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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/07/2019 – 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 15.07.2019
1. REQUERIMENTO N° 409/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, SOLICITANDO NA FORMA
DO QUE DISPÕE O REGIMENTO INTERNO DESTA
ASSEMBLEIA QUE, APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, NUMA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS
A APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, O PROJETO
DE LEI Nº 370/2019, DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO,
QUE ALTERA A LEI N°8.715, DE NOVEMBRO DE 2007.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 15/07/2019
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 370/19, de autoria do Poder Judiciário,
enviado através da Mensagem nº 16/2019, que altera a Lei nº 8.715, de
19 de novembro de 2007, que reorganizou o Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do Maranhão e dá
outras providências.
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 074/19,
de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, concedendo o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor José Reis Neto, natural de Palmares,
no Estado de Pernambuco.
PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 368/19, encaminhado pela Mensagem
Governamental n° 051/19, que dispõe sobre a criação do Sistema
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e
de Pequeno Porte – SUSAF/MA e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI N° 369/19, encaminhado pela Mensagem
Governamental n° 050/19, que disciplina procedimentos a serem
adotados, pelos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único
de Saúde – SUS no Estado do Maranhão, para a prescrição de
medicamentos e solicitação de exames, procedimentos de saúde e
internações compulsórias prestados pela Secretaria de Estado da Saúde
– SES.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 367/19, de autoria da Senhora
Deputada Andréia Rezende, institui a Lei Estadual de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 071/19, de autoria do
Senhor Deputado Duarte Junior, concede o Título de Cidadão
Maranhense a Gustavo Pereira da Costa, natural do Rio de Janeiro.
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 072/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, concede a Medalha do
Mérito Legislativo Terezinha Rego a Gustavo Pereira da Costa.
4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 073/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema concede Medalha do
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Mérito Legislativo “Manoel Beckman” à Senhora Silvia Cristina Costa
Leite, Coordenadora do Setor de Atividades Especiais Espaço Mulher
(SAEEM).
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 366/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, estabelece a obrigatoriedade de disponibilização
de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou
instrumentistas locais em eventos musicais que contenham
financiamento público estadual e dá outras providências.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 357/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, dispõe sobre a criação do “Programa Sorriso
Saudável na Terceira Idade”, destinado às pessoas idosas residentes
em clínicas e unidades geriátricas de saúde, instituições de longa
permanência, abrigos ou similares no Estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 358/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, institui a realização do exame que detecta a
trombofilia, à toda mulher em idade fértil, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 359/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, dispõe sobre a instalação de placas em
Braile com a relação das linhas de ônibus e seu roteiro de viagem nas
estações rodoviárias do Estado do Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 360/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o prêmio “Escola Amiga da
Natureza”.
5. PROJETO DE LEI Nº 361/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre o reconhecimento dos
pacientes que apresentam fissura palatina ou labiopalatina não
reabilitados como pessoas com deficiência no âmbito do Estado do
Maranhão.
6. PROJETO DE LEI Nº 362/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, declara Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão o Evento Canta Barra, realizado no Município de
Barra do Corda/MA.
7. PROJETO DE LEI Nº 363/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua (teste da linguinha)
em crianças recém-nascidas na rede pública de saúde do Estado do
Maranhão.
8. PROJETO DE LEI Nº 364/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de mangueiras transparentes nas bombas de combustíveis
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
9. PROJETO DE LEI Nº 365/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, considera de Utilidade Pública a “Associação
dos Moradores do Povoado Canto da Ilha e Adjacências –
AMPCISMA”, com sede e foro no Município de Santana do Maranhão,
no Estado do Maranhão.
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 069/
19, de autoria do Senhor Deputado Antonio Pereira, concedendo a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Luiz
César da Silva Costa.
11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 070/
19, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, concedendo a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José
Antônio Dias Toffoli.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 11 DE JULHO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia onze de julho de dois mil e
dezenove.
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Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Gentil.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor
Yglésio.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Wendell Lages,
Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso e Zé Inácio Lula.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus iniciamos
os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO (lê Ata e Texto Bíblico)
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ GENTIL – (lê Expediente).
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Ressalto, por oportun o, que a maioria dos Estados da
Federação já legislaram nesse sentido, conferindo esta exigência para
os concursos públicos de ingresso na carreira de oficial de justiça.
Com estas considerações, Senhor Presidente, a expectativa é
de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária aprovação dessa
nobre Instituição Legislativa.
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares votos de uma legislatura fértil em realizações
proveitosas à sociedade maranhense.
Atenciosamente,
Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 16519
PROJETO DE LEI Nº 370/2019
Altera a Lei nº 8.715, de 19 de novembro de 2007,
que reorganizou o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário
do Maranhão e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a escolaridade exigida para ingresso em
cargo integrante do Grupo Ocupacional Atividades Judiciárias, cargo
Oficial de Justiça, relacionado no Anexo I da lei nº 8.715, de 19 de
novembro de 2007, de nível médio completo ou equivalente para nível
superior completo, com o requisito de bacharel em direito.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram
e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O
Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar,
imprimir e correr.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, (XX) de (XX) de 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.
PROJETO DE LEI Nº 265 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 15/07/2019.

II – EXPEDIENTE.
