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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/07/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.07.2019

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/
2019, 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 DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A
PEDIDO DO AUTOR.

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

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

III - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 092/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO A GASTRONOMIA
MARANHENSE. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

4. PROJETO DE LEI Nº 093/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, ESTABELECE DIRETRIZES
PARA A INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO DA GASTRONOMIA -PDG. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES E COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS – RELATOR DEPUTADO ZITO ROLIM.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE

CONCEDE A MEDALHA JOÃO DO VALE AO SENHOR JOSÉ
RIBAMAR COELHO SANTOS, (ZECA BALEIRO). COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA.

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. 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 (3ª SESSÃO).

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO Nº 390, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA
SESSÃO SOLENE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, PARA
HOMENAGEAR OS 50 ANOS DA TRADICIONAL FESTA DA
JUÇARA, FESTEJO CONSAGRADO NO CALENDÁRIO
CULTURAL DE SÃO LUÍS QUE OCORRE ANUALMENTE NA
COMUNIDADE DO MARACANÃ.

8. REQUERIMENTO Nº 391, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA SEJA ENVIADA MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS MILITARES: CB PM
90/07 BARROSO – VOLNEY BARROSO MARQUES, SD PM 1222/
16 PÉNHA – ADERSON LUÍS PENHA DA SILVA, SD PM 177/16
MOISÉS – MOISÉS NERY LOPES, SD PM 627/EDSON  - EDSON
DE SOUZA PEREIRA, SD PM 310/17 MIRANDA – DAWID
MIRANDA DA SILVA, GUARNIÇÃO PERTENCENTE AO
ESQUADRÃO PRETORIANO DO 7º BPM, NA CIDADE DE
SANTA INÊS/MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 08/07/2019

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 355/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, dispõe sobre a criação do Dia do
Optometrista, a ser comemorado no dia 23 de março.

2. PROJETO DE LEI Nº 356/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, dispõe sobre o funcionamento de gabinetes
optométricos de profissionais habilitados para o atendimento  à saúde
visual primária na rede privada do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 068/19,
de autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro concedendo a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Vice-almirante Antônio
Carlos Soares Guerreiro.

ORDINÁRIA  2ª  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
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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  3ª  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.

ORDINÁRIA  4ª   E  ULTIMA  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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 04 DE JULHO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo
Amaral.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RILDO AMARAL – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 046 / 2019

São Luís, 02 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 044/2019
que obriga, no Estado do Maranhão, as empresas prestadoras de serviços
a informarem previamente aos consumidores os dados dos funcionários
que executarão os serviços demandados em suas residências ou sedes,
e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 044/2019 que
obriga, no Estado do Maranhão, as empresas
prestadoras de serviços a informarem
previamente aos consumidores os dados dos
funcionários que executarão os serviços
demandados em suas residências ou sedes, e dá
outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os artigos 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 044/2019.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei em comento, em linhas gerais, obriga as
empresas prestadoras de serviço no Estado do Maranhão a encaminhar,
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aos consumidores, mensagem de celular ou e-mail com informações
que permitam a identificação dos funcionários responsáveis pela
realização de reparos e execução de demais serviços na residência ou na
sede de seus usuários.

Nos termos da proposta legislativa, as empresas ficarão
obrigadas a fornecer o nome e o número da Carteira de Identidade do
funcionário, com, no mínimo, uma hora de antecedência do horário
agendado para a realização do serviço.

Na hipótese de o consumidor não possuir aparelho celular ou
e-mail, os funcionários deverão informar, ao solicitante do serviço,
palavra-chave quando comparecerem ao local de execução das
atividades.

Em que pese o relevante propósito do Projeto de Lei nº 044/
2019, uma vez que objetiva proporcionar mais segurança aos
consumidores, há de ser negada sanção à parte de seus dispositivos.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 21, incisos
XI e XII, e em seu art. 22, inciso IV, que compete à União explorar os
serviços de telecomunicações, de radiodifusão (sonora e de sons e
imagens) e os serviços de energia elétrica, bem como legislar
privativamente sobre tais matérias.

Desse modo, ao estabelecer em seu art. 2º, incisos I, II e V, a
aplicação de seus dispositivos aos serviços de telefonia móvel e
internet, televisão a cabo, satélite e digital e aos serviços prestados
por concessionárias de energia elétrica, o Poder Legislativo Estadual
acabou por usurpar a competência privativa da União para disciplinar
os serviços de telecomunicações, radiodifusão e energia elétrica.

O entendimento do STF é pacífico quanto à impossibilidade,
sob pena de violação do princípio federativo, de os Estados-Membros
interferirem normativamente na relação jurídica existente entre o Poder
Concedente Federal e o concessionário.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE
RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. LEI Nº
10.273/2014 DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES PARA CONCESSIONÁRIAS DE
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL.
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR
VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
UNIÃO (ARTS. 21, XI, 22, IV E 175, CF/88).
PRECEDENTES. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito
do art. 12 da Lei 9.868/99, considerando (i) a não complexidade
da questão constitucional posta; (ii) elevado grau de instrução
dos autos; e (iii) a baixa utilidade do rito inicialmente adotado
para o presente caso. Precedentes: ADI 5.098, Rel. Min.
Alexandre de Moraes; ADI 4.925, Rel. Min. Teori Zavascki;
ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso. 2. É inconstitucional,
por vício formal, a Lei nº 10.273/2014, do Estado da
Paraíba, que criou obrigações para as concessionárias
de serviços de telefonia fixa ou móvel, de TV por
assinatura ou de internet, em razão da violação à
competência privativa da União para explorar os serviços
de telecomunicações e legislar a seu respeito. Nas
hipóteses em que verificadas essas razões, o Plenário desta
Corte tem entendido adequada a conversão do rito com vista
a se emitir pronunciamento jurisdicional definitivo.
Precedentes: ADI 2.337, Rel. Min. Celso de Mello; ADI
4.369, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 3.322, Rel. Min.
Gilmar Mendes; ADI 4.533, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; ADI 4.083, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI
5.253, Rel. Min. Dias Toffoli ; ADI 4.478, Redator do
acórdão Min. Luiz Fux; ADI 5.569, Rel. Min. Rosa Weber,
ADI 5.585, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 5.098, Rel. Min.
Alexandre de Moraes; ADI 3.533, Rel. Min. Eros Grau;
ADI 2.615, Rel. Min. Nelson Jobim. 3. Ação direta de

inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para
declarar, por vício formal, a inconstitucionalidade da Lei nº
10.273, de 09.04.2014, do Estado da Paraíba, em sua
integralidade.
(STF. ADI 5723, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC
14-02-2019, grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 10.513/2015 DO
ESTADO DA PARAÍBA. INSTITUIÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PARA AS EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES DE APRESENTAREM
MENSAGEM INFORMATIVA QUANDO OS
USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REALIZAREM
LIGAÇÕES PARA NÚMEROS DE OUTRAS
OPERADORAS. ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARTIGO 24,
V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICÁVEL. USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA
DO CONSUMIDOR.  ARTIGO 175, PARÁGRAFO
ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
1. A competência privativa da União para legislar sobre
telecomunicações (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
é violada quando lei estadual institui obrigação para as
empresas concessionárias de serviços de
telecomunicações, ainda que a pretexto de proteger o
consumidor ou a saúde dos usuários.
2. A competência concorrente dos estados-membros para
dispor sobre direito do consumidor (artigo 24, V e VIII,
da Constituição Federal) não pode conduzir à frustração
da teleologia das normas que estabelecem as
competências legislativa e administrativa privativas da
União para disciplinar o setor de telecomunicações.
Precedentes.
3. As figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos
ostentam regimes jurídicos diversos, por isso que este
último, que observa a lógica da solidariedade social (artigo
3º, I, da Constituição Federal), encontra sede específica na
cláusula “direitos dos usuários”, prevista no artigo 175,
parágrafo único, II, da Constituição Federal.
4. A Lei 10.513/2015 do Estado da Paraíba, ao instituir a
obrigação de as empresas concessionárias de serviços de
telecomunicações apresentarem mensagem informativa
quando os usuários dos serviços realizarem ligações para
números de outras operadoras, viola o artigo 22, IV, da
Constituição Federal, configurando inconstitucionalidade
formal.
5. Ação direta conhecida e julgada procedente.
(STF, ADI 5575, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 25/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-236 DIVULG 06-11-2018 PUBLIC 07-11-2018, grifo
nosso).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ACREANA N. 1.618/
2004. REGRAS QUE PROÍBEM O CORTE
RESIDENCIAL DO FORNECIMENTO DE ÀGUA E
ENERGIA ELÉTRICA PELAS CONCESSIONÁRIAS
POR FALTA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA
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UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA . COMPETÊNCIA DO
MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ÀGUA. AFRONTA AOS ARTS.
22, INC. XII, ALÍNEA B, 30, INC. I E V E 175 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
(STF. ADI 3661, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-086 DIVULG
09-05-2011 PUBLIC 10-05-2011 EMENT VOL-02518-01
PP-00001, grifo nosso)

A partir de tais julgados, verifica-se que, mesmo que com
fundamento na competência concorrente para legislar sobre direito do
consumidor, os Estados-Membros não podem interferir em espaços
constitucionalmente definidos como de competência privativa da
União, a exemplo daquele relativo à relação jurídica existente entre
usuários e as concessionárias/permissionárias dos serviços públicos
de telecomunicação, radiodifusão e energia elétrica.

Ante o vício de inconstitucionalidade formal, forçoso reconhecer
a necessidade de veto aos incisos I, II e V do art. 2º do Projeto de Lei
nº 044/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao princípio da superioridade normativa
da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania do texto
constitucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 044/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 02 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 047 / 2019

São Luís, 02 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vícios de inconstitucionalidade formal e material, o
Projeto de Lei nº 171/2019, que institui o Estatuto da Pessoa Portadora
de Doenças Crônicas no Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 171/2019, que
institui o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças
Crônicas no Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de
Lei nº 171/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em comento tem por finalidade instituir
o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças Crônicas no Estado do
Maranhão com vistas a assegurar, promover, proteger e resguardar o
exercício pleno dos direitos e liberdades fundamentais desses indíviduos,
bem como garantir-lhes inclusão social e cidadania.

