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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/07/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.07.2019

I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 162, §1° R.I.)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2008, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
DISPÕE SOBRE A LEGITIMAÇÃO DA INICIATIVA POPULAR
PARA A PROPOSIÇÃO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
NA FORMA DE SUBSTITUTIVO – RELATOR DEPUTADO
CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A PEDIDO DO AUTOR.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 253/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, QUE INSTITUI O DIA DE
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO NO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
(3ª SESSÃO).

III - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

3. PARECER Nº 370/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA EM REDAÇÃO
FINAL, AO PROJETO DE LEI Nº 196/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LEONARDO SÁ, QUE INSTITUI A POLÍTICA DA
TERCEIRA IDADE “CASA DO IDOSO” E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS - RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

IV – PARECER
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO -  ÚNICO TURNO

4. PARECER VERBAL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, (OFERECIDO EM
PLENÁRIO) CONTRÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 022/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE
SOBRE A HUMANIZAÇÃO NO SERVIÇO BANCÁRIO,
ESTABELECE DIREITOS E DEVERES, SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O
AUTOR RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA
CCJC, ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 380/2019,
CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,

QUE FOI ACATADA. – RELATOR DO PARECER DEPUTADO
NETO EVANGELISTA.

V - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DO REGIMENTO
INTERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA
E DA MESA DIRETORA, RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA (1ª SESSÃO).

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” PARA ALAN KARDEC SALOMÃO MOTA NETO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS . COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO N° 383/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
VIANA, ATRAVÉS DO PREFEITO MAGRADO AROUCHA
BARROS E AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
E SEUS PARES, PELA PASSAGEM DO 262º ANIVERSÁRIO,
COMEMORADO NO DIA 08 DE JULHO.

8. REQUERIMENTO N° 388/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 067/2019, DE SUA AUTORIA.

9. REQUERIMENTO N° 389/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL SOLICITANDO QUE NA FORMA
REGIMENTAL, APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS
A APROVAÇÃO DE PRESENTE REQUERIMENTO, O PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº 055/2019, DE SUA AUTORIA.

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

10. REQUERIMENTO Nº 384/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, ENVIANDO MENSAGEM DE
PESAR AOS FAMILIARES E AMIGOS DA CRIANÇA MARIANA
ROCHA AVELINO, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO
DIA 02 DE JULHO/19.

11. REQUERIMENTO Nº 385/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM ABONADAS AS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 30
DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATESTADO MÉDICO

12. REQUERIMENTO Nº 387/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, SOLICITANDO APÓS
MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO
NOS ANAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO,
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO JORNAL “TURMA
DA BARRA”, PELOS SEUS 30 ANOS DE SERVIÇOS OFERECIDOS
A POPULAÇÃO DE BARRA DO CORDA.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 04/07/2019

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 353/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, institui no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão a Semana Estadual do Empreendedor.

2. PROJETO DE LEI Nº 354/19, de autoria do Senhor
Deputado Hélio Soares, considera de Utilidade Pública, a Assembléia
de Deus Vida, com sede e foro em São Luis-MA.

3. MOÇÃO Nº 014/19, de autoria do Senhor Deputado Vinicius
Louro, de protestos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT, pela péssima situação de conservação das estradas
do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 067/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, concedendo a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Yóhei Sasakawa,
com nacionalidade japonesa.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 350/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, proÍbe que as empresas de concessão de
água e energia elétrica realizem a suspensão do fornecimento de seus
serviços, em dias específicos, por falta de pagamento de contas e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 351/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, proíbe as instituições financeiras, no âmbito do
Estado do Maranhão, ofertar e celebrar contrato de empréstimo
financeiro com aposentados e pensionista através de contato telefônico.

3. PROJETO DE LEI Nº 352/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, determina que  hospitais, clínicas, unidades
de pronto atendimento, postos de saúde e estabelecimentos congêneres
no Estado do Maranhão ofereçam leito separado para mães de natimorto
e mães com óbito fetal e, se necessário ou solicitado, com
acompanhamento psicológico.

PRIORIDADE  3ª  E ULTIMA   SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/19, de

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

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

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

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

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

4. MOÇÃO N° 013/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que aplaude e manifesta extensa admiração ao
Dr. Natalino Salgado, pela sua vitória frente a eleição ao cargo de reitor
da UFMA.

ORDINÁRIA  4ª  E  ULTIMA   SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 344/19, de autoria do Senhor

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

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

3. PROJETO DE LEI Nº 346/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema,  dispõe sobre a inclusão de doadores regulares

de sangue, no grupo de risco ou grupo prioritário, para receber
gratuitamente vacinas na rede de saúde no Estado do Maranhão.

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

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 03 DE JULHO DE 2019.

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

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

Amaral.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Yglésio.

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

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, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RILDO AMARAL (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 DR. YGLÉSIO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI N° 354 / 19

Considera de Utilidade Pública a ASSEMBLÉIA
DE DEUS VIDA do Estado do Maranhão, no
Município de São Luís -Ma.

Art. 1°. Fica considerado de Utilidade Pública o ASSEMBLÉIA
DE DEUS VIDA, no Município de São Luís – MA.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

‘’Nagib Haickel’, Palácio ‘’Manoel Bequimão’’, em São Luís, 25 de
Junho de 2019. - HÉLIO SOARES - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 067 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Senhor Yóhei Sasakawa.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Yóhei Sasakawa, com nacionalidade
japonesa.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de julho de 2019. -
DOUTOR YGLÉSIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Yôhei Sasakawa é presidente da Fundação Nippon, Embaixador

da Boa Vontade da Organização Mundial de Saúde para a Eliminação
da Hanseníase, e Embaixador do Japão para os Direitos Humanos das
Pessoas Afetadas pela hanseníase, com relevantes serviços prestados
à comunidade Hanseníase Brasileira, em especial a Comunidade
Maranhense.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de julho de 2019. -
DOUTOR YGLÉSIO - Deputado Estadual

MOÇÃO N° 014 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Protesto ao Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes- DNIT. Nosso pedido é justificado
não só pela péssima situação de conservação de nossas estradas, mas,
sobretudo e especialmente pelo descaso e desinteresse a nossa fala,
todos os apelos proferidos nesta Casa Legislativa que já passou por
todas as fazes de tentar fazê-los entender sobre a urgência das ações
necessárias para a reparação e solução deste problema. O povo do
Maranhão precisa de muito mais respeito por parte do DNIT.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de julho de 2019. -
Vinícius Louro - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 383 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Viana, pela passagem do 262º aniversário do município,
a ser comemorado no dia 08 de julho. Requeiro, ainda, que desta
manifestação dê-se ciência ao Senhor, Magrado Aroucha Barros,
Prefeito Municipal, e ao Senhor, Valter Antônio Mendes    Serra,
Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população vianense é com

muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Viana – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de julho de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.07.19
EM: 03.07.19
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REQUERIMENTO Nº 384 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja
enviada mensagem de pesar aos familiares e amigos da criança
MARIANA ROCHA AVELINO pelo seu falecimento na última terça-
feira, 02 de julho. Em especial presto condolências à Vereadora Maria
de Fátima Lima Avelino, avó de Mariana e colega de 10 anos de atuação
parlamentar na Câmara Municipal de Imperatriz.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 03 de Julho de 2019. - RILDO AMARAL - DEPUTADO

ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.07.19
EM: 03.07.19

REQUERIMENTO N.º 385 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas sessões Plenárias
no período de, 01/04 a 30/04/2019, conforme atestado médico em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em de 03 julho de 2019. - RICARDO RIOS - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.07.19
EM: 03.07.19

REQUERIMENTO Nº 387 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação da mesa, que seja registrado nos Anais da Assembléia
Legislativa do Maranhão, que esta casa, congratula-se com os demais
Barra Cordenses, parabenizando o Jornal Turma da Barra, pelos
seus 30 anos de serviços oferecidos a população de Barra do Corda.

A instituição vem prestando um excelente trabalho aos Barra
Cordenses, levando informação e proporcionando o desenvolvimento
de um senso crítico coletivo. Informo ainda que o referido Jornal Turma
da Barra, hoje completando 30 anos, torna-se o segundo jornal mais
longevo de nosso Município, e por isso reitero minhas congratulações
por meio deste requerimento.

Plenário Dep. “Nagibe Haickel” do Palácio Manuel Beckman
de 03 de julho de 2019 - Fernando Pessoa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.07.19
EM: 03.07.19

REQUERIMENTO N° 388 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada

logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de
Resolução nº 067/2019, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 03 de julho de 2019. - Dr. Yglésio -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.07.19
EM: 03.07.19

REQUERIMENTO Nº 389 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de
Resolução nº 055/2019, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 03 de julho de 2019. - Rildo Amaral - deputado
estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.07.19
EM: 03.07.19

INDICAÇÃO Nº 905 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o artigo 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Ex.ª que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, o Sr.
Edivaldo Holanda Júnior, e ao Sr. Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, solicitando que sejam
feitos serviços de drenagem na Rua 7 de Setembro, bairro Bom Jesus,
nesta capital, conforme imagem em anexo. Os moradores desta rua têm
sido sérios problemas relacionados a alagamentos. Felizmente, o
período crucial de chuvas já passou. Assim, esse é o momento para
obras e serviços de drenagem.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 03 de julho de 2019. - DUARTE JÚNIOR
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 906 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, o Sr. Antônio Araújo
Costa, e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a pavimentação asfáltica das ruas do
Jardim São Cristóvão II, nas imediações do Ximenes Buffet, nesta
capital, conforme foto a seguir.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 03 de julho de 2019. - DUARTE JÚNIOR
- Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 907 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, o Sr. Antonio Araújo
Costa, e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a conclusão da pavimentação na rua
201-B no bairro Cidade Operária, nesta capital.

Justifica-se a presente indicação pelo fato da não conclusão do
asfaltamento na rua em questão. A necessidade de conclusão da obra é
latente, pois fica intrafegável quando chove, devido à lama, e com
poeira excessiva quando faz sol, aumentando o risco de doenças
respiratórias. A rua foi asfaltada em 2011, permanecendo sem reformas
desde então. Se essas ruas estivessem em condições normais para
tráfego de veículos e pessoas, aumentariam a qualidade de vida da
população circunvizinha, além de garantir benefícios aos empresários
com sede de seus estabelecimentos naquele local.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público, preservar a vida dos moradores através da manutenção e
preservação do bairro, assim como é de responsabilidade da prefeitura,
de acordo com o art. 30, inciso V da constituição federal de 1988, V -
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 03 de julho de 2019. - DUARTE JÚNIOR
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 908 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o artigo 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Ex.ª que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, o Sr.
Edivaldo Holanda Júnior, e ao Sr. Secretário Municipal de
Trânsito e Transporte, o Sr. Canindé Barros, solicitando que seja
feita uma faixa de pedestre na avenida João Pessoa, nº 230, bairro
Jordoa, em frente ao Centro Educacional Castelo Branco, conforme
foto abaixo.

Por se tratar de um centro educacional, é imprescindível a
existência de uma faixa de pedestre em frente ao estabelecimento para
maior segurança de todos.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 03 de julho de 2019. - DUARTE JÚNIOR
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 909 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, o Sr. Antonio Araújo
Costa, e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a revitalização das ruas Itaituba, Mármore
e Marabá, localizadas no bairro Parque Amazonas, nesta capital.

Justifica-se a presente indicação pelo fato das ruas em questão
encontrarem-se deteriorados e dificultarem o acesso, assim como a
circulação de pessoas no bairro do Parque Amazonas. O bairro foi
asfaltado parcialmente em 2015, permanecendo sem reformas desde
então.  As fotos em anexo mostram essa realidade. Se essas ruas
estivessem em condições normais para tráfego de veículos e pessoas,
aumentariam a qualidade de vida da população circunvizinha, além de
garantir benefícios aos empresários com sede de seus estabelecimentos
naquele local.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público através da manutenção e preservação do bairro.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 03 de julho de 2019. - DUARTE JÚNIOR
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 910 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja a presente indicação enviada ao Excelentíssimo
Senhor Governador Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de
Infraestrutura, Clayton Noleto, no sentido de providenciar um estudo
técnico e econômico para a incorporação a Malha Rodoviário do Estado
do Maranhão do trecho que liga o Município de Pedro do Rosário (BR
316) ao Povoado Santeiro no Município de Viana (MA 014).

Justificamos nossa solicitação na Lei nº 10.043/2014 que trata
sobre o Plano Rodoviário do Estado do Maranhão, com a intenção de
após respeitado e cumprido o tramite da referida normal legal, solicitar
a incorporação do trecho a Malha Rodoviária do Maranhão.

Realizada tal façanha os benefícios logo serão percebidos como
possibilitar o acesso da população com a necessária segurança, contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico da região, promover a inclusão
produtiva, facilitar o acesso aos insumos básicos e ao mercado
consumidor, assegurando aos moradores da localidade, o direito de
uma melhor qualidade de vida.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”. São Luís, 01 de julho de 2019. - Ariston Ribeiro - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 911 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao
Excelentíssimo Senhor Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
bem como ao Excelentíssimo diretor regional do Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Gerardo de Freitas Fernandes,
solicitando, em caráter de urgência, a instalação de sinalização horizontal
e passagens de nível nas áreas povoadas cortadas pela Ferrovia São
Luís–Teresina (também chamada de Transnordestina) dentro do
Município de Rosário.

A adoção da providência acima se faz necessária uma vez que
nas partes que a Ferrovia São Luís–Teresina corta este município se
observa a ausência de sinalização horizontal e de passagens de níveis
equipadas que são geralmente equipadas com um dispositivo de aviso
passivo da passagem de um veículo ferroviário (nomeadamente um
sinal pictográfico e/ou escrito), dirigido aos transeuntes da via não
ferroviária, frequentemente, este é completado por aviso ativo (sonoro
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e/ou luminoso) e/ou bloqueio físico, automático ou manual, da via não
ferroviária.

A ausência destes acaba por acarretar diversos acidentes com
várias vítimas fatais e gravemente feridas e a implementação dessas
medidas acarretaria a drástica diminuição nos números de acidentes.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 16 de abril de 2019 - DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE. - Ariston Ribeiro - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 913 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), SENHOR MÁRCIO
HONAISER, solicitando providências no sentido de viabilizar A
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO RESTAURANTE POPULAR NA
CIDADE DE PINHEIRO (MA), em virtude do não funcionamento
do atual restaurante popular implantado pela prefeitura municipal,
deixando de atender muitas famílias que necessitam dos serviços.
Atualmente, os Restaurantes Populares integram a política de segurança
alimentar e nutricional desenvolvida pelo Governo do Maranhão, uma
importante iniciativa com vistas à redução do índice de insegurança
alimentar. Além disso, promovem outras atividades de convívio e
desenvolvimento social, como a realização de cursos, visando a geração
de emprego e renda dentro da perspectiva do Sistema de Segurança
Alimentar e Nutricional, além do fornecimento de refeições balanceadas
e de qualidade.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 02 de julho de 2019. - DR.
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PR

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

INDICAÇÃO Nº 914 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,
SENHOR FLÁVIO DINO, BEM COMO AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, SENHOR JEFFERSON
PORTELA, SOLICITANDO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,
DUAS VIATURAS PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA,
através do programa de reestruturação da Segurança Pública do Governo
do Estado, que envolve ações de modernização da Polícia do Maranhão
com o pacote de aquisição e entrega de novas viaturas.

  Nosso pedido justifica-se em virtude da situação de insegurança
que a população está vivenciando em decorrência do aumento da
criminalidade. Sabemos que a polícia enfrenta diariamente muitas
dificuldades no combate ao crime e precisa de suporte para realizar seu
trabalho. Desse modo, a aquisição desses veículos visa atender
principalmente a grande demanda que o município possui e a
necessidade de proporcionar melhores condições e suporte para as
ações policiais na região, melhorando assim, o desempenho das equipes
de policiamento, valorizando o importante trabalho da polícia no interior
do estado e proporcionando mais segurança para a população.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 01 de julho de 2019. - DR.
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PR

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

INDICAÇÃO Nº 915 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLÁVIO DINO, com cópia ao Secretário da Fazenda do Estado do
Maranhão, Marcellus Ribeiro Alves, no sentido de determinar a
realização de estudos de viabilidade, objetivando a concessão de
benefícios fiscais nas vendas de motocicletas para profissionais,
devidamente legalizados, que exerçam a atividade de transporte de
passageiros e mercadorias.