MENSAGEM – 16/2019
Código de validação: FEA1D1BD26
São Luís, 28 de junho de 2019.

Dispõe sobre o registro do grupo sanguíneo e fator
RH nos uniformes de todos os alunos matriculados
nas Escolas da Rede Pública e Privada do Estado
do Maranhão.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de Lei Ordinária
que altera a Lei nº. 8.715, de 19 de novembro de 2007, que reorganizou
o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do Poder
Judiciário do Maranhão.
Justifico o presente projeto pela necessidade de alterar a Lei
supramencionada, a fim de exigir o curso superior com formação de
bacharel em Direito para investidura na carreira do cargo de oficial de
justiça.
Destaco, que, tal medida visa contribuir com a eficiência,
celeridade e qualidade dos serviços do Poder Judiciário, por meio da
elevação do nível de escolaridade dos candidatos, o que garantirá o
aperfeiçoamento da execução de suas atribuições junto à sociedade.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Artigo 1º - Todos os alunos matriculados no ensino fundamental
e médio nas Escolas da rede Pública e Privada do Estado do Maranhão
deverão portar, em seus respectivos uniformes, identificação do seu
grupo sanguíneo e fator RH.
Artigo 2º - As identificações deverão ser afixadas na parte
dianteira superior direita da peça do uniforme, tais como: blusão, camisa,
camiseta, agasalho e outros correlatos, podendo ser pintadas, bordadas
ou afixadas de outra forma, desde que permanente e duradoura.
§ 1º Uma opção padronizada deverá ser adotada pelas escolas
das redes estadual e municipal, sob responsabilidade de suas respectivas
Secretarias de Educação, podendo as escolas particulares definirem
àquela que melhor lhes convier, precisando, em ambos os casos, que
todos repassem as informações necessárias às empresas que
confeccionam o fardamento.
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Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 11 de julho de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL
JUSTIFICATIVA
O sangue humano pode ser de quatro tipos: O, A, B e AB. Já o
fator RH pode ser positivo ou negativo. Em transfusões, o mais indicado
é que a pessoa receba o mesmo tipo de sangue, mas alguns tipos
apresentam compatibilidade e podem ser aplicados em portadores de
outro tipo sanguíneo.
Os indivíduos de sangue AB podem receber qualquer tipo
sanguíneo, mas só podem doar para pessoas com o mesmo tipo. Já
quem tem sangue do tipo O pode doar para qualquer indivíduo, mas só
poderá receber de alguém de mesmo tipo. Em relação ao fator RH,
quem é RH positivo poderá receber sangue de quem for RH negativo,
mas não poderá doar a quem for RH negativo.
Desconhecer o grupo sanguíneo e o fator Rh de uma pessoa
pode prejudicar seu atendimento, colocando em risco sua saúde. A
adoção desta medida facilitará a assistência aos alunos em caso de
ocorrência de emergência, contribuindo para que os diversos
profissionais da área de saúde, a qualquer momento, possam
desempenhar eficazmente suas atividades de socorro.
A presente propositura tem como objetivo socorrer crianças e
adolescentes matriculados nas escolas das redes públicas e privadas
do Estado do Maranhão na hipótese de acidentes, merecendo, portanto,
a colaboração dos Nobres Pares para sua aprovação.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 074 / 19
Concede o Título de Cidadão ao Senhor JOSÉ
REIS NETO.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, DECRETA:
Art. 1º. Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor JOSÉ REIS NETO, natural Palmares, no Estado do Pernambuco.
Art. 2º. Esta resolução legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS (MA), 10 DE
JULHO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B.
JUSTIFICATIVA
O Senhor José Reis Neto, nasceu em 1956 na cidade de
Palmares, Zona da Mata Sul de Pernambuco, filho de Daniel José de
Sousa Reis e de Maria Augusta Figueiredo Reis, tradicional família de
donos de engenho de cana-de-açúcar.
Aos 20 anos de idade, tornou-se mestre agrícola tendo
ingressado ainda no curso de técnico agropecuário pela Escola agrícola
Federal de Palmares. Após formação técnica, veio ao Maranhão para
estabelecer-se como plantador de cana-de-açúcar, tornando-se em 1980,
um dos grandes fornecedores desta matéria prima deste Estado.
No Maranhão, constituiu família casou-se com a Senhora Rita
de Cássia Ramos Reis com a qual teve três filhos: José Reis Bisneto,
Lorena Augusta Ramos Reis e Maria Augusta Ramos Reis.
Participou ativamente do desenvolvimento econômico local
dos municípios de Aldeias Altas e de Coelho Neto, sendo, outrora, o
responsável pela terceirização dos serviços de mecanização agrícola
das empresas Costa Pinto Agroindustrial S.A. e Itajubara S.A., nestas
cidades citadas, que chegou a uma previsão de 3 mil empregos direitos.
Foi eleito Presidente da Associação dos fornecedores de Cana
de Açúcar do Estado do Maranhão e Diretor de Patrimônio da Usina
Costa Pinto Agroindustrial S/A.
Diante dos seus serviços prestados no Estado do Maranhão,
resolveu então seguir no caminho da vida pública. No ano de 2004,
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concorreu ao cargo de Prefeito do município de Aldeias Altas, sendo
eleito com 54% dos votos. Em seguida foi reeleito no ano 2008 com
68% dos votos.