Não obstante a relevância da referida proposta legislativa, há
de ser negada sanção à parte de seus dispositivos pelas razões a seguir
delineadas.

Os incisos II e III do art. 13 do Projeto de Lei nº 171/2019
estabelecem, respectivamente, a necessidade de se disponibilizar, às
pessoas portadoras de doenças crônicas, quando do agendamento de
consultas, realização de exames e procedimentos médicos, locais
apropriados para o cumprimento da prioridade estabelecida pela norma,
bem como o direito à presença de acompanhante, durante os períodos
de atendimento e internação, devendo o órgão de saúde proporcionar
as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, a exemplo do modo de organização dos espaços
das unidades de saúde e do estabelecimento das regras para
acompanhamento de pacientes.

Acerca da matéria, válido colacionar o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa do Poder Executivo. É que,
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.
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(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741,
grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que
tange à organização dos espaços das unidades de saúde e à definição
das regras para acompanhamento de pacientes, forçoso reconhecer
a necessidade de veto aos incisos II  e III do art. 13 do Projeto de
Lei nº 171/2019 haja vista a nítida inobservância do postulado
constitucional da Reserva da Administração.

Tais dispositivos, ao determinarem ações específicas de
competência da Administração Pública, feriram a autonomia do Poder
Executivo para, na forma do art. 8º e do art. 9º, inciso II, da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, organizar o Sistema Único de Saúde
em âmbito estadual.

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal),
o princípio da reserva da Administração e considerando que o legislador
infraconstitucional não pode interferir na construção do constituinte,
de modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes
estatais, oponho veto aos incisos II e III do art. 13 do Projeto de Lei
nº 171/2019.

O caput do art. 15 da proposta legislativa em comento, assim
dispõe:

Art. 15. O acolhimento da pessoa portadora de doença
crônica, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a
dependência econômica para os efeitos legais.
[grifo nosso]

O dispositivo padece de vício de inconstitucionalidade formal.
Isso porque, dentre as consequências do reconhecimento de dependência
econômica, destacam-se a possibilidade de percepção de benefícios
previdenciários (no Regime Geral ou no Regime Próprio de Previdência),
bem como os efeitos tributários relativamente ao Imposto de Renda.

A definição de quem pode ser considerado como dependente
no âmbito da exação do Imposto de Renda é de competência da União
posto que tal tributo é de competência federal, na forma do art. 153, III
da Constituição da República3.

Do mesmo modo, o reconhecimento de dependência econômica
para fins de percepção de benefícios previdenciários depende da
observância de normas gerais fixadas, pela União, acerca da previdência
social, conforme preceitua o art. 24, XII e § 1º, da Constituição Federal.

Por tais razões, oponho veto ao caput do art. 15 da proposta
legislativa.

Por fim, o parágrafo único do art. 15 do Projeto de Lei nº
171/2019 dispõe que caberá ao Poder Público promover a assistência
jurídica gratuita ao portador de doença crônica para orientar-lhes e
garantir o cumprimento de seus direitos.

Ocorre, entretanto, que, na forma do art. 5º, inciso LXXIV
da Constituição da República, o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos, verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...]
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
[grifo nosso]

Assim, a simples condição de ser portador de doença crônica
não encontra autorização constitucional para receber assistência jurídica
integral e gratuita, a qual exige, imprescindivelmente, a demonstração
de necessidade na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição
Federal5, razão pela qual oponho veto ao parágrafo único do art. 15.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao princípio da superioridade normativa
da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania do texto
constitucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 171/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 355 / 19

Dispõe sobre a criação do Dia do Optometrista.

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
“Dia do Optometrista”, a ser comemorado no dia 23 de março.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de

julho de 2019. – Fernando Pessoa - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o “Dia do

Optometrista”, profissional com graduação superior em Optometria,
a ser comemorado no dia 23 de março.

Os Optometristas são profissionais da área da saúde formados
em Optometria, responsáveis pelo atendimento primário da função
visual. São, desta forma, os profissionais da linha de frente que avaliam
as disfunções que acometem a visão, atuando diretamente na prevenção
de problemas oculares, encaminhando à especialistas médicos as
suspeitas de doenças oculares e/ou sistêmicas.

Os Optometristas são, de fato, especialistas em identificar e
compensar alterações visuais de origem não patológicas, como miopia,
hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, alterações acomodativas e
vergenciais, melhorando o desempenho do sentido visão. Além disso,
também podem orientar pacientes em relação ao uso de lentes ou
óculos e até mesmo montar óculos e confeccionar lentes de contato.

A Optometria é uma profissão antiga – surgiu como atividade
pela primeira vez nos Estados Unidos por volta dos anos 1860-1870.
Hoje, é uma profissão consolidada em mais de 130 países do mundo,
entre os quais Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália,
Espanha Portugal, Japão, Rússia, China, Índia, Israel, Austrália, Nova
Zelândia, México, Colômbia, Uruguai, Cuba, Costa Rica e Líbano,
entre outros. Internacionalmente os Optometristas recebem
reconhecimento da OMS – Organização Mundial da Saúde, OPAS –
Organização Panamericana de Saúde, ONU – Organização das Nações
Unidas, OIT – Organização Internacional do Trabalho; todas com
apoio e colaboração da República Federativa do Brasil.

Os profissionais Optometristas estão filiados aos conselhos
regionais, no Maranhão ao Sindicato dos Ópticos, Contatólogos,
Optometristas e Ortópticos (SINOOCOMA), e ao Conselho Brasileiro
de Óptica e Optometria - CBOO, todos de ordem associativa, além de
representados pelo WCO – World Council Of Optometry.

No Brasil estão inseridos no Sistema Único de Saúde e em
consultórios independentes. Sua formação acadêmica se destaca pela
oferta das instituições: Universidade do Contestado – UnC em Santa
Catarina, Universidade Braz Cubas – UBC em São Paulo, Faculdade
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Ratio no Ceará e FASUP em Pernambuco que tem seus cursos em nível
superior reconhecidos pelo MEC. O Rio Grande do Sul já ofertou a
graduação em Optometria em nível superior, com pioneirismo no país,
através da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA com mais de
250 egressos em optometria.

A data 23 de março é comemorada mundialmente como Dia do
Optometrista, e para marcar em território maranhense a importância
destes profissionais se fez notória esta proposição, que visa
homenagear os profissionais em Optometria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
julho de 2019. – Fernando Pessoa - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 356 / 19

Dispõe sobre o funcionamento de gabinetes
optométricos de profissionais habilitados para o
atendimento à saúde visual primária na rede
privada do Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica autorizada a expedição de alvará sanitário pelas
respectivas Vigilâncias Sanitárias Municipais de todo o Estado do
Maranhão, com a finalidade de instalação de gabinetes de profissionais
optometristas legalmente habilitados, para atuar nos dispositivos de
Saúde privados, visando ofertar atendimento à saúde visual primária
da população, especialmente promovendo correções de problemas
refrativos e detecção de outros males que acometem o sistema visual
ou podem por ele ser identificados, nos termos da redação trazida pelo
artigo 4º da Lei Federal Ordinária nº 12.842, de 10 de julho de 2013.

Parágrafo único - Sendo identificada a necessidade de tratamento
invasivo e/ou com indicação de medicamentos, o profissional de que
trata o artigo antecedente deverá encaminhar ao corpo clinico
especializado.

Art. 2° - Para a concessão do alvará sanitária mencionado nesta
lei, deverá o profissional apresentar os seguintes documentos:

I - Certificado de Conclusão de Curso expedido por instituição
de ensino regular perante o Ministério da Educação;

II – Comprovante de endereço do local em que pretende realizar
os atendimentos.

Art. 3° - Caberá à vigilância sanitária a fiscalização apenas da
qualificação profissional do optometrista e das condições sanitárias
do ambiente de trabalho, não cabendo ao órgão a fiscalização das
atividades desenvolvidas.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
julho de 2019. – Fernando Pessoa - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A saúde é um direito social e dever do estado, sendo que, nos

exatos termos do art. 196 da CRFB/88, “a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

A partir desta clara premissa, o Estado brasileiro deve estar
comprometido com a luta pela democratização dos acessos aos meios
de atendimento à saúde em seus mais diversos níveis, em especial
tendo em vista o caótico quadro em que se encontra a saúde visual
brasileira.

Com efeito, são alguns rápidos e tristes dados (IBGE – Censo
2000) que o Brasil possui 159.824 deficientes visuais com cegueira em
pelo menos um dos olhos; temos 1.173.655 crianças com alguma
deficiência visual permanente; 78,4% da população não têm qualquer
assistência à saúde visual.

A cada ano, 94.700 crianças brasileiras, na faixa etária de 0 aos
14 anos, ficam cegas de um ou ambos os olhos ou adquirem alguma
deficiência permanente de enxergar.

Entendem-se por deficiência visual, as alterações funcionais
que incluem limitações de acuidade visual (a capacidade de ver um
objeto e seus detalhes a determinada distância) e campo visual (a
extensão do espaço em que os objetos são visíveis estando os olhos e
a cabeça imóveis). Tal deficiência compreende uma situação de
diminuição da visão mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e
uso de lentes corretoras.

Os dados epidemiológicos disponíveis para o Brasil mostram
que 30% das crianças em idade escolar e 100% dos adultos com mais
de 40 anos apresentam problemas de refração que interferem em seu
desempenho diário e, consequentemente na autoestima, na limitação à
inserção social, produtividade e qualidade de vida.