Tal providencia facilitará o desenvolvimento, em caráter
permanente, dessa atividade geradora de ocupação de mão de obra,
em nosso Estado, e consequentemente formação de renda para o
cidadão, por meio da prestação de serviços.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01de julho de 2019. – Dra.
Cleide Coutinho – Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 916 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de que seja feita a recuperação asfáltica da
MA 014 que liga o município de Vitoria do Mearim ao município
de Pinheiro, totalizando 166 km (sessenta e cinco) quilômetros.

A MA 014 atualmente encontra-se com difícil tráfego para
veículos, considerando o precário estado de conservação que a mesma
se encontra, devido às chuvas, abriram inúmeras crateras o que tornou
o asfalto irregular, deixando a via com uma frágil locomoção e sem
segurança, em toda a sua extensão.

Solicitamos por meio desta Indicação a recuperação asfáltica
da MA-014, no trecho aproximadamente de 166 km que interliga os
municípios de Vitoria do Mearim, Viana, Matinha, Olinda Nova do
Maranhão, São João Batista, São Vicente Ferrer, São Bento e Pinheiro

Além da importância da infraestrutura rodoviária e visando
uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores dos municípios
e regiões, a solicitação por meio desta Indicação, no trecho
aproximadamente de 166km que interliga tais municípios, vai beneficiar
as populações locais, gerando renda e avanços para a região, fazendo
uma boa ligação terrestre para todos que passam por ali.

A proposição que trata esta Indicação visa atender uma
solicitação de moradores da referida área objetivando reduzir o alto
índice de incidentes ocorridos no local, melhorar o tráfego de veículos
e obtenção de um trânsito seguro, que somente ocorrerá com a perfeita
estrutura e organização.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do
atual Governo em melhorar o Maranhão.
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Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 01 de Julho de 2019. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1º vice presidente

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente, Dra. Cleide
Coutinho, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO
(sem revisão da oradora) – Senhor Presidente, Membros da Mesa,
colegas Deputados, Deputadas, que estou vendo ali a Daniella,
imprensa, galeria. Hoje estou entrando com uma indicação solicitando
ao Presidente Othelino que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino,
com cópia ao Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão, Marcellus
Ribeiro, no sentido de beneficiar, de determinar a realização de estudos
de viabilidade objetivando a concessão de benefícios fiscais nas vendas
de motocicletas para profissionais devidamente legalizados e que
exerçam atividade de transporte de passageiros e mercadorias.
Atualmente sabemos, porque convivemos com o povo, que a questão
que mais aflige o cidadão maior, chefe de família, diz respeito sobretudo
à restrição do mercado de emprego que gera todo tipo de problema
para as famílias brasileiras, desde roubo, fome, assalto, assassinato.
Então nós temos que dar dignidade a uma pequena parte da população.
Deve haver então, colegas, uma soma de esforços no sentindo de
dinamizar as atividades produtivas, possibilitando a geração de
oportunidades e, como já disse, de empregos. A providência em tela,
objeto da presente indicação busca então ampliar as oportunidades de
emprego em um ramo de atividade, não exclusivamente urbana,
atualmente demandada pela população. Deputada Daniella, eu estive
nos povoados de Tuntum e vi a quantidade de mototaxistas
preocupados porque não tinha legalizada a sua situação e todos
extremamente preocupados. Eu espero que essa indicação minha, caso
o governador aprove, que V. Ex.ª também ajude para que seja
concretizada o que peço neste momento. Convém ressaltar que a
concessão do presente benefício é limitada a um veículo só, isto é, uma
moto só por proprietário e só será concedida a pessoas físicas podendo
as mesmas perder o incentivo se tiver a CNH cassada ou suspensa e
for condenado por crime de trânsito ou qualquer outro crime. Teve
uma oportunidade aqui que um colega nosso também ingressou com o
mesmo pedido, mas foi um projeto de lei, objetivando benefícios
similares. Todavia nós sabemos que não compete a esta Casa legislar
sobre matéria tributária quando esta é tratada a renúncia da receita:
ICMS e IPVA. Motivo pelo qual fazemos o nosso pedido em forma de
indicação. Por fim, quando o Poder Público facilita as condições para
aquisições de veículos, mediante a concessão de benefícios fiscais:
ICMS e IPVA, ele está decididamente criando as condições necessárias
para a expansão do mercado de empregos, possibilitando a superação
de um dos mais graves problemas que ora afetam a nossa população,
que é o desemprego. Ocupar, produtivamente, a força de trabalho
disponível, é seguramente a solução de maior efetividade para resolver
os problemas que ora comprometem a estabilidade política e social do
nosso Estado e do nosso País. Muito obrigada pela atenção. E eu
queria aqui abraçar o Deputado Federal Rubens Júnior, que eu vi aqui.
Rubão, ex-Deputado Rubens Pereira, meu Deus, cadê seu filho? Que
estava aqui e eu quero parabenizá-lo. Ah, está na imprensa. Pois, eu

quero cumprimentar e abraçá-lo, também abraçar V. Ex.ª, que está
sempre presente nos ajudando e nos orientando. É um prazer revê-lo.
Muito obrigada a todos.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Eu queria
aqui pedir a V. Ex.ª que concedesse um Minuto de Silêncio em memória
da Senhora Alda Brandes, esposa do ex-deputado estadual Galeno
Edgar Brandes, que faleceu em Barra do Corda, que tem grande serviço
prestado pela população de Barra do Corda, no sentido da ação social
que ela já fez naquela cidade a todos nós, barra-cordenses.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, Deputado Rildo, Senhor Presidente, eu
também queria junto com esse pedido do Deputado Fernando externar
e estender a também a jovem Mariana, lá de Imperatriz, uma criança de
oito anos, neta da vereadora e suplente de Deputada, Fátima Velino,
que faleceu no dia de ontem. E a cidade de imperatriz clama e chora por
ela, uma menina que há dois anos lutava contra o câncer, faleceu ontem
em São Paulo. E a cidade hoje amanheceu consternada com o falecimento
da mesma.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que fiquemos em posição de respeito para fazermos um
Minuto de Silêncio. Deputado Dr. Leonardo Sá, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ (sem
revisão do orador) – Gostaria, em nome do Deputado Roberto Costa,
cumprimentar a Mesa, em nome do meu amigo Deputado Zito,
cumprimentar o plenário dessa Câmara, imprensa, toda a população
do Maranhão, bom dia. Gostaria de tratar, hoje, aqui, externar sobre o
projeto de minha autoria. O Projeto de Lei nº 196/2019 institui as
diretrizes para a implantação da política da terceira idade e dá outras
providências. O presente projeto pretende contribuir com a organização
do sistema de saúde suplementar no âmbito dos municípios do
Maranhão, por meio da criação de um espaço de vivência social,
humanização e de qualidade no cuidado da pessoa idosa cuja família,
em sua grande maioria, não tem condições de dá atenção e o cuidado
devido durante o dia. É muito importante garantir à população o
envelhecimento com qualidade de vida otimizando os recursos de
atendimento e objetivando, assim, que seja realizado um trabalho de
fortalecimento de atividades associativas, produtivas e promocionais,
contribuindo para a autonomia, envelhecimento ativo e saudável,
prevenindo, assim, o isolamento. Esse Projeto, no artigo 1º, institui as
diretrizes para a implantação da política da terceira idade e tem por
objetivo institucionalizar as ações voltadas essencialmente à inserção
social e à melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. Artigo 2:
Assegurar ao idoso o direito à cidadania, convívio social, dignidade,
bem-estar, direito à vida, inserção social da pessoa idosa, valorização
do idoso sem discriminação de qualquer natureza, respeito aos direitos
humanos, cooperação institucional. Artigo 3: A política da terceira
idade poderá ser desenvolvida de forma integrada pelo poder público,
por meio da Secretaria do Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular, em regime de colaboração mútua com os municípios do Estado
do Maranhão, abrangendo as seguintes ações: expansão do atendimento
à pessoa idosa com infraestrutura em padrão de qualidade de forma
especial; incentivar o município na criação e instalação da Casa do
Idoso; estimular o município a adotar medidas para um envelhecimento
saudável e melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas; apresentar
um plano de ação que contemple condições para a pessoa idosa nos
mais diversos aspectos; melhorar a infraestrutura dos espaços
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existentes; garantir infraestrutura básica para o funcionamento da Casa
do Idoso; fortalecer a política da terceira idade; promover treinamento
contínuo para o cuidador da pessoa idosa; valorização dos profissionais
envolvidos na política da terceira idade da Casa do Idoso; fortalecimento
da cooperação do poder público estadual, do poder público municipal
por meio de um pacto de fortalecimento da política da terceira idade
Casa do Idoso, a ser regulamentada por meio de Decreto pelo Poder
Público Estadual, esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Essa lei é uma lei que tenho profundo orgulho de ter apresentado e ter
sido aprovado por esta Casa Legislativa, um projeto que valoriza o
idoso e eu sei as dificuldades, principalmente do idoso do interior,
aquele com menos estrutura financeira. A gente sabe essa dificuldade,
porque já trabalhei avaliando idosos com doenças no INSS e eu sei a
dificuldade que o idoso tem naquela região, principalmente na região
mais pobre do nosso Estado, na Baixada Maranhense. Muito obrigado,
um bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa,
saudar aqui a comitiva da UJS, que são os delegados para o Congresso
da UNE, que vieram fazer uma visita à Assembleia Legislativa. O
nosso Presidente Othelino também tem uma história dentro do
Movimento Estudantil e ficamos felizes com a presença de vocês. Eu
quero destacar aqui hoje uma visita importante que fizemos ontem
com a Deputada Cleide Coutinho, que foi ao reitor da UEMA, professor
Gustavo. Com a Deputada Cleide Coutinho fizemos uma Indicação
nesta Casa para a UEMA, para que ela pudesse fazer um estudo a
respeito de um tema que já foi debatido nesta Casa, que foi criada uma
frente presidida pelo nosso Deputado Marco Aurélio, a Frente da
Bonificação na UFMA. E que fez as audiências públicas, inclusive em
Imperatriz. E esse movimento que o Deputado Marco Aurélio
comandou, com a nossa participação, ele foi fundamental para que a
UFMA pudesse criar a bonificação para o Enem, para os estudantes
maranhenses no Enem. E hoje, apesar de uma batalha jurídica que
houve depois da aprovação do Conselho Universitário da UFMA, a
luta inclusive do deputado Marco Aurélio continuou. E depois a Justiça
Federal tinha suspendido a bonificação e depois voltou atrás e confirmou
a bonificação para os alunos maranhenses. Foi uma luta importante,
fundamental para que as vagas na Universidade Federal do Maranhão
pudessem ser ocupadas prioritariamente por alunos maranhenses. E
levando em consideração essa vitória que tivemos na UFMA, nós
também levamos essa proposta, com a Deputada Cleide Coutinho,
para o professor Gustavo para que a UEMA também pudesse fazer
um estudo, deputado Marco Aurélio, também por sua orientação, para
que a UEMA fizesse esse estudo da bonificação para os alunos
maranhenses na Universidade Estadual do Maranhão, na UEMA.
Principalmente porque a UEMA, todo investimento que ela faz são
com recursos do Estado, recurso que tem que ser aplicado dentro do
Estado para beneficiar a população do Maranhão e o que nós não
podemos admitir é que um investimento que é feito dentro da educação,
na sua finalização o Estado termine sendo, digamos assim, não é o
ganhador, termina sendo o perdedor, porque os alunos de outros
Estados, que também são importantes, mas vêm para o Estado, ocupam
as vagas importantes dentro da Universidade, mas quando se formam
essa qualificação o Estado perde. Perde a qualificação e perde o
investimento que foi todo feito em relação a isso. O professor Gustavo
mostrou um dado importante e com um diferencial da UEMA em
relação a UFMA, professor Marco Aurélio, que foi, ele fez uma
demonstração que cerca de 90% dos cursos hoje, já das vagas ocupadas
na UEMA, são já por estudantes maranhenses, mas existem algumas,
digamos assim, a joia da coroa, que é o curso de Medicina, em Caxias,
que existe, digamos assim, uma grande participação, por parte dos
alunos de outros estados, mas ele foi extremamente sensível, existe já
uma perspectiva também da instalação do Curso de Direito também

em Timon. E ampliação das vagas para Medicina, em Caxias, de 50
para 100. Já é um projeto que a UEMA tem feito. E para que a gente
possa proteger também essas vagas e conseguir que os alunos
maranhenses tenham o acesso facilitado, é preciso também ter a
bonificação. Porque com esta bonificação da UEMA você já garante o
que tem acontecido na UEMA, a permanência por parte de 90% dos
alunos que são maranhenses, mas na joia da coroa esses cursos de
Medicina, Direito, Engenharia, Arquitetura, você também vai garantir
com a bonificação, a presença muito maior por parte dos estudantes
maranhenses na estrutura da Universidade Estadual do Maranhão,
mas o que foi importante para a gente, primeiro foi ter conhecimento já
dessa informação, que 90% dos alunos são maranhenses, mas também
o professor Gustavo, ele também encampou essa ideia e essa proposta.
E finalizou a nossa reunião para que a gente possa criar uma comissão,
uma força-tarefa com a Universidade Estadual do Maranhão, com
membros daqui da Assembleia Legislativa, com membros, inclusive do
Governo do Estado, para que a gente possa estudar, como é que
poderiam fazer a implantação desta bonificação no vestibular da
UEMA. Eu acho que esse 1º passo foi fundamental, foi importante. E
tenho certeza da forma que nós conseguimos, Deputado Marco Aurélio,
ao seu comando essa vitória na Universidade Federal do Maranhão,
com certeza, demos um passo importante para que a UEMA também
possa fazer essa implementação da bonificação da UEMA, e como eu
disse, garantir o respeito, garantir a oportunidade e, acima de tudo, o
fortalecimento da qualificação profissional para os estudantes do
Maranhão, na Universidade Estadual do Maranhão. Obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados.
Quero iniciar, Senhor Presidente, minha fala de hoje sobre a Moção de
Aplausos que apresento, neste Parlamento, ao Jornal Turma da Barra.
Um tradicional informativo, hoje digital, mas que, há 30 anos, Senhor
Presidente, vem informando e debatendo assuntos de interesses do
povo barra-cordense. Perdendo em questão de longevidade apenas
para o Jornal O Norte, jornal barra-cordense, que circulou, o mais
interessante nesta comparação de tempo, é que o jornal de Frederico
Pereira de Sá Figueira, ou simplesmente Frederico Figueira, que foi
vereador em Barra do Corda de 1884 a 1888, eleito Deputado Estadual
em 1910. Foi eleito presidente do Congresso Legislativo do Estado,
sendo ainda governador interino do Estado do Maranhão, jornalista e
defensor aguerrido dos ideais democráticos que fundam, em 12/11/
1888, juntamente com Isaac Martins, Antônio da Rocha Lima o jornal
O Norte. Comandando o impresso por trinta e cinco anos, manteve em
circulação por quase meio século, chegando a circular nos estados do
Maranhão, Piauí, Pará, Goiás, hoje, no Tocantins. Já o jornal Turma da
Barra, que iniciou como um pequeno impresso mensal e foi se
adaptando e modernizando, sempre tocado também por uma equipe
multidisciplinar de colaboradores, sempre capitaneado pelo jornalista
Wendel Moraes, barra-cordense, radicado em Brasília, mas que vive
sintonizado e, sempre que pode, vem a Barra do Corda, numa verdadeira
demonstração de amor a esta cidade , que acolhe quem por lá passa e
neste calor que nos conquista e nos preserva em seu seio. Peço que a
minha fala seja repercutida nos meios de comunicação, imprensa desta
Casa Legislativa e que registrem nos Anais desse Parlamento o singelo
reconhecimento dos pares desta Casa a este importante trabalho
realizado por homens e mulheres, dedicando-se, voluntariamente, na
produção e alimentação deste brilhante jornal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo Amaral, por cinco minuto, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhoras e Senhores. Cumprimento os
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Deputados. Cumprimentos todos os jovens da União da Juventude
Socialista. Um forte abraço e o nosso reconhecimento pela luta social
nesse Estado. Senhor Presidente, desde JK, a mais bela arte da política
é a arte de conciliar. E a cidade de Imperatriz, a nossa região, Pastor
Cavalcante, está muito assustada com a questão do rompimento do
contrato do Hospital São Rafael com a Secretaria Estadual de Saúde. O
Hospital São Rafael presta serviços da oncologia para o Estado do
Maranhão e atende na região Tocantina mais de seiscentos atendimentos
por mês. Sendo que a projeção inicial para a oncologia seria somente de
cento e setenta. Faz praticamente quatro vezes o que recomenda o
contrato e o que preconiza o contrato com o Governo do Estado. E,
por insatisfações e por falta de conciliação, ameaçava romper o
contrato. E ontem, eu e Deputado Yglésio, representando a Comissão
de Saúde do Estado do Maranhão, Deputado Antônio Pereira, fizemos
o início dessa conciliação. Levamos os representantes da oncologia da
Região Tocantina, com o secretário Lula, e uma pactuação dentro do
contrato que precisava ser revista. Foi feito uma palavra de que
pudessem resolver fazendo com que a cidade, com que todas as pessoas
que hoje vê a necessidade da oncologia pelo bom atendimento que tem
lá. Fui ao Hospital São Rafael e vi a satisfação dos pacientes e familiares,
visitei os leitos, visitei a UTI para que as pessoas vissem o bom
atendimento. E esse bom atendimento que a sociedade da região estava
com medo de perder, e agora a gente, com o início das conversações,
com o pré-agendamento para a próxima semana de uma pactuação de
contrato que a gente vem pedir e dizer ao povo da Região Tocantina,
especialmente de Imperatriz que procura o Hospital São Rafael para
oncologia, que não existe risco de rompimento e suspensão do
atendimento de oncologia naquela cidade, cidade hoje que chora pela
perda da Mariana. Mariana, que é neta da vereadora Fátima Avelino.
Então agradeço ao Secretário Lula pelo bom entendimento, pela boa
palavra. A direção do hospital também que sabe da necessidade de
manter e não ter o rompimento, muito menos que tenha ali o início de
alguma crise em relação a esse atendimento, e também o deputado
Yglésio que muito contribuiu com as discussões e ajudou para que se
começasse esse novo momento. Meu muito obrigado e fica aqui a
palavra à Região Tocantina.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Pastor Cavalcante, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto,
pessoa do nosso respeito e admiração pela forma de como vem
conduzindo os trabalhos desta Casa legislativa. Desde minha chegada
a este Parlamento tenho percebido que V. Ex.ª é um Deputado que sabe
o que quer, sabe o que diz e sabe o que faz. Mesa Diretora, nobre
Plenário, eleitos pelo voto popular do povo maranhense, imprensa,
visitantes, assessores de Deputados, autoridades que acompanham a
sessão de dentro e de fora dos gabinetes, pelo rádio e TV Assembleia,
bom dia a todos na Paz do Senhor. Inicio aqui chamando a atenção de
todos para uma Mensagem do dia: “Antes de tudo recomendo que se
façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os
homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que
tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.
Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que
todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade”,
Primeira Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, Versículo - 1 a 4.
Agradeço a Deus e também ao pastor capelão e assessor parlamentar,
Otoniel Martins Lopes, pelo cuidado e o esforço de sempre que temos
Sessões aqui colocar a Mensagem da palavra de Deus na Mesa dos
Deputados. Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, em uma das
minhas falas, eu prometi, por meio da minha assessoria, que
colocaríamos na Mesa, nos gabinetes dos Deputados uma carta-convite,
e assim o fiz. O convite já chegou no gabinete dos Deputados. Do dia
10 a 13, desse mês julho de 2019, nós estaremos realizando em Açailândia
um grande evento eclesiástico e também político, onde nós estaremos
homenageando o Presidente desta Casa, o Deputado Othelino Neto,