No ano de 2016, foi eleito como 46,05%, para sua terceira
legislatura como Chefe do Executivo. Atualmente, vem trabalhando
incansavelmente para elevar a qualidade de vida dos munícipes de
Aldeias Altas.
Cabe ressaltar que toas as legislaturas municipais em que esteve
como Chefe do Executivo Municipal, desenvolveu aquele município, e
ainda desenvolve o município de Aldeias Altas, na atual gestão.
Desta forma, resta comprovada que a vida do Senhor JOSÉ
REIS NETO se encontra intrinsecamente ligada neste Estado. Por tais
razões, é que o presente pleito seja acatado por esta Casa, no sentido
de reconhecer a grandeza e importância deste homem para o crescimento
socioeconômico do povo maranhense.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS (MA), 10 DE
JULHO DE 2019. - Adelmo Soares- Deputado Estadual – PC do B.
REQUERIMENTO Nº 406 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, requeiro que, após a deliberação da mesa diretora, seja
justificada a minha ausência das Sessões Planárias dos dias 08 e 09/ 07
/ 2019, em virtude do SEMINÁRIO: OS DESAFIOS DA AÇÃO
POLÍTICA E DA ESTRUTURAÇÃO PARTIDÁRIA NO
CONTEXTO ATUAL, QUE OCORRERAM EM BRASÍLIA,
conforme CONVITE em anexo.
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 10 DE
JULHO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.07.19
EM: 15.07.19
REQUERIMENTO Nº 407 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, requeiro que, após a deliberação da mesa diretora, seja
justificada a minha ausência das Sessões Planárias dos dias 03 e 04/ 07
/2019, em virtude da REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR
EM
DEFESA
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 15° FÓRUM DE GESTORES
E GESTORAS RESPONSÁVEIS PELAS POLÍTICAS DE APOIO À
AGRICULTURA FAMILIAR NO NORDEST E QUE AMBOS
OCORRERAM EM NATAL - RN, conforme CONVITE em anexo.
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 10 DE
JULHO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.07.19
EM: 15.07.19
REQUERIMENTO Nº 408 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após aprovação do Plenário, que sejam
enviadas mensagens de congratulações a todos que integram o corpo
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funcional e prestadores de serviços do Hospital São Domingos, na
pessoa do seu Presidente, Dr. Hélio Mendes que completará 30 anos
de fundação no dia 28 de julho .
Sendo o maior Hospital privado do estado, o Hospital São
Domingos possui um corpo médico composto por mais de 600
profissionais, 3.063 colaboradores, realizando 12 mil consultas mensais
e 11 mil atendimentos em seu serviço de Pronto Socorro. Sempre em
expansão física e nos serviços ofertados aos maranhenses, o Hospital
São Domingos, tronou-se uma referência em serviços médicos
hospitalares no Estado.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 11 DE JULHO DE 2019. Drª Helena Duailibe - Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.07.19
EM: 15.07.19
REQUERIMENTO N° 409 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei Nº
370/2019, de autoria do Poder Judiciário, que altera a lei n°8.715, de
novembro de 2007.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 12 DE JULHO 2019. - Pará Figueiredo
- Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.07.19
EM: 15.07.19
INDICAÇÃO Nº 941 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, e, ainda, ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão – CAEMA, Senhor Carlos Rogério Santos Araújo,
solicitando, em caráter de urgência:
a) a pavimentação asfáltica na Daniel de La Touche– Bairro
Vila Palmeira, que se encontra intrafegável e é importante via por
onde circula diariamente centenas de pessoas e veículos;
b) a manutenção do sistema de abastecimento de recursos
hídricos a rua Travessa Feliz, no bairro da Vila Palmeira, onde se
encontra diversos problemas envolvendo, desde o gasto de água
decorrente do vazamento que se prologando por mais de 1 mês,
tampouco, problemas com o saneamento básico, tendo em vista a
presença de esgoto ao céu aberto que diariamente solta seus dejetos em
razão do entupimento, além da galeria nesse mesmo bairro que se
encontra em situação similar, razão pela qual se torna prejudicial aos
moradores e estabelecimentos próximos.
Os referidos pedidos tratam-se de apelos feitos pelos moradores
daquela comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista a inércia do
poder público que perdura por mês, as condições de salubridade e
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segurança das pessoas, especialmente os idosos, mulheres gestantes e
crianças, que moram na localidade estão extremamente afetadas.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 942 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de município, ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor
Antônio Araújo, solicitando, em caráter de urgência, a realização
da obra na rua Travessa da Mangueira, localizada no bairro Vila
Palmeira, para que seja construído um acesso que de continuidade a
rua, tendo em vista a situação precária que se encontra o local, tendo
que os moradores se submeterem a passar sobre uma ponte construída
de madeira, afetando não só o trafego como também a qualidade de
vida dos moradores. Vale ressaltar que já se tem sido feita essa solicitação
a mais de 2 anos, não se tendo uma resposta contundente, nem uma
solução que sane o problema.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 09 de julho de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 943 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, e, ainda, ao Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,
Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando, em caráter de
urgência:
a) a pavimentação asfáltica na Daniel de La Touche– Bairro
Vila Palmeira, que se encontra intrafegável e é importante via por
onde circula diariamente centenas de pessoas e veículos;
b) a manutenção do sistema de abastecimento de recursos
hídricos a rua Travessa Feliz, no bairro da Vila Palmeira, onde se
encontra diversos problemas envolvendo, desde o gasto de água
decorrente do vazamento que se prologando por mais de 1 mês,
tampouco, problemas com o saneamento básico, tendo em vista a
presença de esgoto ao céu aberto que diariamente solta seus dejetos em
razão do entupimento, além da galeria nesse mesmo bairro que se
encontra em situação similar, razão pela qual se torna prejudicial aos
moradores e estabelecimentos próximos.