Uma situação agravante na questão da saúde visual do país é o
longo tempo para conseguir uma consulta pelo SUS, associado a uma
distribuição desigual de profissionais capacitados, concentrados nos
grandes centros e distante de regiões menos privilegiadas.

Segundo dados da OMS, 80% das cegueiras são evitáveis e
90% dos casos ocorrem em países em desenvolvimento e
subdesenvolvidos, sendo que o Brasil possui um dos piores índices de
prevenção para acuidades visuais no mundo.

Estudos epidemiológicos apontam que nos próximos 20 anos,
duplicará o número de pessoas cegas no mundo. A partir desta
constatação, a OMS e a IAPB (Agência Internacional para a Prevenção
da Cegueira), lançaram uma iniciativa conjunta denominada Visão 20/
20: O Direito à Visão.

Os erros refracionais apresentam-se como causa importante
de limitação nas idades pré-escolar e escolar, tendo em vista o processo
ensino-aprendizagem e sua relação direta com a qualidade da visão.

É de reconhecida importância a necessidade de detecção precoce
desses problemas visuais, o que possibilita sua correção ou
minimização visando o melhor rendimento da criança, bem assim dos
adultos.

Segundo dados do Ministério da Educação - MEC, 81% das
crianças repetentes no país não apresentam perfeita acuidade visual. A
quase totalidade das crianças em idade escolar nunca passou por exame
visual. Estima-se que grande parte dessas crianças necessitem de óculos
e as demais apresentem algum outro problema ocular não detectado, o
que pode acarretar reflexos mais sérios. Por isso, é recomendável ações
preventivas para se levantar possíveis problemas oculares e, desta
maneira, reduzir o número de cegueiras evitáveis, disfunções visuais,
repetências e evasão escolar.

Enquanto isto, existe em nosso país, a exemplo de praticamente
todos os demais no mundo, um significativo contingente de profissionais
habilitados para a promoção do atendimento da saúde visual primária,
estando capacitados a colaborar com a redução do notório e inaceitável
déficit na capacidade de prestação destes serviços à população.

Este profissional, o Optometrista, obtém sua formação em
Optometria, que é uma ciência especializada no estudo da visão e o
Optometrista (Optômetra) portanto, é profissional formado pelo
Estado, da área da saúde, autônomo e independente, que atua na atenção
primária da saúde visual. Em suas prerrogativas se encontram os
cuidados com a visão, que inclui a avaliação do estado refrativo e
motor (funcional), correção e a reabilitação das condições do sistema
visual, assim como o reconhecimento e encaminhamento de patologias
identificadas/suspeitas ao profissional competente (médico),
proporcionando significativa potencialização do processo de cura, haja
vista o início mais precoce do devido tratamento, sendo corolário lógico
o grande impacto social e financeiro que isso representa para os cofres
públicos e para o país de forma geral.

A optometria como profissão livre e independente já existe no
mundo há mais de 100 anos, tendo surgido como atividade reconhecida
pela primeira vez nos Estados Unidos da América entre os anos de
1860-1870. É uma profissão bastante difundida e respeitada no mundo
inteiro, sendo que está presente e ativa em mais de 130 países
espalhados pelos cinco continentes.

No Brasil, a Optometria, como curso superior, foi implantada
no ano e 1997 com a missão de formar profissionais aptos a atuar na
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prevenção dos transtornos visuais e oculares com o compromisso
social de priorizar a prestação de serviços de atenção visual primária
às comunidades mais desassistidas. Se identifica pela busca do
fornecimento de um atendimento qualificado interdisciplinar e
multiprofissional, facilitando a execução de programas de promoção e
prevenção em saúde pública, com seu foco voltado para o aspecto da
visão, em benefício da população brasileira.

Já são mais de quatro mil profissionais devidamente qualificados
com formação por instituições de ensino aprovadas pelo Ministério da
Educação e Conselhos Estaduais de Educação, e outro idêntico tanto
nos bancos acadêmicos, em processo de conclusão de seus cursos,
sendo importante força de trabalho com ampla capacidade e qualificação
para prestar os atendimentos visados pela presente proposição.

A atuação do Optometrista, além de fomentada e aplicada com
o apoio e promoção das mais altas entidades como Organização
Mundial da Saúde – OMS, Organização Panamericana da Saúde –
OPAS, Organização Internacional do Trabalho – OIT, Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO
e inclusive do Conselho Internacional de Oftalmologia – ICO, foi
também chancelada pela Lei Federal nº 12.842/2013, que ao regulamentar
o exercício da medicina, excluiu do rol de atos privativos do profissional
médico a realização de diagnóstico nosológico e a prescrição de órteses
e próteses oculares não são privativas de médico.

Um simples exame primário de avaliação de acuidade visual
(AV), também realizado por este novo, expressivo e qualificado
contingente de profissionais Optometristas (como acontece em todo o
mundo civilizado), por certo representa uma alavanca para a melhora
da qualidade e eficiência dos cuidados públicos com a saúde visual.

Assim, nosso Estado deve fomentar a inserção desta atividade
em seus programas e políticas voltadas à saúde, fazendo com que, a
exemplo do restante do mundo, seja possibilitada a redução dos índices
de evasão escolar, cegueira funcional e potencializado a realização de
diagnósticos precoces de catarata, glaucoma e outros males que
acometem o sistema da visão, causando grande impacto social e
financeiro, sobremaneira gravosos ao país.

Assim, forte nos preceitos fundamentais da CRFB/88, bem
como, atenta à realidade mundial, verificando a ampla utilização da
ciência optométrica em prol da população em geral, bem como em face
da situação nacional, que reclama urgentes e imediatos esforços para a
adequada prestação de atendimento à saúde visual primária, torna-se
imprescindível à aplicação da justiça social e demais valores de um
Estado Democrático de Direito, fomentar o exercício da atividade em
foco.

LEGISLAÇÃO CITADA
Artigo 196 da Constituição Federal de 1988
Artigo 4° da Lei Federal n° 12.842, 10 de julho de 2013
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de

julho de 2019. – Fernando Pessoa - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 068 / 19

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao vice-almirante Antônio
Carlos Soares Guerreiro”

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao vice-almirante Antônio Carlos Soares
Guerreiro.

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

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 03 de Julho de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

JUSTIFICATIVA
Nosso pedido se justifica diante das inúmeras ações

desenvolvidas no atributo de suas funções por Antônio Carlos Soares
Guerreiro que eì Vice-Almirante da reserva da Marinha do Brasil,

graduado pela Escola Naval, especializado em Mecânica e Doutor em
Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval.

Na carreira naval exerceu diversos cargos, dentre eles: Diretor
de Promoção Comercial da Secretaria de Produtos de Defesa, do
Ministério da Defesa, Comandante do 8o Distrito Naval, Diretor de
Ensino da Marinha, Comandante da Escola Naval e Adido de Defesa e
Naval no Reino Unido, Suécia e Noruega.

No setor operativo da Marinha foi Comandante do Navio-
Tanque “Almirante Gastão Motta” e do Navio-Varredor “Atalaia”.

Dos cursos realizados, destacam-se: Colégio Naval, Escola
Naval (graduação), Curso de Comando e Estado-Maior, Curso Superior
de Guerra Naval e Curso de Politica e Estratégia Marítimas, na Escola
de Guerra Naval. Possui o MBA em Gestão Internacional pelo Instituto
COPPEAD-UFRJ e no exterior, realizou o “Curso Regular de Estado
Mayor na Armada do Chile.

O Almirante Guerreiro foi agraciado com diversos prêmios e
medalhas brasileiras e estrangeiras ao longo de sua carreira. Atualmente
exerce o cargo de Diretor- Presidente da Estatal Amazônia Azul
Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, para o qual foi eleito em
2019.

Nascido em 29 de dezembro de 1959 no Rio de Janeiro-RJ, eì
casado com a Sra. Izabel Copelo Guerreiro e tem dois filhos.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 03 de Julho de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

REQUERIMENTO Nº 390 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene, no dia 19 de
setembro de 2019, para homenagear os 50 anos da tradicional
Festa da Juçara, festejo consagrado no calendário cultural de
São Luís que ocorre anualmente na comunidade do Maracanã.

Assembleia Legislativa, em 03 de julho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.07.19
EM: 05.07.19
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REQUERIMENTO Nº 391 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja
enviada mensagem de congratulações e aplausos aos Militares: CB
PM 90/07 Barroso - Volney Barroso Marques, SD PM 122/16 Penha
- Anderson Luís Penha da Silva, SD PM 177/16 Moisés - Moisés
Nery Lopes, SD PM 627/16 Edson - Edson de Souza Pereira, SD PM
310/17 Miranda - Dawid Miranda da Silva, guarnição pertencente ao
Esquadrão Pretoriano do 7° BPM, na cidade de Santa Inês/MA.

A referida guarnição, em ronda de rotina, deparou-se com o
clamor da população que já não conseguia reverter a condição de uma
criança de 2 (dois) anos de idade acometida de engasgo por resíduo
alimentar. Os militares supracitados, preparados para atendimento de
primeiros socorros, fizeram o manuseio adequado e salvaram a vida da
criança, que logo após foi encaminhada para o Hospital Municipal
Tomaz Martins para os procedimentos médicos onde encontra-se
hospitalizada, mas fora de perigo.