com a maior comenda que a instituição pode oferecer. De quinze anos
para cá, em eventos desta natureza, nós temos uma Sessão Política. e
nessas Sessões Políticas, nós já recebemos Vereadores, Prefeitos,
Deputados, Senadores, Governadores, só falta receber o Presidente da
República. E creio que não demorará tanto. E nesta Sessão, que vamos
homenagear o Presidente, fica de bom tamanho a presença dos
Deputados conosco lá. Por isso, nós encaminhamos o convite. Gostaria
somente que os Senhores e Senhoras pudessem confirmar as suas
presenças pelo Vosso gabinete, ao meu gabinete, de forma que a gente
possa nos organizar na certeza do Vosso comparecimento e fazer uma
recepção calorosa a todos os Senhores. E ainda mais nesta manhã, eu
quero, aqui, antes de encerrar, aplaudir o trabalho da Assembleia de
Deus, em Imperatriz, principalmente o Campo 4, que fez no dia 20 de
junho, uma grande caminhada e um trabalho de rua que sempre fazem
as igrejas. Um trabalho de combate ao uso de drogas. E aplaudimos o
trabalho voluntário destas igrejas, mas ao mesmo tempo, da tribuna
desta Casa, eu lamento, a perda de duas irmãs membros da nossa
igreja, que ao saírem da igreja, no momento da oração, de bíblia na mão,
foram atingidas por um veículo desgovernado, por uma drogada, de tal
forma que vieram a óbito, as duas irmãs, deixando esta tristeza tão
grande entre nós. E a grande responsabilidade de redobrarmos o trabalho
de cuidado à família, aos filhos e a todos. Eu sei que esta luta não é uma
luta apenas da igreja. As igrejas fazem voluntariamente. Mas entendo
que também é uma luta de Governo e é uma luta de todos nós. Se Deus
quiser, estarei cerrando fileiras contra esse uso de drogas. E gostaria de
ter o apoio dos meus amigos e companheiros desta Casa Legislativa e
também do Governo do Estado. Se Deus quiser, nós continuaremos
tirando pessoas do mundo das drogas e do erro para viverem em
sociedade e em família. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Estou
satisfeito, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pastor Cavalcante, fico muito grato pela condecoração
proposta por Vossa Excelência. Dia 13, estarei lá com muita honra.
Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Senhor
Presidente, só gostaria aqui de registrar a presença do Walace, de
Barreirinhas, filho do vereador Cacate. E, por meio dele, mandar um
abraço para todo o povo daquela cidade que me acolheu tão bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputada Daniella Tema. Deputado Dr.
Yglésio, por cinco minutos, sem apartes. Declina. Deputado Wellington
do Curso, por cinco minutos, sem apartes. Deputado Pastor Cavalcante.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, somente confirmar aqui a realização
do evento que vai condecorar V. Exa. dia 13, às 10h. Ficaremos até o
meio dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, galeria, hoje ocupada por
jovens. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, à Casa do Povo. Internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia. Senhor Presidente, como o
tempo é muito curto, o tempo é exíguo, vou tentar pautar esse tempo
em dois momentos. Primeiro, com relação ao depoimento dos delegados
ontem na Câmara Federal, na Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado. Os dois delegados, delegado Bardal, por várias
interferências, não foi a Brasília e foi ouvido por videoconferência. E o
delegado Ney Anderson foi ouvido pessoalmente ontem pela Comissão.
Na Assembleia Legislativa, já tínhamos tratado desse assunto. E ontem,
mais ainda com as afirmações, com o depoimento desses dois delegados,
é que nós temos a perfeita compreensão e a complexidade dessas
denúncias, e da gravidade dessas denúncias. E eu falo isso com



QUINTA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2019                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
conhecimento de causa. Em 2016, quando fui candidato a Prefeito de
São Luís, fui seguido, perseguido, monitorado, inclusive identifiquei a
viatura que estava me seguindo e só não quebrei o para-brisa da viatura,
porque iam dizer que eu era desequilibrado. Mas é o absurdo dos
absurdos, é um atentado à democracia, um atentado ao estado
democrático de direito. Ninguém pode ser investigado, monitorado
sem o devido processo legal. E se realmente está acontecendo no
Maranhão, ou aconteceu, com deputados estaduais, deputados federais,
desembargadores, isso é grave, gravíssimo! E o pior de tudo é que nada
sai pela Assembleia, nada passa pela Assembleia, nem um simples
ofício, nem um simples requerimento. E vou tentar coletar assinaturas
para uma CPI, a possibilidade de abertura de CPI. Não estou acusando
ninguém, mas precisa ser investigado. E não é grave, é gravíssimo. Um
atentado ao estado democrático de direito. Fui sargento do Exército
durante 15 anos, durante 10 anos estive no Serviço de Inteligência, mas
nada feito pela ilegalidade ou com ilegalidade e o governo do estado não
está acima de tudo e de todos. Hoje inclusive a juventude está aqui
para acompanhar a alteração no Conselho, à revelia da lei, à revelia de
tudo, sem discutir com a juventude, sem discutir com ninguém, passando
por cima de tudo e de todos como se o Maranhão girasse em torno do
rei Sol. Não estamos na Idade Média, não estamos em séculos
passados, nós vivemos uma democracia e ela precisa ser respeitada. E
eu falei aqui da incoerência do Governador Flávio Dino. Ele disse que
a família Sarney era um atraso para o Maranhão, um atentado à
democracia, que fazia parte da ditadura. Eu tenho um print do
Governador Flávio Dino falando que Sarney estava se beneficiando e
tinha um contato com o Temer, com o Lula, com todos os governos
anteriores e agora ele vai lá falar com o Sarney. Não foi o Sarney que foi
falar com o Flávio Dino. E vou bater nessa tecla quantas vezes forem
necessárias para mostrar a incoerência do governador Flávio Dino,
também a falta de transparência. E no minuto que me resta quero
trazer mais uma grave denúncia da cidade de Imperatriz. Senhoras e
senhores, é um absurdo a falta de coerência do governador Flávio
Dino, a falta de transparência dos seus atos beira a sanidade. Senhoras
e Senhores, lá na cidade de Imperatriz o governador Flávio Dino
anunciou que iria fazer a reforma do calçadão, mais de R$ 3 milhões,
iniciado no dia 21 de agosto de 2018 para ser entregue no dia 21de
fevereiro de 2019. O CREA, no dia 21 de fevereiro de 2019, foi lá
multar, multou o Estado por não ter transparência, por não ter placa,
não ter identificação nenhuma e a obra está lá. Eu estive na cidade de
Imperatriz, fui pessoalmente a cidade de Imperatriz e constatei, filmei,
fotografei, os empresários estão padecendo, sofrendo com aquela obra,
não têm faturamento, o faturamento diminuiu, têm que demitir
funcionários, a poeira dentro da loja, é muita cara de pau, é muita falta
de discernimento, é muita pilantragem, é muita safadeza. Quem padece
é empresário, quem padece é o funcionário que está à beira de ser
demitido, porque a empresa não está faturando. Governador Flávio
Dino prometeu a obra do calçadão, em agosto de 2018, entregar em
fevereiro de 2019, e não entregou ainda. Uma obra parada, abandonada,
e os prejuízos incalculáveis para os empresários, para os lojistas, para
os comerciantes. E o trabalhador vendo inclusive a possibilidade de
perder o seu emprego, porque o empresário não está faturando, o
empresário diminuiu a sua renda. Estamos cobrando do Governo do
Estado, da Secretaria de Infraestrutura. E vamos encaminhar também
uma representação ao Ministério Público para que a gente possa
acompanhar. O próprio CREA já multou o Governo do Estado, em
fevereiro, e eu fui lá, não tem placa ainda, não tem transparência, não
tem placa indicativa do valor da obra, do prazo da obra, da entrega da
obra. E assim que o Governo do Estado age, sem transparência, em
todos os seus setores, sem transparência, é o Governo da falta de
transparência. É um Governo que desrespeita a Constituição Federal,
no seu Art. 37, que todos os atos administrativos devem ter
transparência. E todos os dias estamos aqui, todos estamos aqui
cobrando o Governo do Estado, transparência, somente isso.
Transparência nos atos da administração pública. Era o que tinha para
o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, os que acompanham a transmissão desta Sessão
e toda a imprensa que repercute sempre esta pauta da Assembleia
legislativa, eu venho também reforçar a visão do Governo do Estado
no que diz respeito à oncologia, em Imperatriz, ao tratamento oncológico
que o Governo desenvolve não só para Imperatriz, mas para toda uma
macrorregião. E venho fazer resgate de uma luta e de avanços que o
Governo tem propiciado. Lembro que o tratamento de quimioterapia e
cirurgias oncológicas foi garantido por uma luta firme da Sociedade
Civil Organizada, de modo muito especial encabeçado pela AMPARE.
Luta digna, luta com persistência. E lá, no governo Zé Reinaldo,
conseguiu se avançar para a quimioterapia e as cirurgias oncológicas,
credenciado com o hospital privado de Imperatriz, Deputado Arnaldo
Melo. Avançou bastante, mas tinha uma lacuna muito grande. A lacuna,
por exemplo, do tratamento de radioterapia, que não se tinha em
Imperatriz. A lacuna do tratamento da oncologia pediátrica, que não se
tinha em Imperatriz. E uma luta que demorou mais de uma década para
conseguir avançar. Lembro que, quando uma pessoa precisava fazer o
tratamento de radioterapia em Imperatriz, esta pessoa ou tinha que vir
enfrentar uma fila imensa no Aldenora Bello, ou ia para Araguaína,
também enfrentando uma grande fila, ou partia para São Paulo, ou
tinha que vender alguma coisa que tinha, se não tivesse condição, se
não tivesse o dinheiro para pagar que geralmente são cinquenta, sessenta
mil reais um tratamento de radioterapia. E se a pessoa não tinha a
liquidez para pagar aquele tratamento, a pessoa, às vezes, tinha que
vender algo, ou entrar na justiça para ter o bloqueio de verbas públicas,
para, assim, ter custeado o seu tratamento, por meio da judicialização
da saúde, que a gente bem conhece. O tempo passou e ninguém foi
resolvendo essa situação. E uma das primeiras ações do Governo Flávio
Dino, no ano de 2015, logo nos primeiros meses que tomou posse, foi
credenciar um serviço de radioterapia em Imperatriz, por meio de uma
clínica particular. O serviço teve uma excelência tão grande e desafogou
tanto a fila do Aldenora Bello, aqui em São Luís, como também deu
uma resolutividade para toda a região. Ao ponto de ser referência no
Bom Dia Brasil, em nível nacional, como um dos poucos lugares do
Brasil que não se tinha fila para o tratamento de radioterapia, um dos
poucos lugares do Brasil. E, assim, o Governo concretizou e vem
mantendo um serviço de excelência em Imperatriz para atender toda a
região. Há pouco mais de um ano, esta causa precisava também de uma
outra resolutividade, Deputado Edivaldo. Precisava de uma resposta
histórica no tratamento da oncopediatria. Eu lembro que eu vim
dialogando com a AMPARE. Eu vim dialogando com o Secretário de
Saúde. Antes de eu chegar nesta Casa, a Deputada Valéria já encabeçava
essa luta. E nós tivemos audiências em Imperatriz com a AMPARE e
a Regional de Saúde, a Dra. Iracilda. Nós tivemos audiência. A AMPARE
veio a São Luís. Marcamos audiência e fomos prontamente atendidos
pelo Secretário Carlos Lula e preparamos todo um planejamento para
que faltasse apenas a deliberação do governador. E em uma audiência
no Palácio dos Leões, há mais de um anos, solicitei ao governador,
apresentei a necessidade, estavam presentes todos os vereadores de
Imperatriz, quase todos, apresentei essa necessidade e o governador
Flávio Dino autorizou o secretário Carlos Lula que avançasse por
meio de um aditivo de um hospital privado de Imperatriz, que já tinha
a quimioterapia e cirurgias oncológicas, que por meio de um aditivo
pudesse implementar o serviço da oncologia pediátrica. E assim foi
feito e o trabalho vem sendo desenvolvido. Eu quero dizer exatamente
para a população de Imperatriz, somando ao que o deputado Rildo já
falou aqui hoje, da firmeza do governo Flávio Dino em resolver
problemas, da palavra que se cumpre, do governo Flávio Dino, na
saúde em Imperatriz. Hoje temos o macrorregional, hoje temos o
Hospital Materno Infantil sendo concluída uma grande reforma, o
hospital é outro, temos a Casa da Gestante, a Oncologia Pediátrica,
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tantos serviços que se concretizaram. Você vai para Açailândia e tem
agora um serviço que foi definido da parte de hemodiálise, foi
credenciado pelo governo do estado, o Ministério da Saúde com o
Governo do Estado, mas até credenciar o serviço do Ministério da
Saúde o Tesouro estadual manteve esse serviço para gerar a série histórica
até credenciar. O governo tem resolutividade, é este governo que
implantou a radioterapia em Imperatriz de forma gratuita para o povo,
o Estado custeando, porque já tinha, mas era privada. É este governo
que implantou a oncologia pediátrica que dá garantia de que os serviços
oncológicos em hipótese alguma serão suspensos em Imperatriz. Se
por alguma questão contratual alguém que preste algum serviço resolver
não mais prestar esse serviço, o governo do estado garante que o
serviço continuará, porque o governo do estado tem um compromisso
social com a nossa população. Foram muitos anos e até décadas
esperando que se concretizasse esses serviços. Foram concretizados,
no governo Flávio Dino andou como nunca tinha andado, e essa garantia
é dada pelo secretário, pelo próprio governador. Às vezes entra numa
abordagem às vezes até desnecessária quando o diálogo pode
encaminhar para tratativas que possam resolver. Se alguém que presta
algum serviço credenciado com o governo do estado e deixar de prestar
esse serviço, nem por isso o serviço deixará de ser oferecido em
Imperatriz. Eu digo da expertise do governo do estado que tem o
trabalho oncológico em São Luís, em Caxias, em tantos lugares, em
Imperatriz com o credenciamento, de modo a tranquilizar toda a
população. De repente criou-se um pânico de que poderia deixar de ser
ofertado esse serviço em Imperatriz, mas não deixará. Quem garante é
exatamente quem conseguiu avançar em demandas de muitos anos da
oncologia pediátrica, da radioterapia e dos demais serviços que o governo
vem mantendo em Imperatriz. Buscaremos sempre melhorar, ter a
excelência, existem outros desafios ainda para serem implantados. E
jamais o que já está sendo ofertado deixará de ser ofertado, dentro da
gestão do Governador Flávio Dino. Venho, portanto, me manifestar
também nesse sentido, tal qual fez o Deputado Rildo. E reforçar para
a nossa população a garantia do Governo do Estado, muito obrigado,
Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A PEC nº 003 fica transferida para a próxima Sessão. Projeto
de Lei nº 253/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo, Deputado
está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Parecer da CCJ
relativo ao Projeto de Lei nº 285/2019. O Deputado Rigo recorreu ao
Plenário. E nós vamos apreciar o Parecer. Os Deputados que mantêm
o parecer permaneçam como estão. Parecer mantido. Mantida a decisão
da CCJ. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria da Deputada
Andreia Martins Rezende. A Deputada está ausente, fica transferida
para a próxima Sessão. Requerimentos à Deliberação do Plenário.
Requerimento nº 382/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 386/2019, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). O Projeto nº 130 diz respeito
ao Conjove. E o Projeto nº 290 é relativo a remuneração dos agentes
penitenciários. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Eu quero registrar e agradecer a
deferência do Deputado Wellington do Curso que estava inscrito para
discutir o Requerimento, mas, em entendimento com o Líder do
Governo, Deputado Rafael Leitoa, declinou da discussão, para que
pudesse permitir a votação imediata do Projeto de Lei relativo ao
Conjove.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, só para que a gente possa votar este projeto, que a gente
acaba de aprovar o requerimento de urgência, ainda nesta sessão, tendo
em vista a aprovação dele ontem na CCJ, a presença das juventudes do
PCdoB, do PDT, dos movimentos sociais, movimentos estudantis
presentes na galeria. E espero a aprovação do projeto em si. Aprovamos