Os referidos pedidos tratam-se de apelos feitos pelos moradores
daquela comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista a inércia do
poder público que perdura por mês, as condições de salubridade e
segurança das pessoas, especialmente os idosos, mulheres gestantes e
crianças, que moram na localidade estão extremamente afetadas.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 944 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Secretário Estadual de Desenvolvimento
Social, Senhor Márcio Honaiser, solicitando, em caráter de
urgência, a instalação de poço artesiano na Rua Alto da Paz,
Bairro Aurora, Município de São Luís; com o objetivo de reforçar
o abastecimento da CAEMA na área, uma vez que este é insuficiente
para atender às necessidades da comunidade, que tem sofrido com as
constantes faltas de água.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
julho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 945 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao secretário Estadual de
Infraestrutura (SINFRA), Senhor Clayton Noleto e ao secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), Senhor
Antônio Araújo, solicitando em caráter de urgência:
a) Pavimentação asfáltica da Avenida Brasil (trecho da
“Baixa”) - Bairro Cidade Olímpica, que encontra-se interditado e
intrafegável;
b) Pavimentação asfáltica da Avenida dos Agricultores (Av.
04) - Bairro Cidade Olímpica, próximo ao terminal das linhas de
transporte coletivo, onde há incidência de grandes cavidades.
Os referidos pedidos tratam-se de reiteradas solicitações pelos
moradores daquela comunidade ao nosso gabinete.
Tendo em vista as condições de trafegabilidade, segurança no
deslocamento da população, especialmente idosos, pessoas com
deficiência, mulheres gestantes e crianças, provoco o poder público
para que tome as medidas cabíveis quanto ao bairro Cidade Olímpica,
região extremamente afetada pela falta de pavimentação asfáltica.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 05 de julho de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 946 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando, em
caráter de urgência, a realização da obra na rua Travessa da
Mangueira, localizada no bairro Vila Palmeira, para que seja
construído um acesso que de continuidade a rua, tendo em vista a
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situação precária que se encontra o local, tendo que os moradores se
submeterem a passar sobre uma ponte construída de madeira, afetando
não só o trafego como também a qualidade de vida dos moradores. Vale
ressaltar que já se tem sido feita essa solicitação a mais de 2 anos, não
se tendo uma resposta contundente, nem uma solução que sane o
problema.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 09 de julho de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 947 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, após reunião com a Prefeita Maria
da Luz, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário
de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando,
em caráter de urgência, uma viatura policial para o município de
Governador Eugênio Barros – Maranhão.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 03 de julho 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 948 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Estadual de
Segurança Pública, o Sr. Jefferson Miler Portela e Silva, e ao
Excelentíssimo Sr. Governador de Estado, o Sr. Flávio Dino,
solicitando que seja dada atenção à situação a seguir.
O edital para o Curso de Formação de Oficiais PMMA,
distribui as 45 (quarenta e cinco) vagas do curso da seguinte maneira:
40 (quarenta) vagas para o sexo masculino e 5 (cinco) vagas para o sexo
feminino. Sustenta tal distribuição no art. 3º da Lei Estadual nº 7.688,
de 15 de outubro de 2001, que diz que “o efetivo fixado para os
policiais militares femininos será de 10% (dez por cento) do QOPM e
10% (dez por cento) do QPMG/1-0”.
Como sabemos, a população feminina está cada vez maior e a
concorrência para o CFO-PMMA cresce a cada ano. Nessa perspectiva,
é inaceitável que as mulheres ainda sofram com tamanha desigualdade.
A quantidade de mulheres é maior do que a de homens. Diante desse
quadro, é injusto que as mulheres estejam concorrendo apenas a 5
(cinco) vagas de forma proporcionalmente desigual.
Assim, solicita-se de Vossa Excelência a atenção ao fato acima
no sentido de revogar o art. 3º da Lei 7.688 de 15 de outubro de 2001
e não mais distribuir as vagas entre os sexos masculino e feminino e
que todas as 45 (quarenta e cinco) vagas sejam destinadas aos 45
(quarenta e cinco) candidatos com maior pontuação, tal como ocorre
com o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar
do Maranhão, em que as 30 (trinta) vagas disponíveis são para
candidatos de ambos os sexos, respeitando, claro, o teor da Lei 10.404/
2015.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 11 de julho de 2019 - DUARTE JÚNIOR
- Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

científico-técnico quanto físico. E este é o nosso trabalho”. Então nós
ficamos orgulhosos de ter no Maranhão um serviço de excelência em
saúde como é o Hospital São Domingos. Muito obrigada.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ GENTIL – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.

