, a acomodarem,
em espaço único e específico, produtos alimentícios destinados a
pessoas com diabetes, intolerância a lactose e doença celíaca

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

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

Lei Ordinária  nº 193/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 193/2017, nos
termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

PROJETO DE LEI Nº 193 /20 17

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de os mercados,
supermercados, hipermercados e estabelecimentos
similares instalados no Maranhão, a acomodarem,
em espaço único e específico, produtos alimentícios
destinados a pessoas com diabetes, intolerância a
lactose e doença celíaca.”

Art. 1º Ficam os mercados, supermercados, hipermercados e
estabelecimentos similares instalados no Maranhão obrigados a
acomodar, em espaço único e específico, produtos alimentícios
destinados a pessoas com diabetes, intolerância a lactose e doença
celíaca.”

Parágrafo único – Este dispositivo aplica-se a mercados,
supermercados, hipermercados ou estabelecimentos similares que
mantenham mais de três caixas registradoras para atendimento aos
consumidores.

Art. 2º – Considera-se para este projeto:
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I – alimentos para pessoas com intolerância ou alergia a lactose:

aqueles formulados especialmente para esse fim, sendo especificada
em sua rotulagem essa condição, sem considerar os alimentos que
naturalmente não contenham lactose em seus ingredientes;

II – alimentos para pessoas com doença celíaca: aqueles
especialmente elaborados para esse fim, sendo especificada em sua
rotulagem essa condição, sem considerar os alimentos que naturalmente
não contenha glúten em sua formulação, exceto as farinhas substitutas
utilizadas na elaboração de produtos sem glúten (farinha de arroz,
milho, quinoa, amaranto, fécula de batata e polvilho);

III – doença celíaca: é uma intolerância permanente ao glúten,
uma proteína encontrada no trigo, centeio, cevada, aveia e malte;

IV – embalagem: o recipiente, o pacote ou o envoltório destinado
a garantir a conservação e a facilitar o transporte e manuseio dos
produtos.

Art. 3º – Os estabelecimentos de que trata este projeto ficam
obrigados a disponibilizar em local único, específico e com destaque,
os produtos destinados ou indicados aos indivíduos celíacos, diabéticos
e com intolerância a lactose.

Art. 4º – Considera-se como local específico aquele designado
exclusivamente para a oferta dos produtos, sendo:

I – um setor do estabelecimento;
II – um corredor;
III – uma gôndola;
IV – uma prateleira;
V – um quiosque.
Art. 5º – Os produtos destinados aos celíacos deverão estar

protegidos de contaminação cruzada com outros que contenham glúten
em sua composição, tanto nos locais de exposição quanto de
armazenamento.

Art. 6º – As empresas abrangidas por esta lei terão o prazo de
180 dias, contados a partir da data de sua publicação, para promover
as adequações necessárias de seus produtos ao presente regulamento
técnico, ficando proibida sua comercialização em local inadequado após
o término do prazo.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  268/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 200/2017,

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre
o Programa “De olho no vencimento” a ser implementado por adesão
em todo o comércio varejista do Estado do Maranhão

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

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

Lei Ordinária  nº 200/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 200/2017, nos
termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

PROJETO DE LEI Nº 200/2017

Dispõe sobre o Programa “De olho no
vencimento” a ser implementado por adesão em
todo o comércio varejista do Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o Programa “De Olho no Vencimento”,
mediante adesão voluntária do comércio varejista do Estado do
Maranhão, com o objetivo de assegurar, ao consumidor que constatar
a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido,
o direito a receber, do estabelecimento comercial, gratuitamente, outro
produto idêntico ou similar, à sua escolha, dentro do prazo de validade
para consumo, em quantidade de uma única unidade para cada tipo ou
gênero de produto vencido que for encontrado.

Parágrafo único. Caso o fornecedor não possua produto
idêntico ou similar dentro do prazo de validade, o consumidor poderá
escolher qualquer produto de igual valor para substituí-lo, gratuitamente,
ou de valor superior, cabendo ao consumidor, neste caso, pagar a
diferença.

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica quando a
constatação ocorrer após a efetivação da compra, quando caberá ao
fornecedor a substituição do produto ou a devolução corrigida do valor
pago, não obstante sua responsabilidade por eventuais danos
decorrentes da venda efetivada, na forma prevista no Código de Defesa
do Consumidor.

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

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
ATO DE RATICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 3321/2018-ALEMA

Na resenha do Ato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação,
referente ao Processo nº 3321/2017, publicada nos Diários Oficiais da
Assembleia e do Estado do Maranhão, edição do dia 12.07.2018,

ONDE SE LÊ:
VALOR TOTAL DE R$ 9.900,00 (NOVE MIL E

NOVECENTOS REAIS)
LEIA-SE:
VALOR TOTAL DE R$ 19.800,00 (DEZENOVE MIL E

OITOCENTOS REAIS)

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2532/2018-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 015/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da Contratação de empresa para fornecimento de
transformador de energia trifásico e de disjuntor de média tensão para
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e
abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do
dia 27 de julho de 2018, na Sala de Licitações da CPL, localizada no
térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel
Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª
a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e/ou
obtido gratuitamente por meio digital, bem como pela internet através
do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São
Luís, 12 de julho de 2018. LINCOLN CHRISTIAN NOLÊTO COSTA.
Pregoeiro da ALEMA. De acordo: André Luís Pinto Maia. Presidente
da CPL
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