agora o requerimento de urgência. E peço a colaboração dos colegas
para que a gente aprove o projeto em seguida, quando Vossa Excelência
terminar a Ordem do Dia. E agradecer também a gentileza, Wellington,
em não discutir o projeto e o requerimento, tendo em vista também a
compreensão do Deputado Wellington. Obrigado Deputado!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não havendo objeção dos presentes no Plenário, nós
apreciaremos o projeto logo após a Ordem do Dia. Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Hoje,
no Congresso Nacional, haverá uma Sessão Solene para promulgação
da Emenda Constitucional da PEC 141/2015. Então nós propomos
aqui esta PEC 05/2019. E, uma vez que já tem o parecer favorável da
CCJ, pedimos que a Mesa colocasse na Ordem do Dia para que pudesse
ser aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Mical, Vossa Excelência quer que coloque o quê
mesmo?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Para
amanhã, na Ordem do Dia, já que hoje acontece a Sessão Solene da PEC
n° 2015/2003, que permitirá a militares a acumulação de cargos com as
funções de professor ou profissional da saúde. E nós demos entrada, já
foi e já tem o Parecer da CCJ favorável aqui nesta Casa e hoje vai
acontecer a Sessão Solene no Congresso. Então nós pedimos que
coloque na Ordem do Dia de amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu vou determinar aqui à Mesa que levante...

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Essa
PEC que eu dei entrada n° 05/2019.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vou pedir aqui e determinar à Mesa que veja a situação atual.
Estando em condições já de vir ao Plenário Deputada, nós incluiremos
na Ordem do Dia.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento n° 380/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Como vota o
Deputado Roberto Costa?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Fica incluído na Ordem do Dia, na Sessão de segunda-feira:
Requerimento n° 381/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, (lê). Deferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Só para confirmar. É porque às vezes fica meio
que incompreensível. É deferido ou tenha alegação do deferimento, é
indeferido ou deferido?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O requerimento foi deferido, foi aprovado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deferido. Obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Mediante o acordo que houve em Plenário, vamos apreciar
Projeto de Lei n° 130, de autoria do Poder Executivo, que altera Lei n.º
8.451, de 05 de setembro de 2006, que dispõe sobre a criação do
Conselho Estadual de Juventude Ser Jovem, e dá outras providências.
Tem parecer favorável das comissões. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à
sanção.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor presidente,
pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
– Queria só fazer um registro, como relator desse projeto, eu quero
primeiramente destacar a presença das juventudes partidárias, que se
articularam no sentido de garantir a provação desse projeto. Quero
parabenizar a juventude do PCdoB, a juventude do PT, do PDT, do
PMDB, do PSB, do PPS e outras juventudes que também participaram
desse importante debate. Mas destacar também, que no momento de
crise em que o Estado passa, o governador tem a compreensão da
importância de se manter e criar conselhos, diferente da política nacional
do Governo Federal que tenta extinguir conselhos, no Governo do
Estado, o Governador cria o Conselho da Juventude dando
oportunidade a várias representações da juventude maranhense, tanto
na área cultural, esportiva, juventude que trabalha, juventude que estuda,
juventude que milita, juventude das mais diversas áreas da cidade, do
campo, juventude que representa segmento LGBT, se unem, se
articulam por meio de um Conselho. Conselho que vai permitir que
essa juventude possa discutir políticas públicas em favor da juventude
do Maranhão. Então, eu quero parabenizar toda a juventude que se
articulou nesse sentido e parabenizar o Governo do Estado, na pessoa
do atual secretário André Vital, que se empenhou nesses últimos meses
para garantir a aprovação dessa lei, que tramita nesta Casa desde 2016.
Então, quero fazer este registro e parabenizar a Assembleia Legislativa,
a todos os deputados pela aprovação desse importante Projeto de Lei.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) – Eu quero só com corroborar com as palavras aqui do
nosso líder deputado Rafael Leitoa e do nosso amigo deputado Zé
Inácio. O secretário André está efetivamente no cargo e veio aqui já
dialogar conosco por diversas vezes sobre esse tema e graças a Deus se
chegou a um consenso. E eu quero parabenizar aqui a todas as
agremiações de juventudes partidárias em especial, lógico, a do meu
partido PDT, que eu vejo aqui na galeria o Marcos, vejo a Denise, vejo
a Stefani, vejo o Josué, enfim, todos vocês, o J.S também parabéns,
essa vitória é de toda a juventude que faz política partidária do nosso
Estado e também àqueles que estão de fora ainda. Precisam cada vez

mais adentrar, no âmbito político, no âmbito partidário, das lutas da
juventude, para que nós possamos crescer e avançar sempre. Então,
parabéns a todos vocês, parabéns Secretário André e parabéns ao
Governador Flávio Dino!

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra ao Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu também não poderia deixar de dizer da importância desse momento,
porque, há vários anos a gente acompanha esse projeto, Deputado
Roberto Costa é testemunha, que é como se fosse um lençol pequeno,
para onde puxava descobria um lado, e nunca estava ali um consenso.
E, de repente, a maturidade de todos esses jovens que aqui estão, e os
que não puderam estar aqui, militantes com orgulho desses que vão
para a rua defender a agenda da educação, independente dos partidos
que estejam. São pessoas que defendem a educação, que defendem a
juventude. E aqui tem companheiros do nosso partido, do PCdoB, tem
companheiros do MDB, do PDT, do PT, de várias agremiações. E a
gente saúda todos, e parabenizo pelo consenso que vocês encontraram.
Foi esse consenso que traz essa segurança para votarmos uma matéria
que, por anos, ficou difícil de dialogar, mas que agora a gente consegue
votar numa tranquilidade, todo mundo se abraçando. Parabenizo a
Secretaria da Juventude que ajudou nessa organização, está aqui o
André, a Tatiana não pôde estar aqui, está de licença, o nosso respeito.
Parabenizo alguns Parlamentares que tiveram mais próximos dessa
causa aqui, nessa tramitação, o Deputado Roberto Costa, o Deputado
Rafael Leitoa, o Deputado Zé Inácio. Vários companheiros desta Casa
e hoje o Presidente Othelino ajudando nesta votação, que eu tenho
certeza de que marca uma história no movimento em defesa da
juventude. E parabéns a todos vocês, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, eu também venho destacar aqui primeiro a importância
desse momento. Nós que também temos a nossa vida também, a nossa
formação política vindo do movimento estudantil, como dirigente da
União Municipal dos Estudantes. Participamos desse debate que houve,
inclusive, na Universidade Federal do Maranhão, no auditório, há uns
dois anos, onde tinha a participação de vários coletivos, da JSPDT, da
UJS, da Juventude do PMDB, da Juventude do PT. Um debate que
naquele momento não se chegou a nenhum acordo, para se buscar a
nova formatação do Conselho Estadual de Juventude. E durante todo
esse período houve, na verdade, divergências que foram, digamos assim,
travadas durante todo esse processo. A perda desse tempo, na verdade,
da paralisação do conselho foi extremamente prejudicial, porque o
Conselho Estadual de Juventude é o fórum de maior importância que
nós temos para debater as políticas de educação, as políticas públicas
para a juventude. E o mais importante, eu quero destacar o Deputado
Marco Aurélio, o Deputado Rafael Leitoa, o Deputado Zé Inácio
também, que vem debatendo muito sobre esse assunto, o Deputado
Glalbert, que também usou aqui a palavra, que esta Casa Legislativa,
em nenhum momento, tomou uma decisão, tomou uma posição em
relação a definir a questão do conselho, antes de termos uma definição,
uma convergência, por parte de toda as entidades de juventudes que
estavam dentro desse processo. Então, essa convergência que foi criada
hoje, está garantindo essa consolidação, por parte da Assembleia
Legislativa, de fazer a aprovação desse projeto, que se torna
fundamental e importante e que valoriza não a juventude de forma
individual, mas valoriza a juventude de forma conjunta. É o
fortalecimento novamente de um fórum de debates, de discussão, que
tem a legitimidade de propor projetos, de propor propostas para o
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fortalecimento das políticas públicas voltadas para a juventude do
Maranhão. Eu fico muito feliz por esse momento, porque foi, como eu
disse, não construído na Assembleia Legislativa, mas construído entre
as entidades que fazem parte dessa história do Movimento de
Juventude no Maranhão. E a Assembleia Legislativa se comportou de
forma digna, respeitando o momento de amadurecimento de todas
essas lideranças, para que pudéssemos, hoje, chegar neste momento e
aprovarmos esse projeto do Conselho Estadual de Juventude. Quem
fez movimento estudantil, quem fez movimento de jovem de base sabe
exatamente a importância que tem o Conselho Estadual de Juventude.
Salve a Juventude do Maranhão! Salve a Juventude Brasileira!

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Senhor
Presidente, só um segundo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Também
gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar realmente a
nossa juventude por esse consenso junto ao Governo, por finalmente
nós termos esse importante projeto aprovado. Também gostaria de
anunciar aqui que nosso projeto de lei que institui a semana estadual da
juventude já foi aprovado pela CCJ e, na quinta-feira, será votado
nessa Casa. Espero que aconteça agora em agosto um grande evento em
virtude desses dois importantes projetos aprovados aqui em nosso
parlamento. Meus parabéns a todos vocês. Parabéns ao Governo e ao
Secretário André.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O projeto vai à sanção. Registro e cumprimento a juventude
aqui presente, a juventude partidária...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo já, Deputado Rafael. Cumprimento a todos pela
presença. Fui informado que vocês estarão, o Maranhão estará com
uma grande delegação no Congresso da UNE na semana que vem. É
muito importante que os estudantes estejam mobilizados, organizados.
Esse Congresso da UNE, agora mesmo eu conversei com quatro líderes
aqui antes de iniciar a Ordem do Dia, é particularmente importante
para que os estudantes possam se posicionar com relação a graves
ameaças de retrocesso na educação pública no Brasil. Tenham sucesso
lá no Congresso e falem pelo Brasil e pela educação pública no Brasil
lá no Congresso da UNE. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, para registrar também esse momento até
para os deputados novatos. Esse projeto tramita nesta Casa desde
2016. E, de lá para cá, foram vários debates, várias discussões até que
conseguimos chegar, hoje, num consenso. Agradeço a presença frequente
do Secretário André, que nos procurou, procurou vários deputados. O
Deputado Roberto também tem acompanhado esse processo de perto.
O Deputado Glalbert também. E parabenizar toda juventude. E dessa
juventude já saíram diversos políticos do Estado do Maranhão. O
próprio Senador Weverton Rocha foi oriundo, Deputado Roberto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inclusive V. Exa.?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Já ia me referir.
Eu já fui vice-presidente nacional da juventude do PDT. A nossa
formação política foi ali dentro e é o que a gente deve muito. Eu acho
que a gente dá um passo importante na política também, política pública
para a juventude. Porque o fórum também, que foi construído ainda na
época, o secretário de Juventude salvo engano era o Felipe, no governo

Zé Reinaldo, avançamos bastante. Então parabenizar a todos os
deputados também pela iniciativa de votarmos esse projeto hoje, e a
toda a nossa juventude.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n.º 290, de autoria do Poder Executivo, que
altera a Lei n.º 10.224, de 15 de abril. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em
votação em Redação Final: os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Senhores deputados, senhoras deputadas, nós
vamos fazer a promulgação agora da Lei n.º 11.056, de 03 de julho de
2019. Peço que todos fiquemos em posição de respeito para a
promulgação da lei. Lei n.º 11.056, de 03 de julho de 2019, que dispõe
sobre a prioridade de atendimento às pessoas portadoras de diabetes
nos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições
financeiras, e dá outras providências. O Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o parágrafo 4º, combinado com o inciso VI do Art.
47, da Constituição do Estado do Maranhão, promulga a seguinte lei:
Art. 1º - Fica assegurada a prioridade de atendimento às pessoas
portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos
comerciais e instituições financeiras no estado do Maranhão. Artigo
4º - esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Manda, portanto,
a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente
lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir, na forma em que
se encontra redigida. A Senhora Primeira Secretária da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão a faça imprimir, publicar, e correr.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em 3
de julho de 2019.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença do senhor Edilson Wanderley, Presidente
da Associação dos Diabéticos e Hipertensos no Maranhão/ e da senhora
Aíla Maria Borges, Presidente da Associação Maranhense dos
Diabéticos Tipo I. Esse Projeto de Lei é de autoria do deputado Roberto
Costa que, além de ter proposto o projeto, acompanhou de perto até
que hoje pudesse ser transformado em lei, com um projeto da maior
importância e que certamente terá efeito muito positivo para esse
público ao qual foi direcionado. Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) – Só para parabenizar o deputado Roberto Costa pela
iniciativa e pela luta que ele teve durante o último ano na aprovação
dessa lei e hoje a Casa dá um grande gesto que a democracia quando
unida, o povo quando unido, quando os representantes estão unidos, a
gente consegue melhorar a vida das pessoas. Então, Deputado Roberto,
parabéns pela iniciativa. Isso é uma luta sua, que foi corroborada pelos
nossos amigos e hoje temos esse gran finale, levando á população esse
grande benefício. Parabéns também aos representantes que estão aqui
presentes. E esta é uma vitória de todos nós.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, primeiro, cumprimentar, de forma
especial, o amigo Wanderley, amigo de longa data e cumprimentar
também a Aíla, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa, sejam bem-
vindos à Casa do Povo. Parabenizar duplamente dois parlamentares,
Deputado Roberto Costa, pela sensibilidade e pela autoria do Projeto
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e aprovar de forma unânime por todos os Deputados. E parabenizá-lo,
Presidente, por trazer para si esta responsabilidade, trazer para a
Assembleia Legislativa, este momento importante. Então, eu quero
parabenizá-lo também pela sua sensibilidade, comprometimento em
fazer isso, trazendo a Assembleia Legislativa como protagonista neste
momento. E, com certeza, quem ganha é o povo do Maranhão, e quem
ganha são as pessoas que sofrem no tratamento, e hoje é um dia muito
especial. Então, parabéns, Deputado Roberto Costa, parabéns ao
Presidente da Assembleia, e a todos os Deputados que votaram de
forma unânime. E Wanderley, pela sua luta que já é conhecida por
todos os maranhenses, de forma diária. E, com certeza, muitas coisas
boas ainda virão em defesa daqueles que têm um anseio, a necessidade
no tratamento e de prolongar a esperança de dias melhores. Que Deus
o abençoe!