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

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, colegas
Deputados, imprensa, quero, mais uma vez, estar aqui para dizer a
minha satisfação, a minha alegria de todas as vezes em que eu faço
pronunciamento, aqui, dessa tribuna, sempre sou aparteada por meus
colegas. Eu tive a felicidade, da última vez, que aproveitei o aniversário
da nossa cidade Viana, da qual eu sou moradora, e fui retalhada. Porque,
às vezes, Senhor Presidente Othelino, meu amigo Deputado Yglésio,
às vezes, a gente fica nervosa aqui. Eu já tinha, pela manhã cedo,
jogado nas nossas redes sociais a questão do vídeo parabenizando a
nossa cidade. E falei que Viana tinha 262 anos de emancipação política.
E, na última vez em que estive, aqui, na tribuna eu simplesmente, acho
que com o nervosismo, que é normal, não é? E aí eu falei que era 268
anos. Quero aqui me retratar e dizer aos meus amigos que isso não
importa, a questão, o que importa é o sentimento que tenho por esta
cidade. Eu sei que posso ter errado a idade de Viana, mas sei que eu
posso ir lá a Barra do Sol, em Viana, comprar uma carne no açougue do
meu amigo Veldo. Eu conheço as pessoas de Viana, sei o nome das ruas
e isso é o que importa. Quero agradecer a todos os meus amigos
deputados, deputado Yglésio, a deputada Daniella Tema, deputado
Arnaldo Melo, deputado Edivaldo Holanda, o deputado Duarte Júnior,
que nos apartearam. Como foi repercutido a nossa fala, aqui nesta
tribuna e eu louvo a Deus. E estamos aqui para defender o povo
maranhense e também onde resido, o povo vianense. Quero aqui dizer
aos meus colegas que também estive esses dois dias em Brasília, estou
muito feliz que estivemos lá com a ministra Damares, convidando-a
para que estivesse aqui no Maranhão no lançamento da Frente
Parlamentar da Vida e da Família, que será em setembro. Estivemos
também com a Secretária Nacional da Família, a Dra. Ângela, e elas
confirmaram a sua vinda aqui ao Maranhão. E quero aqui pedir ao
nosso Presidente que nos ajude nessa organização na vinda da ministra
Damares aqui ao Maranhão, que será uma honra e uma felicidade a
ministra estar aqui, com toda sua equipe. Também estivemos na sede
nacional do PTB, com o nosso presidente Roberto Jefferson, também
com a nossa presidente nacional do PTB Mulher, Graciela Nienov. Eu
sei que trazemos boas notícias; também visitamos o Senado Federal,
estivemos com os dois senadores da nossa base, Weverton Rocha e a
senadora Eliziane, com o meu amigo e também irmão em Cristo o
deputado federal Pastor Gildenemyr. Sabemos que as lutas são grandes,
mas com muita garra vamos conseguir trabalhar e fazer algo pelo nosso
Maranhão. E tenho a felicidade em dizer que ontem, pela graça de
Deus, conseguimos a Reforma da Previdência, em primeiro turno foi
aprovada e eu apoio essa reforma, estou muito feliz dessa vitória em
primeiro turno, na Câmara Federal. Muito obrigada, Senhor Presidente.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente, transferidos de
ontem, Deputado Adelmo Soares, que não está presente. Deputado
Fernando Pessoa, que também não está presente. E inscrita já hoje a
Deputada Dra. Helena Duailibe, por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) - Bom dia a todas e a todos, Senhor Presidente, em
nome de quem eu quero aqui lembrar e enaltecer a classe política que,
como ontem, lá na votação da Reforma da Previdência, nós tivemos a
condução brilhante do Presidente da Câmara. E aí eu queria, Presidente,
dizer que o Senhor também tem conduzido, com maestria, a nossa
Assembleia. O Senhor realmente nos honra como político. E são daquelas
pessoas que a gente tem que se orgulhar. Deputados, Dr. Yglésio, Zé
Gentil, Deputado Ciro, Deputado Ariston, Deputado Pará, subo hoje
à Tribuna, para falar de duas coisas realmente muito importantes, que
nós precisamos trazer como bons exemplos. Inicio por um exemplo
hoje, que dignidade, de fé. Assisti a uma mãe, que perdeu a sua filha,
vítima de um acidente. Ela vinha ontem à noite numa van. A van foi
assaltada. E a menina então desesperada, se jogou. E ao se jogar teve
traumatismo cranioencefálico, mas o que fez aquela mãe que estava
fazendo no momento de dor? Doando as córneas da menina, uma
menina de dezoito anos. Então, eu sei que tem sido uma luta muito
grande do Hospital Universitário que está à frente dessa questão de
doação de órgãos. E nós queremos aqui ressaltar o quanto é importante
duas pessoas vão puder enxergar, voltar a ver depois de um ato tão
nobre de uma mãe num momento de dor que perde a sua filha aos
dezoito anos. Ela, poucos minutos antes de morrer ligava para a mãe:
“Estou chegando em casa”. E logo em seguida aconteceu esse assalto e
a menina desesperada se jogou. Que grandeza dessa mãe! E a outra
coisa que eu queria registrar, inclusive dei entrada aqui, fiz uma Indicação
na Assembleia para parabenizar a direção do Hospital São Domingos,
na pessoa do seu presidente, o Dr. Hélio Mendes, que agora no dia 28
de julho, o Hospital São Domingos completa trinta anos, aqui em São
Luís do Maranhão. Um hospital que teve a sua história no município
de São Domingos. Lá ele era o Hospital São Francisco de Assis.