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. 08.07.19
EM: 05.07.19

INDICAÇÃO Nº 917 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, após reunião com o Prefeito Nilson
do Cassó, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário Carlos
Lula – Secretário de Saúde, solicitando que seja enviada ao município
de Primeira Cruz – MA uma ambulância para a rede municipal de
saúde da cidade em questão.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 03 de junho de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 918 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino; à Diretora
Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Maranhão – Detran/
MA, Senhora Larissa Abdalla Britto e ao Secretário de Estado de
Segurança Pública, Senhor Jefferson Miler Portela e Silva, para que
o Estado conceda isenção das taxas referente aos serviços de renovação
de Carteira Nacional de Habilitação - CNH e mudança na categoria aos
profissionais dos órgãos de segurança pública elencados no Art. 144
da Constituição Federal, que exercem a função de motorista ou
motociclista de viatura, exceto os valores a serem pagos pelos exames
e cursos necessários a cada serviço, efetuados nas empresas credenciadas
pelo Detran/MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de julho de 2019.
- Rildo Amaral - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RILDO AMARAL – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXECUTIVO.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Oradores inscritos no Pequeno
Expediente. Com a palavra, o Deputado Zito Rolim, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, TV
Assembleia, servidores desta Casa, galeria. Senhora Presidente, eu
venho, nessa oportunidade, a esta tribuna para falar de mais uma ação
importante do Governador Flávio Dino. Trata-se do Programa Cartão
Transporte Universitário, que foi instituído por meio da Medida
Provisória n.º 250/17, assinada pelo Governador Flávio Dino em 21 de
agosto de 2017 e convertido em lei em 26 de setembro de 2017, Lei nº
10.691/2017. Um programa inovador, que tem por objetivo apoiar, em
caráter suplementar, estudantes maranhenses da educação superior no
ensino presencial da rede pública e privada dos municípios maranhenses
que necessitam deslocar-se diariamente a uma distância superior a 100
quilômetros, somados ida e volta de seus municípios de residências,
para os locais de seus cursos de graduação, mediante a transferência
direta de renda. Amenizando o impacto econômico na vida acadêmica
e incentivando a permanência e continuidade dos estudos com uma
bolsa de 800 reais por semestre. Em suas edições, que foram quatro, o
programa já beneficiou mais de 3 mil estudantes em 157 municípios
maranhenses. A cada edital, são disponibilizadas mil vagas, totalizando
duas mil vagas por ano sobre a responsabilidade da Secretaria de Estado
Extraordinária da Juventude, que tem hoje à frente o nosso querido
André Mitral, que tem feito uma excelente gestão à frente desta Secretaria
na edição de 2019. E fiz questão de vir para agradecer em nome dos
estudantes de Codó. Codó foi contemplado, de um total de 1000
beneficiados com 204 vagas. Isto os senhores não imaginam a
importância deste programa, porque nós sabemos a dificuldade dessas
pessoas, desses estudantes, porque na maioria é pessoas de família de
baixa renda, e o quanto é difícil para que eles paguem esse transporte.
Então estamos aqui para agradecer ao governador Flávio Dino por
mais uma ação importante para o povo do Maranhão e principalmente
para este segmento onde todo gestor deve realmente fazer o que está
fazendo o governador Flávio Dino. Nossos agradecimentos em nome
dos estudantes de Codó, e desejando que a cada dia Deus o ilumine
para que o senhor possa fazer muito mais para o povo do Maranhão.
Era isso para o momento, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Algum orador inscrito no Pequeno
Expediente? O deputado Yglésio vai falar? Deputado Yglésio, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos. Só para aproveitar o espaço para fazer um
convite, amanhã, às 8h, no Palácio Henrique de La Rocque, no auditório,
estará aqui conosco o Presidente da Fundação Nipon , do Japão, o
senhor Yóhei Sasakawa. Ele, historicamente, desde a década de 60,
tem uma biografia forjada na beneficência. Doou apenas para tratamento
da hanseníase, nos últimos anos, mais de 200 milhões de dólares em
pesquisa. Então, a presença dele, amanhã, no lançamento do Programa
Estadual de Combate à Hanseníase, engrandece enormemente esta Casa.
E, diante disso, nós não poderíamos deixar de propor a entrega de uma
Medalha a ele. Por conta da necessária trajetória de vida que teve, e do
mais necessário ainda, o reconhecimento da biografia. Portanto, convido
a todos a participar, daqui a pouco, da votação da Ordem do Dia. E
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vamos votar pela concessão desta Medalha, a mais alta honraria desta
Casa, para alguém com uma história das mais elevadas possíveis. Então,
eram estas palavras.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A PEC 003/2008, de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
nós não temos quórum no momento para apreciá-la. Nós vamos seguir
na Ordem do Dia. Se ao final houver quórum, a gente aprecia a PEC.
Projeto de Lei 253/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo. O
Deputado está ausente, mas já é a terceira sessão. Vamos apreciar.
Projeto de Lei 253/2019 institui o Dia da Prevenção e Combate à
Depressão. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 370/2019 da CCJ, de
autoria do Deputado Leonardo Sá, institui a Política da Terceira Idade,
Casa do Idoso em Redação Final. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
Sanção. Parecer, da CCJ, contrário ao Projeto de Lei nº 022/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, sobre a humanização no serviço
bancário. Os deputados que mantém permaneçam como estão. Decisão
mantida. Projeto de Resolução Legislativa de autoria da Deputada
Andreia Martins Rezende. A Deputada está ausente. Projeto de
Resolução Legislativa de autoria do Deputado Rildo Amaral. Concede
Medalha do Mérito Legislativo João do Vale para Alan Kardec Salomão
Mota Neto. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do
Plenário. Requerimento do Deputado Arnaldo Melo nº 383/2019 (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento nº 388/2019, de autoria do
Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
389/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº
384/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral (lê). Como vota a
Deputada Cleide Coutinho? Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?
Deferido. Requerimento nº 385/2019, de autoria do Deputado Ricardo
Rios (lê). Deferido. Requerimento n.º 387/2019, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa (lê). Deferido. O Deputado Dr. Yglésio com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) – Presidente, eu peço a permissão para fazermos a sessão
extraordinária para a votação em regime de urgência do Projeto de
Resolução Legislativa, que concede a Medalha Manuel Beckman ao
senhor Yóhei Sasakawa, amanhã nesta Casa. Para quem não conhece o
Sasakawa, ele fez investimentos na ordem de mais de 200 milhões de
dólares na pesquisa de hanseníase no mundo e estará aqui amanhã no
Maranhão para contar essa experiência. E é um moimento importante
para esta Casa poder conceder a sua mais alta honraria a uma pessoa da
mais alta estatura, tanto no mérito moral quanto científico.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vamos suspender a sessão para que as comissões emitam os
pareceres nos Projetos de Lei n.º 067/2019 e 055/2019. Suspendo a
Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente, segundo o nosso Regimento, quando existe um
desentendimento no âmbito da Comissão, qualquer membro da
Comissão pode recorrer à decisão da Mesa. Esse foi um assunto e está
sendo um assunto bastante polêmico, gostaria aqui de formular uma
questão de ordem para que a Mesa não acate de imediato após uma
decisão do ocorrido. Então, nós estamos recorrendo à Mesa uma decisão
que foi feita na Comissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, a Mesa recebe a sua Questão de Ordem,
mas não vai suspender a apreciação do Projeto, a decisão da Comissão.
Nós vamos submeter ao Plenário. Projeto de Resolução nº. 249.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente, gostaria apenas de ler o artigo 49, que diz o seguinte:
Qualquer membro da Comissão poderá recorrer ao Presidente da
Assembleia dos atos e deliberações do presidente da Comissão sobre
questões de ordem. Então, eu acho que isso seria, em primeiro lugar,
importante ter essa decisão para que depois nós possamos em uma
outra sessão, averiguar a situação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, a questão de ordem de V.Exa. ela foi
deferida em parte. A Mesa recebe e vai apreciar. No que diz respeito a
suspensão da análise até que a Mesa se manifeste, ela foi indeferida.
Nós vamos apreciar no Plenário agora o Projeto de Resolução. Projeto
de Resolução Legislativa nº. 067/2019 de autoria do deputado Dr.
Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente, esse Projeto de Resolução foi aprovado um
Requerimento de Urgência e para isso teríamos que abrir uma Sessão
Extraordinária para ser votado no mesmo dia, a não ser que tenha
acordo das lideranças. A liderança da Oposição, e eu acredito sempre
foi assim, sempre foi acordo unânime. Então, a liderança da Oposição,
sempre nas últimas decisões que nós estamos tomando, que isso não
seja votado nessa Sessão Plenária. Se for votado que seja votado numa
Sessão Extraordinária, após esta Sessão, para que a gente possa mais
uma vez respeitar o nosso Regimento Interno.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano, claro que essas exceções só são abertas,
quando há o consentimento do Plenário nestes casos, a unanimidade, é
um acordo que é feito. Eu já disse algumas vezes que o meu desejo, mas
é apenas o meu desejo individual, é de que nós não exageremos nos
Requerimentos de Urgência. Mas, é claro, que isso não tira a
prerrogativa de nenhum Deputado, circunstancialmente, solicitar uma
votação de determinado projeto, em regime de urgência. E o Plenário é
soberano para apreciar o Requerimento de Urgência. Quanto a este
caso específico, V. Exas. da Oposição concordaram com a apreciação
nesta Sessão. Por isso que eu suspendi a Sessão e a CCJ, nesta mesma
Sessão, apreciou o projeto. V. Exa. estava presente, assim como o
Deputado César. Ambos atenderam a solicitação do Deputado Yglésio,
quando eu consultei todos silenciaram e este silêncio representou a
concordância. V. Exa. sabe que esta Presidência jamais atropela o
Regimento, em qualquer votação, seja a votação de maior repercussão
ou seja uma votação de um Projeto de Resolução que concede um
Título de Medalha Manuel Beckman.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pela Ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
A Oposição, o Bloco de Oposição, no momento em que foi falado isso,
teve o seu desacordo. Inclusive foi manifestado, eu manifestei a V. Ex.ª
inúmeras vezes que o Bloco geralmente precisa ter o acordo de líderes.
Isso é fato.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Ex.ª concordou ainda pouco.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Não, de fazer na
mesma Sessão não. Nós não concordamos em fazer na mesma Sessão.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Deputado Adriano, eu perguntei em alto e bom som.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu também não
ouvi isso, Presidente. Com todo o respeito ao senhor, eu não ouvi isso.
Eu acho que é tão pequeno a coisa.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Abria uma Sessão
Extraordinária para se fazer isso.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - A liturgia da Casa
recomenda determinados tipos de procedimentos. Eu não vejo por que
fazer essas coisas no afogadilho e da forma para alguns mais impúberes
achar que isso é uma apologia ao Poder. Não é uma apologia ao poder
atropelar dois ou três deputados. É, na verdade, uma inobservância
despropositada de poder medir forças onde não há necessidade de
medir forças. Eu acho que não deve fazer isso. Eu acho que devia ter,
sim, vistas. Eu acho que deveria ter observância a isso. Eu não vejo. Eu
venho lutando não é contra esse projeto do Dr. Yglésio, não, de jeito
nenhum. Eu não estou sendo contra a iniciativa dele. Eu estou sendo
contra os procedimentos históricos que essa Casa tem se comportado.
E eu tenho sido voz única talvez em tentar botar essa Casa no patamar
que ela merece. Só isso. Esse é o meu pecado talvez em relação a isso.
Esse é o meu pecado, de tentar ajustar a Casa ao tamanho que ela é, à
necessidade que ela tem, à observância que ela é. Volto a dizer: o
Governo não precisa medir forças onde tem quase quarenta deputados
aqui dentro, trinta e tantos deputados. Eu acho isso muito pequeno
para poder diminuir o parlamento e achar que vai lá fora estar aí
atropelando. Não atropelaram, não. Não atropelaram, não. Se
diminuíram. Isso que eu sou contra. E não há necessidade disso, não há
necessidade disso. É um parlamento jovem, de pessoas com
conhecimento, com talento. Mas é preciso que a gente respeite a Casa,
se não respeitar, nós não seremos respeitados lá fora. Isso aí V. Ex.ª
pode ter certeza disso.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) – Presidente, este ano, a gente já teve alguns embates de
assuntos que eu não vejo nenhum porquê de a gente ficar discutindo.
Mas, enfim, não tiro a razão do Deputado César em estar chateado.
Não tiro a razão do Deputado Adriano em pedir vistas, ou querer pedir
vistas dentro da Comissão. Mas a gente tem que dar a César o que é de
Cesar. Eu estava ao seu lado quando V. Ex.ª, a pedido do Deputado
Yglésio, perguntou se tinha alguma negação de algum líder. E ninguém,
nenhum líder se pronunciou. E quando se calam, a gente sempre tem
que dar o seguimento e votar na mesma Sessão. E isso foi proposto
aqui. Se quiser, depois, pode até pedir as notas taquigráficas, Deputado
César, Deputado Adriano. Deputado César, eu, com todo o respeito
que V. Ex.ª sabe que eu tenho carinho especial, é meu amigo, é um dos
conselheiros que eu tenho na minha vida, eu respeito demais, demais
mesmo, mas eu não vejo aqui uma questão de Governo ou não ser
governo, porque é uma medalha Manuel Beckman, que não tem nada a
ver. Não é uma Medida Provisória, não é uma Mensagem Enviada pelo
Poder Executivo. Enfim não tem nada a ver com o Governo ou não ser
governo. Eu acredito que cada um tem os seus motivos para fazer o
que deve fazer. Reconheço que V. Ex.ª deve ter os seus motivos
juntamente com o Deputado Adriano para tentar não fazer essa votação
aqui no dia de hoje, mas eu peço até por um gesto cortês de V. Ex.ª Uma
Medalha Manuel Beckman a uma pessoa que realmente a gente sabe
que merece, pela história que o Deputado Yglésio nos apresentou. É
um cara que luta contra a hanseníase e, há muito tempo, já investiu
milhões e milhões de dólares nesse tratamento e achamos por bem