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, eu acho que hoje é o dia do Deputado Roberto Costa.
Hoje ele está tendo muitas vitórias, sobretudo, de lutas que duraram
muito tempo. Esta Proposição, esta PEC, que agora é promulgada por
esta Casa, ela traz uma luta mesmo com foco e com persistência,
Deputado Roberto Costa, que nos convenceu aqui no Parlamento e
que convenceu Governo também. Mostra a liderança que ele tem, o
diálogo que ele tem. E aí com temas que são relevantes, não importa se
é da base, se é oposição, não importa isso, se é de partido A ou se é de
partido B, o que vale é a causa. E o Deputado Roberto Costa tem esta
sensibilidade. E se algum momento no critério mesmo formal, no critério
legalista, havia alguma dúvida sobre a iniciativa, mas, no âmbito da
importância, da relevância, da necessidade, o Deputado Roberto Costa
conseguiu convencer. E é por isto que o veto foi derrubado, sem nenhuma
afronta ao Poder Executivo, mas, como uma importância de uma causa.
E hoje esta lei, esta PEC é promulgada por esta Casa. E aí ultrapassa o
limite até da iniciativa do propositor. Agora é lei - agora é lei - agora é
do povo do Maranhão, não é mais do Deputado Roberto Costa, agora
é do povo do Maranhão, aprovado pelos representantes do povo.
Então, parabenizo a persistência do Deputado, porque a causa é justa.
E hoje é seu dia, Deputado, merece até pagar almoço para nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Primeiro,
pela presença aqui do Edilson Vanderlei, que preside a Associação dos
Diabéticos e Hipertensos do Maranhão, a Aíla Maria também, que
preside a Associação dos Diabéticos tipo I. fazer um agradecimento
muito especial a todos os meus colegas deputados, porque essa vitória
não foi de um Projeto do Deputado Roberto Costa, mas, acima de
tudo, de um sentimento que nós tínhamos. E o que nos levou a apresentar
esse projeto foi um cidadão também, Emilson o nome dele, que me
encontrou no supermercado, contou toda a sua situação também de
portador da diabetes e da dificuldade que ele tinha. Ele que, na verdade,
propôs esse projeto. Eu fui um mecanismo de apresentação aqui na
Casa Legislativa de um sentimento não só do Emilson, mas de todos os
portadores de diabetes no Maranhão que sabem as dificuldades do dia
a dia, sabem o sofrimento que passam e que precisam exatamente do
amparo por parte do poder público para que se possa construir a
dignidade deles. E é isso o que nós fizemos nessa Casa. Mas só foi
possível essa vitória graças a todos os meus colegas deputados, ao
Presidente Othelino, a todos os líderes dessa Casa, aos 42 deputados
que foram fundamentais, digamos assim, não na derrubada do Veto.
Porque a derrubada do veto foi uma coisa construída também com o
Governo, mostrando a importância que esse projeto tinha. Então meus

agradecimentos a todos os meus colegas deputados, porque foi uma
vitória não do Deputado Roberto Costa, mas de todo o Maranhão, dos
diabéticos, mas, acima de tudo, das pessoas realmente que merecem
também o nosso respeito, a nossa dedicação e o nosso compromisso,
meu muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inclusão na Ordem do Dia. Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) – Eu quero cumprimentar o Deputado Roberto Costa pela
iniciativa, principalmente pela importância da matéria, Deputado. E
comentar sobre a complexidade desse termo. Há pouco mais de um
mês, eu quero fazer também um cumprimento aos nossos representantes
da Associação dos Diabéticos e Hipertensos. Nós aprovamos, nessa
Casa, Deputado Roberto, V. Exa. votou a favor sobre as prioridades
para os portadores de doenças crônicas. E nós tivemos dificuldade,
deputados, para incluir o problema do diabetes, porque não está na
Portaria Ministerial, que foi o argumento que o Governo, a assessoria
teve para justificar o veto. Então dificultou, Senhor Presidente, o nosso
projeto. Mas nós deixamos propositalmente para poder alinhar o nosso
projeto de todas as doenças crônicas que precisam ter essa atenção
especial no Brasil, e o Maranhão não pode ser diferente, para que nós
incluíssemos, Deputado Roberto, num segundo momento. Porque nós
sabíamos da sua luta, da luta dessa Assembleia para tentar equacionar
esse problema e dá as prioridades que a lei dá dos princípios individuais
e incondicionais de cada cidadão. Eu, por exemplo, sou uma pessoa
que sou, muitas vezes, privilegiado pela idade em determinados
ambientes. E eu vejo uma pessoa portadora de HIV, uma pessoa com
uma hipertensão maligna, uma pessoa portadora de diabetes. Inclusive
é um grande percentual de pessoas que têm essas doenças crônicas.
Pessoas que não vão conseguir se recuperar totalmente. E essas pessoas
merecem, sim, um tratamento diferenciado. Então quero me associar
ao Deputado Roberto e todos os deputados aqui presentes e aos
representantes das instituições. Senhor Presidente, que este nosso
projeto, que ora foi aprovado e que é mais abrangente, e já estamos
preparados para incluir, Deputado Roberto, diabetes como doença
crônica que precisa ter esse mesmo atendimento. Então sugiro que
nós, uma vez aprovado agora, que acredito que o governo vai aprovar
o nosso projeto, nós sigamos para o Ministério da Saúde incluir, sim,
diabetes como doença crônica e que tem os privilégios. Eu quero dar
essa informação para o Maranhão, porque nós temos trabalhado de
forma silenciosa, mas em um projeto mais abrangente e fico muito feliz
que o projeto do deputado Roberto esteja aprovado nesta manhã feliz
aqui da nossa Assembleia, mas que a nossa luta também é para os
portadores de espondilite anquilosante, portadores de tuberculose ativa,
de hepatopatias, as nefropatias crônicas, a infelicidade de sermos
portadores de insuficiência renal, Deputado Roberto, em que tem que
proceder uma, duas três sessões de hemodiálise toda semana, uma
pessoa dessa merece ser tratada com privilégios dentro da nossa
sociedade. Então, esse nosso projeto vai encampar e quero convidar o
deputado Roberto para que a gente leve isso e o Ministério da Saúde
altere a Portaria e passe diabetes a ser também doença crônica, com
todos esses privilégios que merece. Muito obrigado e parabéns,
Deputado, pela sua aprovação do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inclusão na Ordem do Dia da sessão de amanhã, quinta-feira,
04 de julho: Requerimento n.º 383/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, Requerimento n.º 384/2019, de autoria do deputado
Rildo Amaral, Requerimento n.º 385/2019, de autoria do Deputado
Ricardo Rios, Requerimento n.º 386/2019, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa e o Requerimento n.º 387/2019, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa. Informo aos Senhores Deputados e Senhoras
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Deputadas, a realização da Sessão Solene em homenagem à Casa Ninar,
logo após a presente Sessão, neste Plenário, por solicitação do Deputado
Roberto Costa.

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
Democrático. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP. Declina.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages,
Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Doutora
Helena Duailibe, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Neto Evangelista e
Wellington do Curso. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Daniella Tema, Rafael
Leitoa, Adelmo Soares, Duarte Júnior, Professor Marco Aurélio, Ciro
Neto, Adriano e Doutor Yglésio. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação, em primeiro turno, tramitação
ordinária, votação nominal a Proposta de Emenda Constitucional nº
004/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que modifica o
Artigo 92, II, acrescentando o Defensor Público-Geral do Estado no
rol de legitimados para proposição de Ação Direta de
Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Maranhão. Com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJC,
acatando substitutivo, esta Proposta de Emenda foi aprovada por
vinte oito votos, conforme relação de votação. Em segundo turno,
regime de prioridade, o Plenário aprovou, na forma de substitutivo e
encaminhou à redação final, o Projeto de Lei Complementar nº 005/19,
de autoria do Poder Judiciário, que “propõe criar 02 (duas) turmas
recursais permanente na Comarca da Ilha de São Luís: altera a redação
de dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do
Maranhão). Ainda em segundo turno, regime de prioridade, foram

aprovados e encaminhados à sanção governamental, os Projetos de Lei
nº 322/19, de autoria do Poder Judiciário, que altera a Lei Estadual nº
9.109, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre custas e
emolumentos e 323/2019, de autoria do Poder Judiciário, que altera a
Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre
custas e emolumentos, ajustando os valores da tabela de custas e
emolumentos no 1º e 2º graus de jurisdição. Com parecer favorável da
CCJC, foi aprovado em primeiro turno, tramitação ordinária o Projeto
de Lei nº 090/18, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, que
obriga os estabelecimentos públicos e privados no estado a inserir nas
placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Em
segunda Sessão foi discutido o Projeto de Lei nº 199/2019 (mensagem
nº 020/2019), de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício
de 2020 e dá outras providências, com parecer favorável nº 009/2019
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Em
segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de
Resolução Legislativa nº 058/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, que concede a medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Jefferson Portela, registrando-se o voto contrário
do Deputado Adriano. O Projeto de Lei nº 253/19, de autoria do
Deputado Fábio Macedo, foi transferido devido a ausência do autor.
Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos
n°s: 373/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando que
seja enviada mensagem de congratulações ao Prefeito Municipal de
Esperantinópolis, Senhor Aluízio Carneiro Filho, parabenizando-o pela
passagem do aniversário de fundação deste município, ocorrido no
mês de junho; 374/2019, de autoria do Deputado Adriano, enviando
mensagem de congratulações a Senhora Maura Jorge, parabenizando-a
pela sua posse como Superintendente Estadual da Fundação Nacional
de Saúde no Estado do Maranhão; 375/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto, solicitando que seja convocada uma Sessão Solene, a realizar-
se no próximo dia 12 de agosto, para entrega de Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman concedida “in memoriam” aos ex-
Deputados Jean Carvalho, Valdir Jorge e João Silva; 377/2019, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 349/2019, de autoria do Poder Executivo; 378/
2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio solicitando regime
de urgência para o Projeto de Lei n° 199/19, também de autoria do
Poder Executivo; 379/2019, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei n° 324
e 325/19, de autoria da Mesa Diretora. Na sequência, o Presidente
suspendeu a Sessão para que as competentes comissões técnicas se
manifestassem sobre os Projetos de Lei nºs:  070/19, de autoria da
Deputada Detinha; 199 e 349/19, ambos de autoria do Poder Executivo;
324 e 325/19, de autoria da Mesa Diretora. Reabertos os trabalhos, o
Presidente da CCJC informou que os projetos foram aprovados nas
comissões. Em seguida, conforme acordo de lideranças, o Presidente
da Mesa submeteu à deliberação do Plenário na presente Ordem do
Dia os Projetos de Lei previstos para serem votados em Sessão
Extraordinária, conforme os requerimentos ora aprovados. Dessa forma,
o Presidente anunciou a discussão e votação em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, os Projetos de Lei nºs: 070/2019, de autoria
da Deputada Detinha, que dispõe sobre a implantação de caminhos de
acesso adaptados para pessoas com deficiência, nas praias do litoral
do Estado do Maranhão; 199/19 do Poder Executivo, que dispõe sobre
as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o
exercício de 2020; 349/19, também de autoria do Poder Executivo, que
o autoriza a alienar gratuitamente, mediante doação, imóveis de sua
propriedade para implantação de empreendimento habitacional
destinado aos servidores Públicos do Estado do Maranhão e 324/19,
da Mesa Diretora, que altera e acrescente dispositivos a Lei nº 8.838/
2008. Estes projetos foram aprovados nos seus turnos regimentais e
encaminhados à sanção Governamental. O Projeto de Lei nº 325/19, de
autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a extinção, criação e alteração
da denominação de cargos comissionados no quadro de pessoal
temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, foi
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aprovado e encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de
Emenda e em seguida foi aprovado o Parecer nº 372/2019 em redação
final a este Projeto Lei, que também foi encaminhado à sanção
governamental. Na forma Regimental, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 380/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior; 381/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 382/2019, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Doutor
Leonardo de Sá, pelo Bloco Parlamentar Democrático. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 03 de julho de 2019.

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

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

Evangelista.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):  Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Wellington do Curso, Zé
Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as):  Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Doutora
Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro e
Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Mensagem 038/2019, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o
Veto Total ao Projeto de Lei  nº 071/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, que assegura o acesso dos profissionais de educação
física “Personal Trainer” às academias de ginástica no Estado do
Maranhão para o acompanhamento de seus alunos e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 306/2019, de autoria da Deputada
Daniella Tema, cria a política de diagnóstico e tratamento da depressão
pós-parto no sistema de saúde da rede pública e privada estadual, e
institui o dia estadual de prevenção e combate à depressão pós-parto
e dá outras providências; Projeto de Lei n° 307/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a necessidade de informação
dos tributos e valores incidentes sobre combustíveis e sobre o Gás
Liquefeito de Petróleo; Projeto de Lei n° 308/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, dispõe sobre normas para contratações com
o Estado do Maranhão; Projeto de Lei n° 309/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a utilização dos termos
“cartório” e “cartório extrajudicial”, no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências; Projeto de Lei n° 310/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, o sistema estadual denominado “A Mulher na Política”;
Projeto de Lei n° 311/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
que institui o Programa de Reconhecimento, Capacitação e
Remuneração das Parteiras Tradicionais do Estado do Maranhão, e dá
outras providências; Projeto de Lei nº 312/2019, de autoria do Deputado