Começou a funcionar em 4 de outubro de 1975. Então, lá teria 44 anos.
Construído por Hélio Mendes da Silva e sua esposa Maria Antônia
Andrade da Silva. Sendo essa a primeira experiência de ambos com
administração hospitalar. Doutor Hélio, médico; a Dra. Maria Antônia,
administradora. Foi um casamento perfeito de gestão, motivando
também a trazer para esta capital serviços de qualidade em saúde. Ele
começou com 30 leitos e 17 funcionários, com estrutura em atendimento
de emergência, cardiologia, unidade de terapia intensiva, clínica médica
e maternidade. Hoje o São Domingos tem 251 leitos de internação, 54
leitos de UTI, 571 médicos efetivos, 45 especialidades médicas.
Contribui para o desenvolvimento do nosso estado, tendo 3.063
colaboradores. E olha aí, quando se fala de desemprego, o São Domingos
passou de 17 funcionários para 3.063 empregos diretos; onze mil
atendimentos mensais no Pronto Socorro; doze mil consultas
ambulatoriais por mês. E aqui eu quero confirmar as palavras do seu
fundador sobre a instituição. O Dr. Hélio diz: “A nossa instituição está
completando 30 anos. E, desde o dia em que foi aberta até hoje, nunca
parou de sofrer alterações, ampliações e modificações, tanto no sentido

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Mical, independente da quantidade de anos todos,
nós sabemos do seu carinho e da sua dedicação à cidade de Viana.
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos. Eu aproveito este momento, a oportunidade
para agradecer primeiramente a Deus pela presença hoje aqui, encerrando
praticamente o primeiro semestre do primeiro mandato, então tem
sido muito especial. E aproveito para fazer uma prestação de contas
necessária do mandato, das nossas atividades no primeiro semestre.
Ao todo, foram nove Projetos de Lei; sete propostas de Emenda à
Constituição; oito Projetos de Resolução Indicativa; 98 Indicações e
35 Relatorias, nas diversas Comissões. Na saúde, apresentamos um
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Projeto de Lei de incentivo à saúde, que permite que as empresas, as
grandes empresas, principalmente, façam o remanejamento desse ICMS
que deveriam à Fazenda Estadual e possam fazer investimentos em
projetos de saúde, como se fosse uma Lei Rouanet da saúde.
Propusemos também, por Indicação, alteração no texto do Fundo
Estadual de Combate ao Câncer. Fizemos uma mediação com a Secretaria
Estadual de Saúde, para mediar e evitar a paralisação do atendimento
do SPA do Aldenora Bello. Com outros Deputados aqui, nós
conseguimos firmar uma carta-compromisso com a intenção de cada
um doar cem mil reais de suas Emendas, totalizando 4,2 milhões de
reais, para custeio do Hospital Aldenora Bello. Cadastro dos pacientes
com doenças inflamatórias intestinais, por meio do Projeto de Lei
aprovado nesta Casa. Diretrizes Estaduais para cuidados paliativos
em pacientes terminais, um Projeto em parceria com o Deputado
Othelino Neto. Embarque imediato para profissionais de medicina no
ferryboat, em exercício da profissão, em direção ao plantão. Retomada
da discussão das 30 horas da enfermagem, na Comissão de Saúde.
Emenda no Projeto de Lei que reestruturou o Conselho Estadual de
Saúde. Emenda no Projeto RG Mais, colocando a obrigatoriedade do
registro das alergias no documento e regulamentando o preenchimento
das condições de saúde. Conseguimos aqui, com a mediação nossa e o
Senador Weverton Rocha uma Emenda de 300 mil reais para o Hospital
da Mulher, para comprar, ano que vem, um aparelho de
videolaparoscopia e histeroscopia. A nossa Emenda de São João, no
valor de 150 mil reais, foi convertida para a reforma do Unidade Básica
de Saúde, em São Luís, na Cidade Olímpica. Indicações da Carreta da
Mulher para exames preventivos, em 10 municípios do Maranhão.