pedir esse pedido de urgência, porque ele vai estar aqui amanhã. Então
assim, peço a V.Exa. que nos ajude a fazer isso, porque eu não vejo
meio de prejudicar isso, entendeu? Então eu só quero aqui registrar que
o Presidente Othelino fez o pedido ao Plenário, não houve nenhuma
manifestação de um líder contrário à votação desse projeto, dentro
desta mesma Sessão. Repito, se quiser pode pedir as notas taquigráficas
que eu tenho certeza, eu ouvi, eu estava ao lado do Presidente quando
solicitou isso. E finalizo aqui pedindo que a gente possa votar,
Presidente, porque não vejo empecilho algum para a gente poder votar
esse projeto.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Eu também, deputado Glalbert, tenho por V. Exa. um
sentimento até de filho, tenho um carinho generoso por V.Exa, e V.Exa.
sabe disso, na mesma ordem que eu tenho pelo deputado Othelino, já
expresso inúmeras vezes em todos os ambientes, nunca omiti em
nenhum minuto, nunca me furtei disso. E ontem mesmo em uma
conversa reservada que estava com o deputado Adriano, nós citamos o
nome do Deputado Othelino em relação a essa situação. Meu problema
não é esse, não é a falta de carinho que eu tenho pelo Parlamento, meu
problema é que acho que podemos ser grandes. Nós podemos ser
maiores do que nós somos. O que não podemos... eu tenho 03 projetos,
mas está correndo aí de acordo com a liturgia do caso, 03 medalhas.
Tudo, tudo na forma a lei. Eu me recuso a aceitar essas coisas. Acho
que é muito feio para o Parlamento. Não é uma situação minha, eu
estou dizendo que podia ser feito de ordem. Amanhã chega outro e
quer botar amanhã de manhã, daqui a alguns dias vão dar medalha
domingo aqui. É nesse sentido, deputado Glalbert, que eu digo. V. Ex.ª
é uma pessoa educada, me tratou com educação, veio aqui pedir com
educação. O deputado Adriano, não era esse o acordo que tínhamos,
mas confesso a V. Ex.ª que vou me recusar a vida toda,
peremptoriamente, a aceitar esse comportamento da Casa. Nunca vou
aceitar. Não vou aceitar, porque acho que nós devemos fazer... já somos
tão criticados, tão execrados, tão maltratados pela sociedade, se não
fizermos o mínimo necessário aqui nós vamos ser vilipendiados sempre.
Não se trata de Medalhas, se trata de comportamento litúrgico, da
obediência da liturgia do poder da Casa, é isso que estou querendo
melhorar a Casa. Mas se isso for o desejo da maioria eu me curvo, eu
cedo, não tenho nenhum tipo de objeção a ceder a maioria não, já estou
acostumado aqui. Agora, não reclamo de projeto meu, reclamo na
tribuna, no dia parece que para mim isso nem existiu, porque eu fiz o
que pude. O que digo é que amanhã quando a dor bater à porta, lá na
própria CCJ, que alguém não reclame disso. Porque eu acho
desnecessário, imprudente, intolerância ao que estou vendo aqui. Mas
se esse é o desejo, façam. Agora, a CCJ negar a vista de processo, pela
primeira vez estou vendo. Pela primeira vez na minha vida desde que
quando você era Presidente, deputado Glalbert Cutrim, você nunca
negou vista para ninguém. Talvez, próprio dos ditadores, mas no caso
dele, que não é, foi feito isso. Talvez quem... próprio de outros
ditadores. Pode ser a interpretação, mas vou continuar sendo o que
sou. Essa questão de ser stalinista foi muito bonito, passou para a
história, mas passou para história da forma que passou. Os democratas,
como o Gandhi e outros, sobrevivem ainda nas cabeceiras enquanto
que esses não sobrevivem nem no lastro das memórias dos mais
pessimistas dos homens públicos. Mas eu vou continuar a querer que
este Parlamento seja grande. Isso aí V. Ex.ª pode ter certeza disso, até
o último minuto do meu mandato desejando que ele seja grande.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
eu peço verificação de quórum.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)

– Senhor Presidente, pela Ordem, só para fazer um registro. De acordo
com a fala do Deputado César, eu que estou presidindo os trabalhos,
não poderia deixar de me manifestar e afirmar que o Deputado César,
ele falta com a verdade, quando diz que não houve concessão de vista.
Eu acho que todos nós, Deputados, que estamos aqui, a imprensa que
está acompanhando, aqueles que estão nos acompanhando pela
transmissão do Sistema de Comunicação da Assembleia, acompanhou
que houve pedido de vista. O Deputado Adriano, que abriu mão do
pedido de vista que a ele foi concedido por mim, por 24h. Agora não
dar para brincar com o Regimento. Assim como ele se apega ao
Regimento para pedir rigidez nos procedimentos, também não pode
abrir mão do procedimento a seu bel prazer. Então, eu não poderia
deixar de fazer este registro e dizer que o Deputado César, mesmo
fundamentando as suas posições, em alguns momentos, ele quer jogar
para a plateia. E isso aí eu não vou aceitar, sobretudo, na minha posição
de Presidente da Comissão que estou conduzindo os trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel, e os Deputados que desejarem registrem
novamente as suas presenças, para que possamos dar prosseguimento
ou não. Nós vamos apreciar o Projeto. Os Deputados que assim o
desejarem confirmem suas presenças. Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado pela
Ordem, eu acho que eu não faltei a verdade. Eu acho que a verdade aqui
dói, bate no âmago, quando a verdade tem foco direcionado. A verdade
é um instrumento poderoso, vai continuar a ser assim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n° 249, de autoria da Deputada Daniella Tema
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai à Sanção. Projeto de Lei n°
119, de autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai a Segundo Turno. Projeto de Resolução n° 067, de
autoria do Deputado Dr° Yglésio. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à
Promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n° 055, de autoria do
Deputado Rildo Amaral. Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação.
Inclusão na Ordem do Dia da sessão de segunda-feira: Projeto de Lei nº
090/2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, em segundo
turno; Projeto de Lei nº 249/2019, de autoria da Deputada Daniella
Tema, em segundo turno; Projeto de Resolução nº 046/2019, de autoria
da Deputada Daniella Tema, em segundo turno; Projeto de Lei nº 093/
2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, em primeiro turno;
Projeto de Lei nº 092/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, em
primeiro turno; Requerimento nº 390/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; Requerimento nº 391/2019, de autoria do
Deputado Rildo Amaral.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso. V. Ex.ª pode me
conceder, por gentileza, o tempo da liderança do PSDB? Já consultei
os demais membros que vou usar o Tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Embora V. Ex.ª seria o último, mas hoje V. Ex.ª será o primeiro.
V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) –Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,

Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado! Senhor Presidente,
trago à pauta desta Casa novamente a cidade de Imperatriz. E eu quero
fazer referências às obras na cidade de Imperatriz. O Governador Flávio
Dino anunciou, na cidade de Imperatriz, a reforma, a reconstrução da
Beira Rio em Imperatriz e anunciou por um valor, em média, de três
milhões de reais. A obra foi concluída e com o orçamento sendo utilizado,
verba utilizada muito maior do que foi prometido. E uma obra inferior
aquém do projeto inicial, do projeto anterior. Fizemos todas as coletas
de dados, informações e denunciamos no TCE, no Ministério Público.
Cobramos informações da Secretaria de Infraestrutura, inclusive com a
possibilidade de superfaturamento, possibilidade de corrupção.
Fizemos a denúncia e fomos cobrar o Secretario de Infraestrutura. E,
ao cobrar o Secretário de Infraestrutura, não teve nenhuma
transparência, nada. Nós tivemos que judicializar a solicitação das
informações. Fomos ao CREA, ao Ministério Público, para que
pudéssemos obter as informações necessárias da construção da Beira
Rio em Imperatriz. Senhoras e senhores, não obstante, eu estive
recentemente na cidade de Imperatriz e, por denúncia da população,
reclamação da própria população, eu fui ao centro de Imperatriz visitar
o calçadão de Imperatriz. E, ao visitar o calçadão de Imperatriz, constatei
pessoalmente a falta de transparência do Governo do Estado de uma
obra que foi anunciada em 2018, de uma obra que foi iniciada em 2018,
foi iniciada em agosto de 2018 com previsão de término para 21 de
fevereiro de 2019, e chegando lá o que encontramos? Uma obra
inacabada, a rua totalmente tomada por material de construção, tapumes
e a reclamação geral de empresários, lojistas, comerciantes que
perderam parte dos seus rendimentos, parte da sua arrecadação por
conta da obra inacabada. O CREA, na cidade de Imperatriz, multou o
governo do estado por falta de transparência. A falta de transparência
que já denunciamos inúmeras vezes, a falta de transparência que nós
cobramos. O governo do estado faz uma obra em Imperatriz sem a
menor transparência e o CREA notificou, notificou o governo do estado
pela falta de transparência. Senhoras e senhores, uma obra que era para
ter sido iniciada no dia 21, foi iniciada no dia 21 de agosto de 2018 para
concluir dia 21 de fevereiro de 2019, já estamos em julho e os prejuízos
para os empresários, comerciantes, lojistas só se avolumam, só
aumentam. E muitos comerciantes alegam inclusive a possibilidade de
ter que demitir funcionários, demitir trabalhadores por conta de uma
obra inacabada. Já estamos apresentando uma representação no
Ministério Público Estadual, no Ministério Público de Improbidade
Administrativa, não só em São Luís como também em Imperatriz, e
não é a primeira e nem a segunda vez que fomos a cidade de Imperatriz
e denunciamos o governo do estado. Já fizemos isso com relação a
Caema, esgoto correndo a céu aberto nas ruas de Imperatriz, nos riachos
de Imperatriz como no caso do Bacuri e despeja de forma in natura
todo o esgoto no Rio Tocantins. Realizamos uma audiência pública e
apresentamos as denúncias ao Ibama, ao Ministério Público,
apresentamos as alegações colhidas com a população, fotos, imagens,
uma denúncia que foi constatada, verificada in loco e agora, mais uma
vez, fomos a cidade de Imperatriz e constatamos o descaso do
governador Flávio Dino mais uma vez com a cidade de Imperatriz.
Então cobramos informações do governador Flávio Dino, por meio do
secretário de Infraestrutura, para que possa apresentar as informações,
os motivos pelos quais a obra está atrasada, que deveria ter sido entregue
desde fevereiro de 2019. Já estamos em julho e a obra está parada
causando prejuízo para empresários, lojistas, comerciantes, para a
população de Imperatriz. E já fizeram isso uma vez, estamos aguardando
ainda o julgamento por parte do Judiciário das nossas ações diante da
Beira Rio, em Imperatriz. Então, mais uma vez, estamos defendendo a
população de Imperatriz.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, declina. Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN, declina.
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Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado Adriano, por oito minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, eu subo
hoje a esta tribuna para comentar a Medida Provisória n° 295/2019,
que chegou na semana passada a esta Casa. Essa Medida Provisória,
mais uma do Governador, mais uma Medida Provisória do Governador,
quantas vezes eu já não subi à tribuna para criticar as inúmeras, inúmeras
Medidas Provisórias que o Governador manda a esta Casa, mesmo
após ter feito livros criticando Medidas Provisórias do Governo Federal.
Mas editou essa Medida Provisória, que é um verdadeiro absurdo, um
verdadeiro atentado contra a Previdência do Maranhão. O que Dino
pretende fazer ou já está fazendo, pois já é uma Medida Provisória e,
certamente, será aprovada nesta Casa, mas não sem antes ter uma
discussão mais aprofundada. Por isso que vou aqui propor uma
audiência pública para que a gente possa debater essa Medida
Provisória. E ela, de fato, transfere todos os imóveis do FEPA para o
recém-criado Maranhão Parcerias, MAPA, que é o antigo EMARP,
Deputado César Pires. Então, o que essa Medida Provisória que está
em vigor faz? Transfere a gestão de todos os imóveis do FEPA para o
MAPA, que é um órgão novo recém-criado, do Governo do Estado,
que agora recentemente foi indicado, foi colocado como presidente, o
Nunes, o Nunes saiu da Secretaria de Governo e hoje é o Presidente do
recém-criado MAPA, antiga EMARP. EMARP, que todos nós
lembramos das últimas crises e irregularidades que houve no EMARP,
que foi aquela retirada de 100 milhões de reais, durante as eleições
eleitorais, do EMARP. E depois o retorno desse recurso para o EMARP.
Então, no bojo disso tudo, nós encontramos aqui nessa Medida
Provisória, esse grande, mais um grande golpe do Governador Flávio
Dino contra a Previdência do Estado, que é a transferência dos bens do
FEPA para o MAPA. Então, apesar de existir aqui no parágrafo primeiro,
que determina que o FEPA seja remunerado pelos negócios realizados
pelo MAPA, com seus bens, ou seja, o MAPA tomará conta de todos
os bens do FEPA, e remunerará o FEPA a valor de mercado, ou seja, os
bens já não serão mais do FEPA e, sim, do MAPA que utilizará esses
bens e com esse rendimento, teoricamente, rendimentos, a preço de
mercado, não dizem como esses rendimentos vão ser feitos, não diz o
prazo em que essas transferências serão efetuadas. E isso será transferido
teoricamente, mas não explica como, para o FEPA, para os aposentados.
Se já não bastasse o FEPA estar quebrado, os bens que hoje são geridos
pelo IPREV, que foi criado no governo Flávio Dino, inclusive com o
meu voto contra à lei aqui do IPREV. Diz o art. 10 da lei que cria o
IPREV, vou ler aqui: Os bens e direitos do FEPA serão utilizados no
cumprimento dos seus objetivos, de acordo com programas aprovados
pelo Conselho Administrativo. Ou seja, isso não existe mais, porque
os bens já foram todos para o novo órgão. (...) que vise a manutenção
do poder aquisitivo dos capitais investidos, rentabilidade compatível
com os imperativos atuariais do Plano de Custeio e Segurança dos
investimentos. Então isso aqui já não existe mais porque na Medida
Provisória do Governador Flávio Dino é muito expresso no seu art. 9º
que fica o Instituto de Previdência do Estado do Maranhão - IPREV
autorizado a transferir a gestão dos imóveis do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria - FEPA para Maranhão Parcerias - MAPA,
para o Governo do Maranhão. Então, o IPREV já não vai ter - já não
tem por que já é uma medida provisória - nenhum tipo de gestão nos
imóveis do FEPA. Quem vai gerar...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Conceda um
aparte, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Concedo o aparte ao
Deputado César Pires...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Se o
senhor se lembrar, Deputado, lá na LOA, os bens do IPREV iam ser
leiloados para fazer arrecadação de recursos com a venda desses imóveis
para melhorar o lastro da Previdência. Se não me falha a memória, tem
algum dispositivo tipo causa pétrea que não pode transferir o bem
quando o bem é do patrimônio dos aposentados. Nesse caso, ele
transfere, tira a responsabilidade, tudo isso talvez em função daquelas
inquirições que nós fizemos ao IPREV em relação aos bens, em relação
aos leilões que eram feitos. Se continuasse no IPREV, inclusive tinha
que justificar o porquê dos ganhos das aposentadorias. Eu estou
mandando fazer um estudo nesse sentido. O estudo está sendo quase
que concluso, para a gente poder fazer um debate ainda melhor junto
com o seu em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, foi bem lembrada
essa MP 295, que no meu entendimento tenta usurpar o dinheiro do
servidor público, transferir para um organismo criado recentemente
dentro de outro estatuto, dentro de outro regimento, dentro de outras
primícias, que poderá ele alugar, vender, doar e fazer o que quiser em
relação a isso e tira simplesmente dos bens da previdência. É preciso a
gente ter muita compreensão, que mais uma vez a falência da
Previdência, que era o lastro que poderia garantir, no caso da falha do
Estado, os aposentados do próprio Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Certamente,
acrescento as palavras do Deputado César Pires ao nosso
pronunciamento. É fato gravíssimo de extrema importância. E dando
continuidade, vou ler aqui o artigo 10 da Medida Provisória. O que é
que o artigo 10 diz? Os recursos oriundos da gestão de bens de que
tratam os Artigos 8º e 9º desta Medida Provisória, poderão ser usados
para: I - garantia das operações e projetos de interesse do Estado,
celebrados pela administração direta ou indireta. II – Financiamento
direto de projetos geridos pelo Maranhão Parcerias, MAPA. III –
Ressarcimento das perdas sofridas por órgãos de administração
indireta, devido a realização dos processos de regularização fundiária.
Parágrafo Único: as decisões concernentes à destinação dos recursos
do FEM, pelo Maranhão Parcerias, MAPA, serão submetidas ao
conselho de administração e aprovados pelo conselho fiscal. Ou seja,
resumindo, os bens do FEPA serão transferidos para outro órgão,
serão retirados do IPREV, já estão sendo retirados por essa medida
provisória que já está em vigor, do IPREV, e estão sendo geridos pelo
MAPA. O MAPA tem como único objetivo, o que eu acabei de ler aqui
no artigo 10, que é a rentabilidade dos bens do Estado, inclusive
utilizando-se dos bens do FEPA para ter rentabilidade e para ter lucros
para o próprio Estado, desvirtuando a premissa em si dos bens do
FEPA, dos investimentos do FEPA que teriam que ser utilizados
unicamente para o pagamento e para a segurança dos aposentados e
daqueles que vão se aposentar e dos pensionistas do estado do
Maranhão. Considero mais um golpe contra os aposentados e contra,
de forma muito nítida aqui, contra os servidores ativos do estado o
Maranhão, porque um dia irão se aposentar; e mais um golpe do
governo do estado que acabou com os recursos financeiros do FEPA e
agora acabou... porque transferiu do IPREV, transferiu da gestão do
FEPA os bens desses aposentados para um órgão que será um órgão
que vai gerir, que vai misturar todos os órgãos do Estado e vai tirar essa
finalidade em si dos bens do FEPA, ou dos bens dos aposentados.
Mais um golpe contra os aposentados, pensionistas e servidores
públicos do estado do Maranhão e entrarei aqui com um pedido, com
uma solicitação de audiência pública nas comissões para que a gente
chame os representantes dos servidores, os aposentados para
participar, aprofundar e ter mais informação a respeito dessa medida
provisória, antes que ela seja aqui chancelada nesta Casa. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -  Deputado Wellington do Curso, por 10
minutos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Septuagésima Oitava 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. 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): Doutora Cleide Coutinho,
Doutor Leonardo Sá, Roberto Costa, Fernando Pessoa, Rildo Amaral,
Pastor Cavalcante e Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 003/
2008, de autoria do Deputado Doutor Yglésio que foi transferida para
a próxima Sessão Ordinária, por falta de quórum qualificado. Em
seguida, foi submetido a deliberação do Plenário, que manteve o Parecer
nº 325/2016, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC),
contrário ao Projeto de Lei nº 285/2019, do Deputado Rigo Teles, que
dispõe sobre a obrigação das agências bancárias disponibilizarem um
funcionário exclusivo para atendimento aos idosos e pessoas portadoras
de necessidades especiais nos Caixas de Autoatendimento. O Projeto
de Lei nº 253/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo e o Projeto
de Resolução Legislativa nº 057/2019, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende, foram transferidos devido ausência dos autores. Na
sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos n°s: 382/19, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo, enviando mensagem de congratulações à
população do Município de Buriti Bravo, pela passagem do seu
aniversário, comemorado no mês de julho e 386/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja dispensado dos trâmites
regimentais, para discussão e votação em uma Sessão Extraordinária,
logo após a presente Sessão, os Projetos de Lei nºs: 130 e 290/2019, de
autoria do Poder Executivo. Submetidos à deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos n°s: 380/2019, do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja submetido ao Plenário, o Parecer verbal oriundo
da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 022/2019, de sua autoria e 381/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Presidente da
CAEMA, Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando que
disponibilize a lista dos funcionários que ocupam cargos comissionados
na Companhia, bem como, suas respectivas funções e remunerações.
Por força de acordo das Lideranças, foram apreciados na presente
Ordem do Dia os Projetos de Lei nºs: 130 e 290/2016, ambos de
autoria do Poder Executivo. O Projeto de Lei nº 130/19, que altera a Lei
nº 8.451, de 5 de setembro de 2006, dispondo sobre a criação do
Conselho Estadual de Juventude – CEJOVEM, foi aprovado na sua