Duarte Júnior, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no
cadastro de contribuintes do ICMS; Projeto de Lei nº 313/2019, de
autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, que dispõe sobre a oferta
em escolas, parques, praças e demais espaços de uso público, de
brinquedos e equipamentos de lazer adaptados para crianças portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida; Projeto de Lei nº 314/2019,
de autoria do Deputado Zito Rolim, que institui, no Calendário Oficial
do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual do Turismo”; Moção de
Aplausos n° 011/2019, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, ao CONJOVE – Conselho de Jovens Empresários da
Associação Comercial e Industrial de Imperatriz  pelos relevantes
trabalhos prestados; Requerimento nº 331/2019, de autoria do
Deputado Adriano, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia o
Projeto de Lei n° 173/2019 de sua autoria; Indicação nº 801/2019, de
autoria do Deputado Ciro Neto ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando que sejam
realizadas melhorias nas estradas vicinais que ligam a MA 256 em
Gonçalves Dias passando pelos povoados Japãozinho, Cruz, Massapé
e Firmino chegando a BR 226 em Presidente Dutra; Indicação nº 802/
2019, de autoria do Deputado Ciro Neto ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a construção de dois poços
artesianos em comunidades rurais do Município de Fernando Falcão;
Indicação nº 803/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, e ao
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Senhor Rogério Cafeteira,
solicitando autorização para a construção no Município de Presidente
Dutra, de campos de futebol nos povoados Calumbi e Panelas,
respectivamente, destinados ao lazer e à formação de jovens e adultos
desse Município; Indicação nº 804/2019, de autoria do Deputado Ciro
Neto, para que seja encaminhado ofício a Empresa Claro Telefonia e
Comunicações, solicitando a instalação de torre de telefonia móvel
(celular) no Distrito Conceição, Município de Mirador; Indicação nº
805/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema ao Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e a Secretaria de Estado da
Mulher, Senhora Ana Mendonça, para que determine a implantação do
programa “Casa da Mulher Maranhense” para a Regional de Presidente
Dutra e  Indicação nº 806/2019, de autoria da Deputada Detinha ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando
providências no sentido de determinar à Secretaria de Estado de Gestão
e Previdência, que proponha a celebração de convênios na área de
saúde, com hospitais, clínicas e laboratórios na região do Vale do Pindaré
visando exclusivamente melhorar o atendimento médico-hospitalar e
laboratorial dos servidores do estado. Concluída a leitura do expediente
pelo Primeiro Secretário, o Presidente determinou sua publicação e
determinou o encaminhamento das indicações elencadas acima, na forma
do Artigo nº 146 do Regimento Interno.  Em seguida, concedeu a palavra
aos Deputados Zito Rolim, Daniella Tema, Wellington do Curso e
Rildo Amaral. O Deputado Zito Rolim parabenizou o Deputado
Othelino Neto, e sua esposa, Senhora Ana Paula, Presidente do
GEDEMA, pela organização do arraial da Assembleia. Também relatou
sua participação da inauguração de uma Escola Digna, na Cidade de
Codó; a Deputada Daniella Tema também elogiou a organização do
arraial da Assembleia; o Deputado Wellington do Curso discorreu sobre
sua visita a cidade de Imperatriz, no último final de semana, relatando
que sofreu alguns ataques desnecessários de pessoas ligadas ao Partido
dos Trabalhadores e o Deputado Rildo Amaral refutou o
pronunciamento do Deputado Wellington do Curso quanto a sua atuação
na cidade de Imperatriz, e aceitabilidade por seus habitantes.  Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, quando o Deputado Adriano
solicitou a verificação quórum. Nesse momento, os líderes do Bloco
Parlamentar de Oposição e do PSDB declararam obstrução e em seguida,
foi feito um acordo de lideranças para a retirada do Projeto de Lei nº
219/2019, de autoria do Poder Executivo, da presente Ordem do Dia,
sendo o mesmo transferido para Sessão Ordinária do dia 19 do mês em
curso. Com base nesse acordo, a pauta foi desobstruída, completando-
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se o quórum regimental para apreciação da Ordem do Dia. Dando
continuidade aos trabalhos, o Presidente anunciou a discussão e
votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e
da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias, o Projeto de Lei nº
233/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre
a busca imediata de pessoas com idade até 18 (dezoito) anos, com
deficiência física ou sensorial e idosos no âmbito do Estado do
Maranhão. Este Projeto de Lei foi aprovado com Emenda e
encaminhado à redação final. Na sequência, em único turno, foram
apreciados os Pareceres da CCJC n°s:  307/2019,  em redação final ao
Projeto de Lei nº 183/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
que dispõe sobre a presença de intérprete de Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) nas exibições de eventos públicos e privados culturais
e sociais e  308/2019, em redação final ao Projeto de Lei nº 021/2019,
de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que obriga os estabelecimentos
comerciais situados no Estado do Maranhão a disponibilizarem, para
consulta, o Código de Defesa do Consumidor. Estes pareceres foram
aprovados e os respectivos Projetos de Lei foram encaminhados à
sanção governamental. O Parecer nº 309/2019, também da CCJC, em
redação final ao Projeto de Lei nº 217/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, que institui o “dia estadual de combate à poluição
nas praças e limpeza das praias e lagoas maranhenses” foi transferido
para a próxima Sessão, em virtude da ausência do autor. Em segundo
turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da CCJC e da
Comissão de Segurança Pública foi aprovado o Projeto de Lei n° 202/
19, de autoria do Deputado Ciro Neto, que estabelece as diretrizes
para a instituição do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança
Pública do Estado do Maranhão e dá outras providências. O Projeto de
Lei nº 228/2019, de autoria do Deputado José Gentil, que institui o
“Dia Estadual da Constituição do Estado do Maranhão” e dá outras
providências foi aprovado em primeiro turno, com parecer favorável
da CCJC e encaminhado ao segundo turno de votação. Os Projetos de
Lei nºs: 225/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa; 227 e
254/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo foram transferidos
para próxima Sessão em virtude da ausência dos respectivos autores.
Submetidos à deliberação do plenário foram aprovados os
Requerimentos nºs: 311/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 292/2019, de
sua autoria, que dispõe sobre a proibição do acúmulo de função de
motorista profissional e cobrador de passagens, em veículos destinados
aos serviços de transportes públicos coletivos de passageiros urbanos
e interurbanos no âmbito do Estado do Maranhão e 330/19, de autoria
dos Deputados Edivaldo Holanda e Pará Figueiredo, subscrito pelo
Deputado Glalbert Cutrim, solicitando que seja encaminhada mensagem
de aplausos e congratulações ao Município de São João Batista, na
pessoa do Senhor João Cândido Dominici, Prefeito Municipal, pela
passagem do 61º anos da fundação daquela cidade. Submetidos à
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 331/2019, de
autoria do Deputado Adriano, solicitando que seja incluído na Ordem
do Dia o Projeto de Lei nº 173/2019 de sua autoria. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 332 e 333/2019, de autoria do
Deputado Adriano; 334 e 335/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno; 336/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior e 340/
2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral. No primeiro horário do
Grande Expediente ouviu-se a Deputada Doutora Thaisa Hortegal que
parabenizou a Deputada Dr.ª Helena Duailibe, por ter realizado um
encontro de promoção das políticas públicas para as mulheres no
Estado do Maranhão. Não houve orador inscrito no Tempo dos
Partidos e Blocos. Da mesma forma ocorreu no Expediente Final.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 17 de junho
de 2019. Deputado Glalbert Cutrim - Presidente em exercício. Deputado
Neto Evangelista - Primeiro Secretário em exercício. Deputado
Wellington do Curso - Segundo Secretário em exercício.

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

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

Pereira.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as):  Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo
Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares,
Andreia Martins Rezende, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Fábio
Macedo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo
Teles e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o  Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte
Expediente:  Projeto de Lei nº 315/2019, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 039/2019) dispõe sobre o pagamento de recompensa
por informações que auxiliem os órgãos de segurança estaduais nas
investigações criminais; Projeto de Lei nº 316/2019, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 04/2019) altera a Lei nº 10.224, de 15 de abril
de 2015, a Lei nº 10.923, de 18 de agosto de 2015, e a Lei 10.266, de 24
de junho de 2015; Projeto de Lei n° 317/2019, de autoria do Deputado
Ariston, que estabelece o marco inicial e final de Rodovia Estadual e dá
outras providências; Projeto de Lei nº 318/2019, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio,  altera e acresce dispositivos a Lei 10.813 de 20 de
março de 2018, que dispõe sobre as diretrizes estaduais de estímulo,
incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups, os
renumera, e dá outras providências; Projeto de Resolução Legislativa
nº 059/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Glenn Edward
Greenwald; Requerimento nº 332/2019, de autoria do Deputado
Adriano, para que seja convocado o Senhor Carlos Rogério Santos
Araújo, presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão – CAEMA, no dia 25 de junho do ano em curso para prestar
esclarecimentos sobre o sistema de abastecimento de água na ilha de
São Luís; Requerimento nº 333/2019, de autoria do Deputado Adriano,
ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
(CAEMA), Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, bem como Presidente
do PROCON Maranhão e do Viva, Karen Barros, solicitando
informações detalhadas acerca da falta de água que atingiu toda a região
metropolitana de São Luís; Requerimento nº 334/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno, para que seja encaminhada Mensagem
de Pesar aos familiares do Senhor Manoel Mendes Veloso, que faleceu
no dia 05 de junho, em São Luís; Requerimento nº 335/2019, de autoria
da Deputada Mical Damasceno, para seja encaminhada mensagem de
pesar aos familiares da Senhora Wanda Freire da Costa, que faleceu no
dia 05 de junho em São Paulo; Requerimento nº 336/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, justificando sua ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 13 de junho do ano em curso, quando esteve
participando da reunião da Comissão de Segurança Pública;
Requerimento nº 337/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
solicitando à Comissão de Obras e Serviços Públicos, uma visita/
inspeção no Terminal Rodoviário de São Luís; Requerimento nº 338/
2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, solicitando à Comissão
de Obras e Serviços Públicos, uma visita / inspeção nas obras do
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Hospital de Urgência e Emergência da Ilha – Hospital da Ilha em São
Luís; Requerimento nº 339/2019, de autoria do Deputado Adriano,
para que seja realizada Audiência Pública a ser promovida
pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional
para tratar sobre o problema da falta de abastecimento de água que
atinge rotineiramente a região metropolitana de São Luís; Requerimento
nº 340/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral, justificando sua
ausência na Sessão Ordinária do dia 13 de junho em virtude da sua
participação na reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para tratar da
Convalidação dos Soldados Nomeados, sub judicies e já em exercício.
Indicação nº 807/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser,
solicitando a instalação de poço artesiano comunitário na Comunidade
Cohabiano XII, localizado no Município de Paço do Lumiar, para
atendimento das necessidades básicas de dezenas famílias residentes
na localidade; Indicação nº 808/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio ao Governador do Estado Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira
Lula, solicitando a contratação de médico otorrinolaringologista para
atuar no Hospital Dr. Carlos Macieira; Indicação nº 809/2019, de autoria
do Deputado Ariston ao  Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão das ruas e
avenidas do município de Sucupira do Norte, no Programa Mais Asfalto
do Governo do Estado; Indicação nº 810/2019, de autoria do Deputado
Ariston, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
para que determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor
Clayton Noleto Silva, a inclusão das ruas e avenidas do município de
Santa Rita  no Programa Mais Asfalto do Governo do Estado; Indicação
nº 811/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, e ao Presidente do VIVA/
Procon, Senhor Carlos Sérgio, solicitando a implantação de uma unidade
do Viva Cidadão na sede do Município de Arame, para atender os
moradores do referido município bem como aqueles de cidades vizinhas;
Indicação nº 812/2019, de autoria do Deputado Pará Figueiredo, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como
ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando uma central de vídeo monitoramento e câmeras para a cidade
de Balsas e Indicação nº 813/2019, de autoria da Deputada Doutora
Thaíza Hortegal ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, bem como Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão,
Senhor Ismael de Sousa Fonseca, solicitando que seja instalado um
posto policial permanente no povoado Paraíso do Município de
Pinheiro. Concluída a leitura do expediente pelo Primeiro Secretário, o
Presidente determinou sua publicação e o encaminhamento das
indicações elencadas acima, na forma do Artigo nº 146 do Regimento
Interno. Em seguida, concedeu a palavra a Deputada Mical Damasceno,
que registrou o aniversário de 108 anos da Igreja Assembleia de Deus,
destacando suas contribuições e seu papel social na elevação espiritual
do ser humano e ao Deputado Wellington do Curso, que defendeu o
reestabelecimento dos serviços de tratamento oncológico da cidade de
Imperatriz, destacando também a necessidade de ações de saneamento
nessa cidade. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, a discussão e votação
do Projeto de Lei nº 292/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares,
que dispõe sobre a proibição do acúmulo de função de motorista
profissional e cobrador de passagens, em veículos destinados aos
serviços de transportes públicos coletivos de passageiros urbanos e
interurbanos no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências. A Sessão foi suspensa para emissão de pareceres pelas
Comissões, e em seguida, foi concedido pedido de vistas aos Deputados
Antônio Pereira e Fernando Pessoa. Por essa razão, o referido Projeto
de Lei foi transferido para a próxima Sessão ordinária. Com parecer
favorável da CCJC, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,

foi aprovado e encaminhado à sanção governamental, o Projeto de Lei
nº 173/2019, de autoria do Deputado Adriano, que altera a Lei nº
10.951. que institui o Programa de Realização de Palestras e/ou
Atividades Extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor
e Educação Financeira no âmbito do Estado do Maranhão. Em único
turno, foi aprovado o Parecer nº 309/2019, da CCJC, em redação final
ao Projeto de Lei nº 217/2019, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus, que institui o “Dia Estadual de Combate à Poluição nas Praças
e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses” e dá outras providências,
sendo o referido Projeto de Lei encaminhado à sanção governamental.
Com parecer favorável da CCJC, acatando substitutivo, foi aprovado
e encaminhado ao segundo turno de votação, o Projeto de Lei nº 225/
2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que declara Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado do Maranhão o Festejo do Padroeiro São
Raimundo Nonato, realizado no município de Tuntum. Os Projetos de
Lei nos: 227 e 254/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo e 196/
2019, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá foram transferidos
para a próxima sessão ordinária em virtude da ausência dos respectivos
autores.  Na sequência, foi submetido à deliberação do plenário o
Requerimento nº 332/2019, de autoria do Deputado Adriano,
convocando o senhor Carlos Rogério Santos Araújo, Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, no
dia 25 de junho, às 11 horas, na Sala de Reunião das Comissões, para
tratar do Sistema de Abastecimento de Água na ilha de São Luís. A
votação deste Requerimento foi encaminhada pelos Deputados
Wellington do Curso, Adriano e César Pires, que o fizeram no sentido
de sua aprovação e pelo Deputado Doutor Yglésio, que o fez no sentido
de sua rejeição, sendo o referido Requerimento rejeitado, conforme
relação nominal anexa. Submetidos à deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nos: 333/2019, do Deputado Adriano, para
que sejam solicitadas ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão – CAEMA, Carlos Rogério Santos Araújo,
bem como à Presidente do Procon Maranhão, Karen Barros, informações
detalhadas acerca da falta de água que atingiu toda a região metropolitana;
334/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, enviando
mensagem de pesar aos familiares do Senhor Manoel Mendes Veloso,
falecido em 05 de junho;  335/2019, de mesma autoria, no mesmo
sentido, enviando mensagem de pesar aos familiares da Senhora Wanda
Freire da Costa, que faleceu em 05 de junho; 336/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior e 340/2019, de autoria do Deputado Rildo
Amaral, justificando suas ausências na Sessão plenária realizada no dia
13 de junho do ano em curso, em razão de suas respectivas participações
na reunião da Comissão de Segurança Pública desta Casa. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nos: 341/2019, de autoria da Deputada
Mical Damasceno; 342/2019, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio e 343/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo. Não houve
orador no primeiro horário do Grande Expediente.  Da mesma forma
ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 19 de junho
de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Antônio
Pereira - Primeiro Secretário em exercício. Deputada Doutora Cleide
Coutinho - Segunda Secretária.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe dos

Pneus.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2019 21
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores

(as) Deputados (as):  Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César
Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal,
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto
Costa e Zé Inácio Lula. Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte
Expediente: Projeto de Lei nº 322/2019, de autoria do Poder Judiciário
(Mensagem nº 13/2019), altera a Lei Estadual nº 9.109, de 29 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre custas e emolumentos, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 323/2019, de autoria do Poder Judiciário
(Mensagem nº 14/2019), dispõe sobre custas e emolumentos, e dá
outras providências; Projeto de Lei nº 319/2019, de autoria do Deputado
Adriano, institui o Dia Estadual do Frentista e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 320/2019, de autoria do Deputado Adriano, institui o
Dia Estadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado
do Maranhão e dá outras providências; Projeto de Lei nº 321/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre o fornecimento
do “botão do pânico” para as mulheres em situação de risco, nas
condições que especifica; Requerimento nº 341/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno, solicitando que seja justificada sua
ausência das Sessões Plenárias no período de 05 a 11 do mês de junho,
por motivo de tratamento médico; Requerimento nº 342/2019, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando regime de urgência
para a Moção de Aplausos nº 011/2019 à CONJOVE pelos relevantes
serviços prestados à sociedade de Imperatriz; Requerimento nº 343/
2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja
registrado nos Anais desta Casa votos de congratulações com a
população de Governador Luiz Rocha, pela passagem do 22º aniversário
do município, a ser comemorado no dia 19 de junho, dando-se ciência
dessa manifestação ao Senhor, José de Ribamar S. Santos, Prefeito
Municipal, ao Senhor Antônio José Lopes da Silva, Presidente da
Câmara Municipal e aos demais vereadores; Requerimento nº 344/
2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, solicitando regime de
urgência para o Projeto de Lei nº 315/2019, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre o pagamento de recompensa por
informações que auxiliem os Órgãos de Segurança Estaduais nas
investigações criminais; Indicação nº 814/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, solicitando duas motocicletas para a Polícia Militar, no
município de Presidente Dutra; Indicações nºs: 815, 816, 817, 818,
819, 820, 821 e 822/2019, todas de autoria do Deputado Ciro Neto à
Secretária de Estado da Mulher, Senhora Ana Mendonça, solicitando
que disponibilize a “Carreta da Mulher”, no mês de Julho do corrente
ano ou em data mais próxima a ser ajustada, para as cidades de
Presidente Dutra, Trizidela do Vale, São José dos Basílios, Joselândia,
Santa Filomena do Maranhão, Graça Aranha, Jatobá e São Domingos
do Maranhão; Indicação nº 823 e 825/2019, ambas de autoria da
Deputada Detinha à Diretora de Assuntos Regulatórios da Operadora
de Telefonia Móvel “Claro”, Senhora Patrícia Nunes Martins,
solicitando a instalação de uma torre/antena nas comunidades de Peroba
de Cima e Raimundo Su, no município de Alcântara; Indicação nº 824
e 826/2019, ambas de autoria da Deputada Detinha à Diretora de
Relações Institucionais da Telefonia Móvel “Vivo” - Norte, Senhora
Olenita Paes Barreto Santos, solicitando a instalação de uma torre/
antena nas comunidades de Peroba de Cima e Raimundo Su, no
município de Alcântara; Indicação nº 827/2019, de autoria da Deputada
Detinha, à Diretora Geral do “Viva Cidadão”, Senhora Karen Barros,