Atuamos aí juntos com os Deputados Rildo Amaral, Wellington do
Curso, em Imperatriz, para evitar a paralisação do tratamento
oncológico, no Hospital São Rafael, em parceria com a Secretaria
Estadual de Saúde. E também publicamos o PL que trata das diretrizes
estaduais para ações informativas e paliativas sobre fibromialgia. No
tocante à segurança pública, nós fizemos a indicação de um anteprojeto
que reserva 20% das vagas em concurso da PM, bombeiros pregressos
das escolas militares, 20% das vagas para alunos de escola pública,
para ingresso nas escolas militares. A Lei de Recompensa que foi
sancionada, na semana passada, que garante a recompensa para
informações que auxiliem a polícia nas investigações criminais. Criação
de botão de pânico, nas próximas concessões de ônibus intermunicipais,
para garantir mais segurança no transporte coletivo. Auxiliamos em
alguns diálogos com as categorias, principalmente os agentes
penitenciários na segurança pública do Estado do Maranhão. Quanto
às propostas de Emenda Constitucional foram sete, uma é chamada
PEC da Iniciativa Popular, legitima que o povo possa propor emenda
à Constituição do Estado do Maranhão. A PEC da Defensoria Pública
que acrescenta que o Defensor Público como legitimado para propor
Ações Direta de Inconstitucionalidade. A PEC que altera o ADCT
criando o Fundo Estadual de Combate à Obesidade para combater esse
grande problema dos tempos modernos. A PEC que cria o Instituto da
Ação Declaratória de Constitucionalidade no Ordenamento Estadual
na nossa Constituição. A PEC das Sobras Orçamentárias para criar um
Fundo de Proteção à Saúde Pública. A PEC da Tributação que vai fazer
com que os Parlamentares voltem a legislar ativamente sobre os tributos.
A PEC quer acabou com o foro privilegiado de algumas categorias
como delegados, procuradores do Estado, fazendo a adequação ao que
tem de mais moderno de entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos Projetos de Resolução Legislativa, nós enviamos quatro
PECs para Brasília: uma que modifica a composição do Fundo de
Participação dos Estados e Distrito Federal, melhorando a distribuição
dos recursos; uma que acrescenta o inciso IV ao artigo 60, para
estabelecer iniciativa popular para a apresentação de emenda à
Constituição; uma PEC federal, que garante um mínimo de 10% para a
saúde, excluídas as emendas parlamentares do cálculo do orçamento
federal; e uma que altera os artigos 22 a 24, para tornar competência
legislativa concorrente uma série de matérias. Quanto ao Regimento
Interno, fizemos a PEC que permitiu o uso do telão aqui nas sessões;
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Medalha Manuel Beckman importantíssima para o senhor Yohei
Sasakawa; e uma que permite a participação da comunidade no plenário.
Na Comissão de Constituição e Justiça, a gente destaca a relatoria do
empréstimo para o pagamento de precatórios, que, após longa discussão
nessa Casa, provou que estávamos certos na nossa arguição e no nosso
desenvolvimento do Parecer. Na Comissão de Assuntos Municipais,
iniciamos a discussão sobre gestão metropolitana da grande São Luís.
Iniciamos um grupo de trabalho para discutir a questão dos abatedores
do Maranhão e a formação de consórcio. Fizemos emenda no PL do
Habitar Centro para endurecer a penalidade imposta para quem,
eventualmente, tentar fazer mau uso do benefício fiscal da lei. Iniciada
também na Comissão de Assuntos Municipais, em parceria,
principalmente, com a ideia muito boa do Deputado Arnaldo Melo, a
discussão sobre privatização dos Lençóis. E, na Comissão de Assuntos
Econômicos, enviamos um projeto de criação de diretrizes estaduais
para incentivo de startups no Estado do Maranhão. A gente tem muita
tranquilidade, porque, nesse período, também fizemos atendimento a
inúmeras comunidades, ações dentro de bairros, municípios do interior,
ações sociais também. É na garantia do que a gente sempre sonhou de
estar aqui para trabalhar, de fato, pelo povo do Maranhão, honrar cada
voto dado. A gente fica feliz nessa caminhada. Esperamos que
caminhemos muito mais ainda. Era isso, Senhor Presidente, muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, povo
desse nosso querido estado do Maranhão. Senhor Presidente, apenas
para destacar mais um grande investimento do Governo do Estado na
segurança pública, que foi a entrega agora pelo Governador do Estado
de 90 viaturas, 45 para a Polícia Militar e 45 para a Polícia Civil,
principalmente para o interior do Estado, para atender a população do
Estado do Maranhão. Onde tivemos ali a presença de vários prefeitos
nesta entrega de viaturas, que são viaturas próprias do patrimônio do
Estado, que irão, inclusive, substituir umas viaturas que estavam no
contrato de aluguel, mas que não atendiam de forma eficiente, até pelo
tamanho dos veículos. E esses veículos que hoje foram entregues são
veículos quatro por quatro, L200 Triton para bem servir a segurança
pública do nosso Estado. Sem dúvida nenhuma, o Governo Flávio
Dino é o governo que mais investiu em segurança pública, seja no
número de viaturas, seja no número de armamentos, seja no número de
promoções de policiais militares, seja também na inclusão de policiais
militares no quadro de praças da Polícia Militar. Para você ter ideia, em
torno de 40% do efetivo atual da Polícia Militar do Estado do Maranhão
foi nomeado pelo governador Flávio Dino. Significa dizer que dos mais
de 10 mil policiais militares, mais de 04 mil foi o governador Flávio
Dino que colocou para trabalhar. Agora imaginem se não tivesse havido
esse investimento para colocar esses policiais nas ruas, como hoje
estaria a nossa Polícia Militar? Muito pior do que a situação de 2015.