forma original e encaminhado à sanção governamental, enquanto que, o
Projeto de Lei nº 290/2019, que altera as Leis nºs: 10.224, de 15 de abril
de 2015;  10.293, de 18 de agosto de 2015 e  10.266, de 24 de junho
2015, foi aprovado com Emenda, encaminhado à redação final, sendo,
desta forma, aprovado conforme o Parecer nº 337/2019, da Comissão
de Constituição e Justiça, em Redação Final e encaminhado à sanção
governamental. Na sequência, foi promulgada a Lei nº 11.056, de 03 de
abril de 2019, que assegura atendimento a pessoas com diabetes. Na
forma Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 383/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo; 384/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral; 385/
2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios; 386/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa e 387/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. Da mesma forma ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos e
no Expediente Final. 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, 04 de julho de 2019.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 058/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 942/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” a Jefferson Miler Portela e Silva.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman”, a Jefferson Miler Portela e Silva.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de julho de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada DANIELLA
TEMA - Segunda Secretária, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE JULHO DO
ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – Presidente
ANTONIO PEREIRA
RILDO AMARAL
DR. YGLÉSIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº015/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 229/

2019, 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.
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AUTORIA: Deputada Daniella Tema
RELATOR: Deputado ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

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

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 05 de julho de 2019.

Valdenise Fernandes Dias
Secretária de Comissão

RESENHA DA VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE JULHO
DO ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
HÉLIO SOARES – PRESIDENTE
CÉSAR PIRES
EDIVALDO HOLANDA
MICAL DAMASCENO
RILDO AMARAL
ZÉ INÁCIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 006/2019 – Emitido ao PROJETO LEI Nº 119/

2019, de autoria do senhor deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre
a regulamentação das Cavalgadas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

AUTORIA:  Deputado ARNALDO MELO
RELATOR: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN

“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 05 de julho de 2019.

ANTONIO GUIMARÃES
Secretário da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 02 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019, ÀS 14
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ZÉ INPACIO LULA – PRESIDENTE,  em exercício
CÉSAR PIRES
FERNANDO  PESSOA
RAFAEL LEITOA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 332/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

266/2019 -  AUTORIZA o Estado do Maranhão a fazer uso de veículos
automotores apreendidos em decorrência da prática de ilícitos penais
ou de infrações administrativas, e dá outras providências .

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA

DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 339/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
295/2019 - ESTABELECE a colocação de placa em obra pública estadual
paralisada contendo exposição dos motivos da interrupção.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO  pela maioria, nos termos do voto

do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados César Pires e
Fernando Pessoa.

PARECER Nº 349/2019 – Emitido ao MOÇÃO Nº 009/2019
- que PROPÕE Aplausos ao Batalhão de Bombeiros Militar do
Município de Trizidela do Vale.

AUTORIA: Deputado VINICIUS LOURO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 352/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055/2019 -  CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Joao do Vale” para ALAN  KARDEC
SALOMÃO MOTA NETO, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 354/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

299/2019 -  CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Gardeane -
IG, com sede e foro no Município de São José de Ribamar - Ma.

AUTORIA: Deputado NETO  EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado  ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 358/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

164/2019-  INSTITUI a obrigatoriedade de implantar Kit de Primeiros
Socorros nas Embarcações Aquaviárias, e a Capacitação da Equipe de
Bordo com Noções Básicas de Primeiros Socorros.

AUTORIA: Deputada THAÍZA HORTEGAL
RELATORIA: Deputado  ZÉ INÁCIO  LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 361/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

297/2019 - ALTERA o art. 1º, da Lei nº 9.368, de 02 de maio de 2011
-  CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Cultural Bloco
Alternativo Banda do Sabyhá.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 363/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/2019 - APROVA a Apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar os arts. 166 e 198 da Constituição Federal, para o fim
de estabelecer que a União destine, no mínimo, 10% (dez por cento) da
sua Receita Corrente Bruta às Ações e Serviços Públicos de Saúde,
excluindo do cômputo deste percentual as Emendas Parlamentares ao
Orçamento Federal.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 365/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/2019 - APROVA a Apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar os arts. 22 e 24 da Constituição Federal, para tornar
competências legislativas privativas da União em concorrentes com os
Estados e o Distrito Federal.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 369/2019 – Emitido ao 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 nº 10.266, de 24 de junho de
2015, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER  Nº 370/2019 -  (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº.  196/2019  - INSTITUI a Política
da Terceira Idade, “Casa do Idoso” e dá outras providencias.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA:  Deputado WENDELL  LAGES
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.
PARECER Nº 371/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

130/2016 - 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO  LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER  Nº 372/2019 – (EM REDAÇÃO FINAL) - 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
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

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

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

Glacimar Melo Fernandes
Secretária da CCJ

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE JULHO, DO ANO  DE
2019,  ÀS  11 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ZÉ INÁCIO LULA – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
RAFAEL LEITOA
DOUTOR YGLÉSIO  (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº  373/2019 -  (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LE  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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  04 de  Julho de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 04 DIAS DO MÊS DE JULHO, DO ANO  DE
2019,  ÀS  10 HORAS E 20 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ZÉ INÁCIO LULA – PRESIDENTE, em exercício
ANTÔNIO PEREIRA
RAFAEL LEITOA
FERNANDO PESSOA
Suplentes
DOUTOR YGLÉSIO
ADRIANO

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

067/2019  - CONCEDE a Medalha Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Senhor YÓHEI SASAKAWA, com
nacionalidade japonesa.