solicitando  a reforma do prédio do “Viva Cidadão”, no município de
Bacabal; Indicação nº 828/2019, de autoria da Deputada Doutora Thaíza
Hortegal ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
bem como ao Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando a instalação de um núcleo
da HEMOMAR na cidade de Chapadinha; Indicação nº 829/2019, de
autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto solicitando uma equipe técnica
para vistoriar as estruturas da Ponte MA-310 que interliga os municípios
de Bacurituba e São Bento; Indicação nº 830/2019, de autoria do
Deputado Edson Araújo ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
- TRE do Estado do Maranhão, o Senhor Cleones   Carvalho Cunha,
solicitando a implantação de Posto de Aten-di-mento do Cartório
Eleitoral no município de Raposa-MA; Indicação nº 831/2019, de
autoria do Deputado Edson Araújo ao Prefeito Municipal de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos-SEMOSP, Senhor Antônio Araújo Costa, solicitando
a recuperação asfáltica do Terminal Rodoviário da COHAMA, bem
como sinalização  de faixa com placa de pedestre para dar melhores
condições de tráfego, considerando que a via é de intenso trânsito de
veículos e de  pedestres, inclusive idosos, pessoas com deficiência  e
crianças o que justifica o atendimento das constantes reclamações da
população usuária do Terminal; Indicação nº 832/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor
Márcio Honaiser  e  ao Secretário de Agricultura Familiar, Senhor Júlio
César Mendonça solicitando a perfuração e instalação de um poço
artesiano no povoado de Serra dos Montes, situado na cidade de Paulo
Ramos; Indicação nº 833/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado do Esporte e Lazer (SEDEL), Senhor Rogério
Cafeteira, para que seja concedido ao município de Imperatriz a
participação nos Jogos Escolares Maranhenses – JEM’S. Concluída a
leitura do expediente pelo Primeiro Secretário, o Presidente determinou
sua publicação e o encaminhamento das indicações elencadas acima, na
forma do Artigo nº 146 do Regimento Interno. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados Vinicius Louro, Antônio Pereira, Adriano,
Wellington do Curso, Doutor Yglésio e Duarte Júnior. O Deputado
Vinícius Louro parabenizou o Prefeito de Trizidela do Vale, Fred Maia,
e toda a equipe da Secretaria de Cultura pela belíssima festa junina da
cidade. Destacou também o compromisso da Gestão desse município
com as questões ambientais; o Deputado Antônio Pereira apresentou
seu Projeto de Resolução que concede a Medalha Manuel Beckman ao
Dr. Luís César da Silva Costa e ressaltou a importância das cavalgadas
e vaquejadas em São Francisco do Brejão e em outras cidades do interior
do Maranhão como manifestação cultural do povo maranhense e
homenagem ao homem do campo; o Deputado Adriano informou que
a AOB vai protocolar ação civil pública na Justiça Federal para garantir
a convocação dos aprovados no Concurso da Polícia Militar do
Maranhão; o Deputado Wellington do Curso subiu à tribuna para
cobrar do Estado providências quanto ao tratamento do câncer em
Imperatriz e ainda denunciar as ilegalidades na gestão da Caema. Para
o deputado, trata-se de uma tentativa do governo Flávio Dino de
sucatear o órgão para em seguida privatizá-lo; o Deputado Doutor
Yglésio leu uma nota oficial do Hospital San Rafael, que faz o
atendimento oncológico em Imperatriz, esclarecendo que não houve
calote por parte do Estado e o Deputado Duarte Júnior voltou a criticar
a retirada dos cobradores no transporte coletivo de São Luís, cobrando
melhorias no atendimento das demandas dos usuários. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em primeiro turno, regime
de prioridade, o Projeto de Lei nº 219/2019, de autoria do Poder
Executivo, (Mensagem nº 024/2019) que extingue a Fundação Nice
Lobão e dá outras providências. Com pareceres favoráveis da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho, este
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Projeto foi aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação,
registrando-se os votos contrários do Deputado Adriano e Wellington
do Curso.  Em segundo turno, tramitação ordinária, com parecer
favorável da CCJC, o Projeto de Lei nº 228/2019, de autoria do
Deputado José Gentil, que institui o “Dia Estadual da Constituição do
Estado do Maranhão” e dá outras providências foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental. Com pareceres favoráveis da
CCJC e da Comissão de Saúde, em primeiro turno, tramitação ordinária
foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação, os
Projetos de Leis nos: 227/2019, que institui a Política de Atenção,
Acompanhamento e Tratamento do Alcoolismo entre Mulheres e
Homens, com o objetivo de desenvolver medidas de prevenção, controle
e assistência aos dependentes do álcool no âmbito do estado do
Maranhão e 254/2019, que dispõe sobre a criação de um Programa de
Auxílio Psicoterápico a pessoas com depressão, ambos de autoria do
Deputado Fábio Macedo. Ainda em primeiro turno, tramitação
ordinária, o Projeto de Lei nº 245/2019, de autoria do Deputado Zito
Rolim, que estabelece diretrizes para a prevenção e a punição de atos
de vandalismo, pichação e depredação do patrimônio público e privado,
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências, foi
aprovado encaminhado ao segundo turno de votação, com pareceres
favoráveis da CCJC e da Comissão de Segurança Pública. O Projeto de
Lei nº 196/2019, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, foi
transferido para a próxima Sessão ordinária em virtude da ausência do
autor. Submetidos à deliberação do plenário, foram aprovados os
Requerimentos nos: 342/2019, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando regime de urgência para a Moção de Aplausos nº
011/2019, de sua autoria, à CONJOVE pelos relevantes serviços
prestados à sociedade de Imperatriz; 343/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, solicitando que sejam registrados nos anais da Casa
votos de congratulações à população do município de Governador
Luiz Rocha, pela passagem de seu vigésimo segundo aniversário e 344/
2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, solicitando regime de
urgência para o Projeto de Lei nº 315/2019, de autoria do Poder
Executivo.  Submetido à deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 341/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno,
justificando a sua ausência das sessões plenárias no período de 05 a 11
de junho do ano em curso, conforme atestado médico. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Parecer nº 316/2019, de autoria da CCJC; o Projeto de Lei
nº 253/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo e os Requerimentos
nos: 345, 346, 347 e 348/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso;  349/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios; 351 e 352/
2019, de autoria do Deputado Zito Rolim e 353/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente. No Tempo dos Partidos e Blocos se
pronunciaram os Deputados Vinícius Louro e Wellington do Curso.
Falando pelo Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado Vinicius
Louro denunciou o péssimo serviço do DNIT no trecho de Alto Alegre
a São Mateus e no tempo do PSDB, o Deputado Wellington do Curso
fez referência à destinação de suas emendas parlamentares, que tanto
em 2018, quanto em 2019,  até o momento, não foram liberadas pelo
Governo do Estado. As demais agremiações declinaram do tempo a
elas destinado. No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 de junho
de 2019. Deputado Doutor Yglésio - Presidente em exercício. Deputada
Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado Felipe dos
Pneus - Segundo Secretário, em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soares.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):  Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio,
Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios e Rildo Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, a Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Proposta de Emenda à Constituição nº 008/2019, de autoria do Deputado
César Pires, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
acrescentando artigos que criam o Fundo Estadual de Proteção aos Animais;
Projeto de Lei n° 324/2019, de autoria da Mesa Diretora, altera e acrescenta
dispositivos a lei n° 8.838, de 11 de julho de 2008; Projeto de Lei n° 325/
2019, de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a extinção, criação e
alteração da denominação de cargos comissionados do quadro de pessoal
temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras
providências; Projeto de Lei n°326/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, institui o programa “Maranhão Limpo” e dá outras providências;
Projeto de Lei n° 327/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, estabelece
a obrigatoriedade para que fornecedores de serviços prestados de forma
contínua estendam o benefício de novas promoções a consumidores antigos;
Projeto de Resolução Legislativa nº 060/2019, de autoria do Deputado
César Pires, concede a Medalha Manuel Beckman ao Almirante de Esquadra
Almir Garnier Santos; Requerimento nº 345 e 346/2019, ambos de autoria
do Deputado Wellington do Curso, para que seja enviada Mensagem de
Congratulações aos Senadores, Roberto Rocha e Weverton Rocha,
parabenizando-os pelo estudo da (DIP), que incluiu seus nomes na lista
dos senadores mais influentes do Brasil, em 2019; Requerimento nº 347/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, para  que seja enviada
Mensagem de Congratulação a Senhora Maura Jorge, parabenizando-a
por assumir a Superintendência da FUNASA no Estado do Maranhão;
Requerimento nº 348/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 13 de junho do ano em
curso, tendo em vista a sua participação no Seminário Regional em Manaus-
AM; Requerimento nº 349/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
justificando sua ausência nas sessões Plenárias ocorridas no período de 11/
02 a 27/02/2019 conforme atestado médico; Requerimento nº 350/2019,
de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando a realização de Audiência
Pública, promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos, para debater
e propor alterações na Lei nº 10.789/2018, que dispõe sobre a reserva
prioritária do percentual numérico de 70% de contratação de mão de obra
maranhense pelas empresas da construção civil prestadoras de serviços no
Estado do Maranhão, assim como pactuar medidas de monitoramento do
fiel cumprimento da lei; Requerimento n° 351 e 352/2019, ambos de
autoria do Deputado Zito Rolim, justificando sua ausência das Sessões
plenárias dos dias 23 de maio e 13 de junho, por motivo de tratamento
médico; Requerimento nº 353/2019, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus, solicitando da Secretaria de Estado da Saúde informações acerca da
desativação da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Macrorregional
Tomás Martins, localizado no município de Santa Inês; Indicações nºs 834
e 835/2019, ambas de autoria do Deputado Wellington do Curso ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando a disponibilização de duas viaturas policiais para a realização
de ronda, uma para o município de Peri Mirim e outra para o Povoado
Três Maria, neste mesmo município; Indicação nº 836/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior ao Presidente do Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros de São Luís, Senhor José Gilson Caldas
Neto, solicitando a descentralização dos serviços prestados nos postos
de venda de créditos eletrônicos, de modo a permitir que os usuários
tenham mais opções de locais para emitir cartões e efetuar recargas,
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podendo realizar parcerias com órgãos públicos; Indicação nº 837/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior a Senhora Flávia
Alexandrina Coelho Almeida Moreira e ao Governador de Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando que seja depositado o valor
correspondente ao vale-transporte em cartão próprio para que os
servidores do Estado também utilizem o sistema de bilhetagem
eletrônica dos ônibus. Concluída a leitura do expediente pelo Primeiro
Secretário, a Presidente determinou sua publicação e o encaminhamento
das indicações elencadas acima, na forma do Artigo nº 146 do Regimento
Interno. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Felipe dos
Pneus, Wellington do Curso, Wendell Lages, Rigo Teles, Doutora Thaíza
Hortegal, Duarte Júnior, Zito Rolim e Adelmo Soares. O Deputado
Felipe dos Pneus relatou a situação de mais uma criança que necessitou
de atendimento na UTI no Hospital Macroregional de Santa Inês,
destacando diversas indicações, de sua autoria, ao Secretário de Estado
da Saúde, no sentido de solucionar essa situação; o Deputado
Wellington do Curso destacou os ataques ao Professor Doutor Natalino
Salgado em virtude da sua candidatura para Reitor da Universidade
Federal do Maranhão; o Deputado Wendell Lages relatou a agenda
cumprida na cidade de Itapecuru Mirim para participar da realização
de um projeto direcionado a preservação do meio ambiente, estimulando
a participação da comunidade na coleta seletiva de lixo; o Deputado
Rigo Teles informou que protocolou um Projeto de Lei que garante um
desconto de 50% no pagamento do IPVA aos condutores de motocicletas
que se tornarem doadores de sangue para HEMOMAR; a Deputada
Doutora Thaiza Hortegal fez uma homenagem ao Secretário de Estado
da Cultura, Senhor Diego Galdino, pela excelência na organização das
festas juninas de São Luís, o Deputado Duarte Júnior registrou o
lançamento do Programa Nosso Centro, que busca restaurar o
Patrimônio Histórico e Cultural de São Luís, bem como a geração de
emprego e renda, parabenizando o Governador Flávio Dino pela
iniciativa e a esta Assembleia Legislativa pela aprovação do Projeto de
Lei; o Deputado Zito Rolim parabenizou o Governo do Estado e a
Prefeitura Municipal de São Luís pela organização das festas juninas
em São Luís, destacando que protocolou um Projeto de Lei que cria o
Dia Estadual do Turismo e por fim, o Deputado Adelmo Soares
parabenizou o Governador do Estado e toda sua equipe pela realização
das festas juninas em São Luís. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, do Projeto de Lei nº 315/2019, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 039/2019), que dispõe sobre o pagamento de
recompensa por informações que auxiliem os órgãos de segurança
estadual nas investigações criminais. Com parecer favorável das
competentes comissões técnicas, este Projeto de Lei foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental.  Em único turno, foram
apreciados os Pareceres nºs: 316/2019, em redação final ao Projeto de
Lei nº 029/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa, que dispõe
sobre a exigência de comprovação e equidade salarial entre homens e
mulheres para as empresas que contratarem com o poder público
estadual e dá outras providências e  319/2019, em redação final ao
Projeto de Lei nº 233/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
que dispõe sobre a busca imediata de pessoas com idade até 18 (dezoito)
anos, com deficiência física ou sensorial e idoso, no âmbito do Estado
do Maranhão, ambos de autoria da Comissão de Constituição Justiça
e Cidadania (CCJC). Estes pareceres foram aprovados e os Projetos de
Lei, a que se referem, foram encaminhados à sanção governamental.
Com parecer favorável da CCJC, o Projeto de Lei nº 253/2019, de
autoria do Deputado Fábio Macedo, que institui o dia de prevenção e
combate à depressão no Estado do Maranhão foi aprovado em primeiro
turno e encaminhado ao segundo turno de votação. Submetidos à
deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nos:  342/
2019, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando
regime de urgência  para a Moção de aplausos nº 011/2019, de sua
autoria, à CONJOVE pelos relevantes serviços prestados à sociedade
de Imperatriz; 345 e 346/2019, ambos de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que sejam enviadas mensagens de

congratulações aos Senadores  Roberto Rocha e Weverton Rocha,
respectivamente, parabenizando-os pelo estudo da DIP, que divulgou
a lista dos senadores mais influentes do Brasil em 2019 e 347/2019,
também de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que
seja enviada mensagem de congratulação a Senhora Maura Jorge,
parabenizando-a por assumir a Superintendência da FUNASA no
Estado do Maranhão. Submetido à deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nºs:  348/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência da
sessão plenária do dia 13 de junho do ano em curso, conforme atestado
médico; 349/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando
que seja justificada sua ausência das sessões plenárias realizadas no
período de 11 a 27 de fevereiro do ano em curso, conforme atestado
médico e 353/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, para
que seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde, em caráter de
urgência, informações acerca da desativação da UTI do Hospital
Macrorregional Tomás Martins, localizado no Município de Santa
Inês/MA. Na forma Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nos: 354 e 355/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior; 356 e 357, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente.  No Tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se, falando pelo
Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado Hélio Soares que discorreu
sobre a necessidade de incentivo ao Desenvolvimento Agrícola do
Estado do Maranhão, em especial à produção de abacaxi, na cidade de
Turiaçu. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado.
No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 25 de junho de 2019. Doutora
Cleide Coutinho - Presidente em exercício. Deputado Zito Rolim -
Primeiro Secretário em exercício. Deputado Hélio Soares - Secretário
em exercício

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por
meio do Requerimento nº 264/2019, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, em comemoração ao Dia Estadual do Ministério
Público. Em seguida, convidou para compor a Mesa: o Excelentíssimo
Senhor Rodrigo Maia Rocha, Procurador-Geral do Estado, neste ato
representando o Governador Flávio Dino; o Excelentíssimo Senhor
Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça; o
Excelentíssimo Senhor Marco Antônio Anchieta Guerreiro, Corregedor
Geral do Ministério Público em exercício; Excelentíssima Senhora Juíza
Doutora Galiza, neste ato representando o Corregedor-Geral de Justiça,
Desembargador Marcelo Carvalho; o Excelentíssimo Senhor Alberto
Pessoa Bastos, Defensor Público-Geral do Estado; o Senhor Alexandre
Walraven, Secretário do TCU-MA e Coordenador da Rede de Controle
da Gestão Pública; a Excelentíssima Senhora Helena Heluy, Procuradora
e ex-Deputada Estadual, neste ato representando os membros
aposentados do Ministério Público; o Senhor Gilberto Câmara França
Júnior, Vice-Presidente da Associação do Ministério Público; o Senhor
Alex Murad, Assessor Especial para Assuntos Institucionais da OAB,
neste ato representando o Presidente da OAB Thiago Diaz e a Senhora
Tenente-Coronel Dentista, Enor Sauaia Loureiro, neste ato
representando o Centro de Lançamento de Alcântara. Em seguida, o
Presidente concedeu a palavra ao Senhor Deputado Edivaldo Holanda,
que em nome do Poder Legislativo, discorreu sobre a história do
Ministério Público e sua importância na construção e na defesa de uma
sociedade justa e democrática. Na sequência, o Presidente concedeu a
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palavra ao Procurador-Geral de Justiça, Doutor Luiz Gonzaga Martins
Coelho, que destacou a autonomia administrativa do Ministério Público,
ressaltando que essa foi uma conquista da sociedade para que sua
missão constitucional pudesse ser desempenhada de forma
independente e altiva, acrescentando que a longa história da instituição
para atingir essa conquista foi resultado de progressiva busca de um
modelo organizacional que permitisse uma identidade que aparelhasse
o Ministério Público para a promoção da Justiça e dos Direitos
Humanos, como também para a repressão dos ilícitos. Na continuidade
dos trabalhos, os Deputado Wellington do Curso e Rafael Leitoa também
teceram suas homenagens ao Ministério Público. Para concluir, o
Presidente teceu suas considerações finais, celebrando a harmonia entre
os poderes. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada
a presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 22 de maio de 2019. Deputado Othelino Neto
- Presidente.

LEI Nº 11.056 , DE 03  JULHO DE 2019.

 Dispõe sobre a prioridade de atendimento às
pessoas portadoras de diabetes nos  órgãos
públicos, estabelecimentos comerciais e instituições
financeiras e dá outras  providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 4º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a    seguinte
Lei:

Art. 1º Fica assegurada a prioridade de atendimento às pessoas
portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos
comerciais e instituições financeiras no Estado do Maranhão.

Parágrafo único A prioridade discriminada no caput deste
artigo compatibiliza-se com a dos idosos, deficientes e gestantes.

Art. 2° Para valer-se da prioridade descrita no artigo 1º, o
portador de diabetes deverá apresentar documento médico que
comprove a patologia.

Art. 3º O descumprimento do disposto no artigo 1º sujeitará o
infrator, às seguintes penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação;
II - multa, a partir da segunda autuação, fixada entre R$ 500,00

(quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), considerados o porte do
estabelecimento, as circunstâncias da infração e o número de
reincidências.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da  presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se  encontra  redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de Julho de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E SEGURIDADE SOCIAL;
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS; OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS,  REALIZADA AOS 02 DIAS DO MÊS DE JULHO DO
ANO  DE 2019,  ÀS  11 HORAS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:

LUIZ INÁCIO LULA – PRESIDENTE, em exercício
RAFAEL LEITOA
ANTÔNIO PEREIRA
WENDEL LAGES
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES
DUARTE JÚNIOR
EDSON ARAÚJO
EDIVALDO HOLANDA
HELENA DUAILIBE
ADRIANO
CARLINHOS FLORÊNCIO
HÉLIO SOARES
CIRO NETO
ARNALDO MELO
PAULO NETO
ZÉ GENTIL
LEONARDO SÁ
MICAL DAMASCENO
PASTOR CAVALCANTE

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

070/2019 - DISPÕE sobre a implantação de caminhos de acesso
adaptados para pessoas com deficiência, nas praias do litoral do Estado
do Maranhão e dá  outras providências.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATOR:  Deputado DUARTE JÚNIOR
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Defesa dos

Direitos Humanos; Obras e Serviços Públicos.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

324/2019  – ALTERA e ACRESCENTA dispositivos à Lei nº 8.838, de
11 de julho de 2008.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATOR:  Deputado DOUTOR YGLÉSIO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle; Administração Pública, Seguridade
Social e Relações do Trabalho.

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator

PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
325/2019  – DISPÕE sobre extinção, criação e alteração da denominação
Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATOR:  Deputado DOUTOR YGLÉSIO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle; Administração Pública, Seguridade
Social e Relações do Trabalho.

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, com a Emenda
apresentada, nos termos do voto do Relator.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº
349/2019 – (MENS. GOV. Nº 045/2019)  - AUTORIZA o Poder
Executivo a alienar gratuitamente, mediante doação, imóvel de sua
propriedade para implantação de  empreendimento habitacional
destinado aos servidores públicos do Estado do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado RAFAEL LEITOA
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle; Administração Pública, Seguridade
Social e Relações do Trabalho.
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto

original.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de Julho de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 007 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 130/2016, de

autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 8.451, de 05 de setembro
de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Juventude-
Cejovem, e dá outras providências.

   Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 371/2019), nos termos
regimentais, vem agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica
Pertinente para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos
do Regimento Interno.

Registra a Mensagem Governamental que, a medida ora
proposta tem por objetivo adequar a legislação que criou o Conselho
Estadual de Juventude à atual estrutura do Poder Executivo Estadual,
possibilitando, ainda, a participação democrática da sociedade civil na
escolha de seus representantes.

Como se vê, o objetivo da proposição é adequar a legislação a
atual gestão pública, vinculando o Conselho Estadual da Juventude,
órgão consultivo e deliberativo do Governo do Estado à Secretaria de
Estado Extraordinária da Juventude, para ações de interesse da
juventude, bem como garantindo a participação democrática na escolha
de seus representantes.

Com efeito, a eficiência pública é o princípio constitucional da
mais elevada importância para o cumprimento da boa administração
pública e o zelo ao bem comum do povo. Diante de sua grande
relevância e o que expomos acima, reconhecemos a necessidade e a
conveniência do teor da propositura, não só à administração pública,
mas à toda a sociedade maranhense.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência e a publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes
quanto a administração, devem agir conforme os preceitos
constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

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

Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 130/2016, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2019.

Presidente: Deputado Vinicius Louro, em exercício

Relator: Deputado Vinicius Louro

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Paulo Neto
Deputado Arnaldo Melo

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

   P A R E C E R Nº 008/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº

290/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei nº 10.224,
de 15 de abril de 2015, a Lei nº 10.293, de 18 de agosto de 2015, e a Lei
10.266, de 24 de junho de 2015, no âmbito do Poder Executivo Estadual.”

Em suma, a propositura de lei propõe a atualização das
responsabilidades e dos requisitos para provimento ao Cargo de Auxiliar
de Segurança Penitenciaria, bem como estabelece o respectivo
quantitativo a ser ocupado por Agentes Públicos do gênero feminino.

A propositura visa ainda a atualização das atribuições dos
cargos de Especialista Penitenciário e de Técnico Penitenciário, criados
por meio da Lei nº 10.293, de 18 de agosto de 2015, e o estabelecimento
de base de cálculo do Adicional Noturno e do Adicional de Insalubridade
para os integrantes do Subgrupo Atividades Penitenciárias do Grupo
Ocupacional Segurança

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 369/2019), obtendo o
parecer de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma de
emenda substitutiva apresentada pelo Poder Executivo.

Em observância ao princípio do devido processo legislativo,
além da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade que é
realizada pela Comissão de Constituição e Justiça, há análise de mérito
a ser realizada pelas Comissões temáticas como a presente Comissão.

Necessário dizer que a iniciativa para restruturação das carreiras
e cargos se encontra no âmbito discricionário de cada Poder, ficando
sob sua responsabilidade a análise da conveniência e oportunidade
para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento às necessidades da Administração
Pública, cuja  a finalidade foi prover a estrutura administrativa do
Estado com corpo administrativo preparado e especializado para dar
maior efetividade ás normas que regem o Sistema Penitenciário do
Estado do Maranhão.

 Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

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

Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 290/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2019.

Presidente: Deputado Vinicius Louro, em exercício
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Relator: Deputado Vinicius Louro

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Paulo Neto
Deputado Arnaldo Melo

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 015/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº

229/2019, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que visa
assegurar às Doulas o direito de acompanhar as parturientes, quando
por estas solicitadas, durante o período de trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares congêneres da Rede Pública e Privada
do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei ficam, as maternidades,
casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede
pública e privada do Estado do Maranhão, obrigados a permitir a
presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto
e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, sem
ônus e sem vínculos empregatícios com os estabelecimentos
especificados.

As doulas, para o regular exercício da profissão, estão
autorizadas a entrar nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos
hospitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado do
Maranhão, com seus respectivos materiais de trabalho, condizentes
com as normas de segurança e ambiente hospitalar.

Registra a Justificativa da autora que, o projeto em tela traça
linhas básicas para a definição do exercício da profissão de Doula. É
indispensável reconhecer a importância dessas profissionais por meio
de definição legal de seu campo de atuação. Atualmente, conforme
depoimento de profissionais, na capital São Luís, Estado do Maranhão,
somente a Maternidade Benedito Leite permite a entrada de Doulas no
acompanhamento da parturiente. E a rede privada não permite. Tendo
relatos que havia algumas maternidades que cobravam para que a Doula
pudesse entrar em suas instalações para acompanhar as parturientes.
Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo (Parecer nº
292/2019), vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Vale registrar, que ao presente Projeto de Lei foi apresentada
pela autora do Projeto, uma Subemenda à Emenda Substitutiva nº 001/
2019 aprovada no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

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

Avaliando o que estabelece a propositura de lei, constata-se
que a mesma é meritória, visto que a medida disciplina o exercício da
profissão de Doulas assegurando o direito de acompanhar as
parturientes, quando estas solicitadas, respeitado os princípios éticos,
de competência e das normas internas de funcionamento das
maternidades, casas de partos e estabelecimentos hospitalares
congêneres.

Em virtude das considerações acima descritas, no mérito,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 229/2019, nos termos
da Subemenda à Emenda Substitutiva adotada pela Constituição de
Justiça e Cidadania.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 229/2019, na forma da Subemenda à

Emenda Substitutiva nº 001/2019 adotada pela Constituição de Justiça
e Cidadania.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do

Projeto de Lei nº 229/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 03 de julho de 2019.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                Vota contra
Deputado Rildo Amaral
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 373  / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 290/2019, de autoria do Poder Executivo,
que Altera a Lei nº 10.224, de 15 de abril de 2015, a Lei nº 10.293, de 18
de agosto de 2015, e a Lei 10.266, de 24 de junho de 2015.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania; pela constitucionalidade, com
emenda, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, tendo como
Relator o Senhor Deputado Rafael Leitoa.

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

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

Lei Ordinária nº 290/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 290/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 03 de julho de 2019.

Presidente: Deputado Zé Inácio, em exercicio
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Antonio Pereira
Deputado Doutor Yglésio

PROJETO DE LEI Nº 290/2019

Altera a Lei nº 10.224, de 15 de abril de 2015, a Lei
nº 10.293, de 18 de agosto de 2015, e a Lei 10.266,
de 24 de junho de 2015.

Art. 1º  O art. 1º da Lei Estadual nº 10.224, de 15 de abril de
2015, passa a vigorar acrescido do § 3º, o qual terá a seguinte redação:



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2019 27
“Art. 1º (...)
§ 3º  O efetivo de Auxiliares de Segurança Penitenciária do
gênero feminino será de até 10% (dez por cento).
(...).”

Art. 2º  O Anexo II da Lei 10.224, de 15 de abril de 2015,
passa a vigorar conforme disposto no Anexo I desta Lei.

Art. 3º  O inciso I do § 8º do art. 5º da Lei Estadual nº 10.293,
de 18 de agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“(...)
Art. 5º  (...)
(...)
§ 8º (...)
I - possuir curso superior de bacharelado em direito em

Instituição Credenciada pelo MEC e estar regularmente inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil.

(...).”
Art. 4º  O Anexo V da Lei nº 10.266, de 24 de junho de 2015,

passa a vigorar conforme disposto no Anexo II desta Lei.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SEGURANÇA

PENITENCIÁRIA

ARQUITETURA DO CARGO AUXILIAR DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA
ESTRUTURA:
Grupo SEGURANÇA
Subgrupo ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS
Carreira SEGURANÇA PENAL
Cargo AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS RESPONSABILIDADES
· Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância interna
da Unidade Prisional, apoiando na ordem, segurança e disciplina;
· Receber e incluir o preso nas regras e normas da Unidade Prisional;
· Acompanhar e monitorar a movimentação de presos, nas dependências
internas da Unidade Prisional, em deslocamentos diversos de acordo
com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento nos
diversos setores sempre que se fizer necessário;
· Observar as condições de segurança, estrutural e disciplinares dos
presos em suas atividades individuais e coletivas com a finalidade de
detectar problemas e situações anormais;
· Orientar os presos quanto às normas disciplinares, divulgando os
direitos, deveres e obrigações conforme normativas legais;
· Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamente
autorizada que pretenda ingressar na Unidade Prisional;
· Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme
normas específicas da unidade;
· Efetuar a conferência periódica dos presos de acordo com as normas
da unidade;
· Verificar e conferir os materiais e as instalações do posto de trabalho,
zelando pelos mesmos;
· Realizar o monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV;
· Operar os sistemas de informações prisionais, registrar informações,
elaborar estudos de suporte a decisão, bem como alimentar os programas
e as fontes de informações de sua unidade, mantendo-os atualizados,
na forma designada;
· Operar máquinas, veículos, aparelhos, dispositivos, instrumentos,
equipamentos e sistemas necessários às atividades de segurança
prisional, técnico-administrativas, de apoio logístico e da atividade de
monitoramento e inteligência; 
· Compor conselho disciplinar penitenciário, quando convocado;
· Fazer relatórios e efetuar registros de suas atividades e mantê-los
atualizados;

· Realizar sindicâncias , averiguações e inspeções em órgãos e
estabelecimentos penais, quando demandado;
· Coibir o uso e tráfico de substâncias ilícitas, o cometimento de crimes
e transgressões, a comunicação não autorizada de presos com o mundo
exterior, a entrada e permanência de armas, objetos ou instrumentos
ilícitos, ou vedados ou que atentem contra a segurança do
estabelecimento prisional ou a integridade física das pessoas;
· Assistir ações relacionadas à segurança prisional interna e externa,
técnicas de inteligência, contra inteligência e monitoramentos diversos;
· Atuar em conformidade com os procedimentos de segurança prisional
e de Inteligência organizacional;
· Desempenhar atividades de coordenação e fiscalização dos demais
profissionais de mesma carreira, sempre que determinado;
· Auxiliar nos treinamentos, sempre que indicado ou autorizado pela
direção da unidade ou pela Gestão Superior do Sistema Penitenciário;
· Preencher formulários, redigir e registrar dados, comunicações internas
e externas e informações pertinentes ao setor de atuação;
· Desempenhar outras atividades em consonância com a Lei de
Execuções Penais;

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO
· Certificado de Conclusão de Nível Médio.
· Ser aprovado em Concurso Público.
· Possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH de categoria B.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 30/2018-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
empresa AMPF MARÃO (AGÊNCIA VIRTUAL) - ME.  OBJETO:
Emissão da nota de Empenho n.º 2019NE000614 de 01/04/2019, no
valor de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 –
Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 –
Gestão Legislativa. Natureza da Despesa: 33.90.40.21–Serviços
Técnicos Profissionais de TIC - PJ. Ação: 4628 – Atuação Legislativa.
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Manutenção).  Fontes de recursos: 0.1.01.000000–Recursos Ordinários
– Tesouro - 0101000000. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal
8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 01/07/2019. ASSINATURA:
Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 02 de julho de
2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/
2019 referente a Ata de Registro de Preços n.º 23/2019-ALEMA.
OBJETO: Aquisição de “Pastas de Couro” destinado a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.  FORNECEDORA: Empresa
NOVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. VALOR DO
EMPENHO: R$ 30.470,00 (trinta mil, quatrocentos e setenta reais).
NOTA DE EMPENHO: n.º 2019NE000949 de 10/05/2019. PRAZO
PARA ENTREGA: 15 (quinze) dias. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002
c/c Lei 8.666/93.  DATA DA ASSINATURA: 01/07/2019.
ASSINATURAS: Maria Aristeia Rabelo Campos– Fiscal do Contrato,
Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa e
Empresa NOVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ n.º 86.863.412/0001-70. São Luís–MA, 02 de julho de 2019.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral
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EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
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EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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