AUTORIA: Deputado DOUTOR  YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  05 de  Julho de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 016/2019

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

277/2019, de autoria do Poder Executivo, que Institui a Escola de
Saúde Pública do Estado do Maranhão, cria o Programa Inova Saúde e
o Programa Estadual de Bolsa de Estudo, Pesquisa e Extensão no
Sistema único de Saúde.

Nos termos do presente Projeto de Lei, a Escola de Saúde
Pública, Unidade Administrativa integrante da Estrutura da Secretaria
de Estado de Saúde - SES, terá por finalidade promover a formação, o
desenvolvimento de pessoal e a pesquisa básica ou aplicada, de caráter
científico e tecnológico, destinados a garantir a eficácia e a qualidade
dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde.

Em suma a medida visa, a um só tempo, instituir a Escola de
Saúde do Estado do Maranhão-ESP/MA, criar o Programa INOVA
SAÚDE e o Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão
no Sistema Único de Saúde/ SUS. A primeira visa promover a formação,
o desenvolvimento de pessoal e a pesquisa de caráter científico e
tecnológico, destinados a garantir a eficácia e a qualidade dos serviços
de saúde prestados pela Administração Pública. Os programas, por
sua vez, visam articular e integrar os sistemas nacionais de educação e
de ciência, tecnologia e inovação com o SUS.

Tem lastro no direito social à saúde, direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visando à
redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação; assegurado mediante Sistema Único de Saúde que
incremente o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
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Registra a Mensagem Governamental que, por determinação

constitucional, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 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, com alteração na Ementa (Parecer nº
320/2019), vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

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 funcionará como
instrumento de incentivo à produção, agregação e disseminação de
conhecimento científico e tecnológico, à pesquisa em serviços e à
geração de inovações em ambientes produtivos do da saúde.

Decorre daí a Política de Educação Permanente em Saúde e,
mais recentemente, o Programa para o Fortalecimento das Práticas
de Educação Permanente em Saúde no SUS - PRO EPS-SUS, instituído
pela Portaria nº3.194, de 28 de novembro de 2017, a exemplo.

No mesmo lastro, a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação em Saúde (PNCTIS) instituída desde 1994, voltada para as
necessidades de saúde da população, tem como objetivos principais
desenvolver e otimizar os processos de produção e absorção de
conhecimento científico e tecnológico pelos sistemas, serviços e
instituições de saúde, centros de formação de recursos humanos,
empresas do setor produtivo e demais segmentos da sociedade; e para,
além das ‘necessidades de saúde da população’, produzir conhecimento
novo priorizando a indução e o fomento descentralizado à pesquisa.
Que, nesse projeto se fortalece em nível estadual com a criação do
Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão no SUS.

Estudos revelam crescente produção científica no país e, nesse
contexto, a importância da formação de pesquisadores, bem como
forte concentração regional e institucional desta produção/formação
nas regiões sul/ sudeste. A desconcentração da produção científica e da
formação de pesquisadores nesta área do conhecimento que é tão
importante no cenário do sistema nacional de saúde, o SUS, é condição
para dinamizar tanto o sistema quanto os serviços públicos de atenção
à saúde, além de contribuir para a implementação do SUS no país.

As medidas em tela, também, vão ao encontro da cultura de
cooperação propiciada pela Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública
que favorece a construção compartilhada e a circulação de
conhecimentos e o desenvolvimento de competências no interior do
Sistema Único de Saúde. Em adição, a capacidade de inovação é
reforçada ao garantir que os profissionais de saúde sejam capacitados
nos diferentes níveis do sistema de saúde; tem-se as condições para
maior ambiência para a troca de informação e a gestão do conhecimento
no setor da saúde; e a reestruturação política amplifica a participação
de parceiros no desenvolvimento de inovação através de sistemas de
incentivos à pesquisa contextualizados ao Maranhão.

Com efeito, vê-se que o legislador, ao propor matéria em nível
estadual, reestruturando a escola do SUS junto a mecanismos de
fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação
fortalece o Sistema Estadual de Saúde.

   Em virtude das considerações acima descritas, no mérito,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 277/2019, nos termos
do substitutivo adotado no âmbito da Constituição de Justiça e
Cidadania.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 277/2019, com alteração proposta, no
âmbito da Comissão, Justiça e Cidadania.

É o voto.

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

Projeto de   Lei nº 277/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 04 de julho de 2019.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                 Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rildo Amaral
Deputado Antônio Pereira

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 33/
2019.  OBJETO:  Aquisição de Equipamentos e Produtos de Beleza.
BENEFICIÁRIA: Empresa CIDA COSMÉTICOS (CIAN
COMÉRCIO LTDA). VALIDADE: 19/03/2020. PRAZO DE
ENTREGA: 15 (quinze) dias, a contar da assinatura da Ordem de
Fornecimento. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 3.307,90 (três mil,
trezentos e sete reais e noventa centavos). NOTA DE EMPENHO:
2019NE001168 de 06/06/2019, no valor de R$ 3.307,90 (três mil,
trezentos e sete reais e noventa centavos). DATA DA ASSINATURA:
05/07/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE – Luciana Vieira de
Sousa – Fiscal do Contrato, Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral
da ALEMA e Empresa CIDA COSMÉTICOS (CIAN COMÉRCIO
LTDA), CNPJ n.º 02.177.171/0001-16– CONTRATADA, através do
seu representante legal Antônio José Pereira de Sousa Lima. São Luís/
MA, 05 de julho de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO -
Procurador-Geral

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 34/2019,
referente a ARP n.º 19/2019-ALEMA.  OBJETO:  Fornecimento de
Eletrodomésticos e Eletrônicos. BENEFICIÁRIA: Empresa SANDRO
R.S PEREIRA - ME. VALIDADE: 14/03/2020. PRAZO DE
ENTREGA: 30 (trinta) dias, a contar da assinatura da Ordem de
Fornecimento. VALOR TOTAL: R$ 28.258,00 (vinte e oito mil,
duzentos e cinquenta e oito reais). NOTA DE EMPENHO: GRUPO
01: 2019NE001259 de 24/06/2019, no valor de R$ 1.389,00 (mil,
trezentos e oitenta e nove reais) e GRUPO 02: 2019NE001260 de 24/
06/2019, no valor de R$ 26.869,00 (vinte e seis mil, oitocentos e
sessenta e nove reais). DATA DA ASSINATURA: 04/07/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE – Raimundo de Jesus Cavalcante
Frazão – Fiscal do Contrato, Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral
da ALEMA e Empresa SANDRO R.S PEREIRA - ME, CNPJ n.º
23.001.398/0001-86 – CONTRATADA, através do seu representante
Nilton Santos Pedrozo e Silva. São Luís/MA, 04 de julho de 2019.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-Geral

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE APLICAÇÃO DE
PENALIDADE referente à modalidade licitatória de Pregão Presencial
nº 040/2017-ALEMA, oriunda do Processo Administrativo nº 3009/
2017, em face da Empresa A. C. PEREIRA INFORMÁTICA EIRELI,
em razão de descumprimento contratual, na forma determinada no art.
87, incisos II e III, Lei 8.666/93 e Cláusula Décima Nona da ARP nº
067/2017-ALEMA, por ter demonstrado a prática de atos passíveis
de frustrar os objetivos da licitação, causando prejuízos a esta
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Administração. OBJETO: Fica aplicada a penalidade de multa, no
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor global da Proposta de
Preços, devidamente atualizada, consoante determina a Cláusula
Dezenove, item 19.2, b, da ARP. Fica aplicada, também, a penalidade
de impedimento do direito de licitar e contratar com o Estado do
Maranhão, pelo prazo de 02 (dois) anos, consoante determina o art. 7º
da Lei nº 10.520/2002 BASE LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/
2002.  DATA DE ASSINATURA: 04 de julho de 2019. ASSINATURA:
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – Deputado Othelino
Nova Alves Neto – Presidente – Contratante. São Luís – MA, 04 de
julho de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO EMERGENCIAL N.º 12/2019-ALEMA. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e INFINITY
LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO EIRELI-ME. OBJETOS:
Prorrogação do presente contrato em 90 (noventa) dias, com início
em 01 de julho de 2019 e término previsto para 29 de setembro de
2019; e supressão do valor do presente contrato de R$ 667.263,18
(seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais
e dezoito centavos) para R$ 622.800,45 (seiscentos e vinte e dois
mil e oitocentos reais e quarenta e cinco centavos). VALOR
TOTAL: R$ 622.800,45 (seiscentos e vinte e dois mil e oitocentos
reais e quarenta e cinco centavos), sendo emitida para a cobertura das
despesas relativas a este Aditivo, no presente exercício, a Nota de
Empenho n.º  2019NE001350 de 28/06/2019.  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa;
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão
Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 Atuação
Legislativa do Estado do Maranhão (Manutenção); Natureza de
Despesas: 33.90.39.78 – Limpeza e Conservação; Fonte de Recursos:
01.01.000000 – Recursos Ordinários - Tesouro. BASE LEGAL:  Lei
nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 2884/2019-AL. DATA DA
ASSINATURA: 28/06/2019. ASSINATURA:  CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Neto –
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
CONTRATADA - INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO
EIRELI-ME, CNPJ nº 23.098.439/0001-02. São Luís–MA, 04 de julho
de 2019.  Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nº 010/2019-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 5369/2018-ALEMA e autorizo a celebração do
contrato com as empresas vencedoras do certame, a empresa M.G.S.C
FERNANDES, CNPJ 28.908.541/0001-31, para o ITEM 01, com o
valor de R$ 2.056,14 (Dois mil e cinquenta e seis reais e quatorze
centavos) e FERNANDA CRISTINA DE FREITAS BOUERES,
CNPJ 17.536.274/0001-00, para o ITEM 02 e 03 no valor de R$
200,00(duzentos reais) nos termos do Edital, seus anexos e das
Proposta vencedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura
da empresa. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís–MA, 05 de julho de 2019.Deputado Othelino
Neto. Presidente
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