Mas com muito trabalho, dedicação e foco nessa política de segurança
pública a gente conseguiu avançar. Avançar bastante no material
humano, mas, sobretudo, também nos equipamentos e nas condições
de trabalho desses policiais. Então, fico muito feliz e satisfeito. Estavam
presentes também outros colegas deputados participando dessa
importante solenidade: a Deputada Daniella Tema, o Deputado Zito
Rolim, o Deputado Leonardo Sá, o Deputado Professor Marco Aurélio,
o Deputado Duarte Júnior. Estávamos ali para presenciar mais uma
ação importante da segurança pública. O prefeito João Ivo lá de São
Bernardo também estava, o Prefeito Zezico de Santa Helena, o Prefeito
de Itinga também estava presente, que são parceiros também da
segurança pública. Porque muitas vezes o prefeito por estar ali mais
próximo no dia a dia também ajuda o Governo do Estado, como citei
em outros pronunciamentos a exemplo do meu município como Timon,
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o prefeito Luciano doou recentemente cinco veículos para melhorar a
Patrulha da Ronda Escolar. E que, neste final de semana, o carro utilizado
para a Ronda Escolar fez uma abordagem com troca de tiros e prendeu
ali meliantes que estavam fazendo assaltos na cidade de Timon. Ou
seja, é um tipo de serviço que não atua apenas na escola, mas na
ostensividade da Polícia Militar, que é a sua principal função. Então,
essas parcerias com os prefeitos são fundamentais para o momento
difícil que estamos passando da economia do país. Então, senhor
presidente, queria destacar mais um investimento na segurança pública,
sem falar desse investimento recente que foi feito com relação às
promoções, um impacto financeiro na folha de pagamento, mas que
não pode deixar de se fazer. Investimento que faz com que os homens,
da Polícia Militar, sintam-se valorizados, sintam-se que dentro do
Governo do Estado há um governador que se preocupa com as
promoções. Porque se antes tínhamos aí um soldado que passava 25
anos com a mesma patente, hoje temos praticamente todos os Soldados
Barra 14 promovidos a Cabo da Polícia Militar. Então esses
investimentos constantes nos alegram e faz com que tenhamos
resultados positivos, como é o exemplo de São Luís ser retirada das 50
cidades mais violentas do mundo. E essa política deve continuar, com
certeza, durante todo o segundo mandato. Era esse o meu
pronunciamento, senhor presidente, e dizer que continuamos confiantes
no Governador Flávio Dino. E esta Assembleia é parceira do governo,
ajuda a construir o Maranhão, porque vários programas, inclusive da
segurança pública foram aprovados por esta Casa, a exemplo dessa
premiação de policiais militares com recolhimento de armas, a exemplo
desse projeto de lei recente de autoria do Executivo, mas por indicação
do colega deputado Dr. Yglésio, que é a lei da recompensa e que, de
certa forma, são mecanismos legais, que a nossa função principal de
legislar, ajudando a segurança pública. Era esse o meu pronunciamento,
senhor presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, demais companheiros e companheiras,
Deputados e Deputadas, aqueles que nos acompanham pela TV
Assembleia, nas redes sociais. Bom, primeiro fazer um destaque, como
bem colocou agora o nosso líder Rafael Leitoa, sobre a entrega dessas
viaturas hoje para a polícia do Sistema de Segurança do nosso Estado.
Importantíssimo, mostra o compromisso do nosso Governador Flávio
Dino com a população. E, mais do que isso, mostra que os grandes
líderes e os grandes gestores estão presentes nas adversidades. E todos
nós sabemos, Deputado Zé Gentil, que é exatamente nas adversidades
que nós fazemos crescer o nosso trabalho. Por isso aproveitando o
ensejo, desejo as felicitações e que continue o trabalho ora
desempenhado pelo nosso Prefeito Fábio Gentil da cidade de Caxias.
Também quero fazer um destaque especial, não estou vendo aqui o
nosso aniversariante do dia, que é o Deputado Wendell Lages, deve
chegar daqui a pouco, deixar aqui os nossos parabéns para esse jovem
que me acompanhou no último fim de semana para o Estado do Rio
Grande do Norte, em Natal, onde tivemos oportunidade de sentar com
a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, de todo o
Nordeste, Deputados presentes, mostrando o compromisso e o
crescimento desse interesse da população para com a agricultura
familiar, companheiro Zito Rolim. Aproveito a oportunidade, já que
falo sobre a agricultura familiar, para informar mais um grande
empreendimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Agricultura Familiar, amanhã, no município de Chapadinha, Deputada
Daniella, nós estaremos inaugurando uma Agroindústria de derivados
de mesocarpo do babaçu, no assentamento Canto do Ferreira. E aí já
fiz o convite aqui ao meu querido Paulo Neto para comparecer junto
conosco e dizer da importância de estarmos juntos nesse momento
para ajudar, sobretudo, as mulheres, Deputada Helena, que precisam
cada vez mais garantir recursos e garantir direitos e trabalhar cada vez
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mais em prol do sustento da sua família. Também fazer um destaque
muito especial para o evento de ontem, chamo evento, porque realmente
foi um evento Deputado Professor Marco Aurélio, no Congresso
Nacional. E longe de imaginar a força do Presidente Bolsonaro por ter
aprovado a Reforma da Previdência, destacar papel fundamental do
Presidente do Congresso Nacional, do Presidente da Câmara Federal,
Rodrigo Maia, porque ele, sim, chamou para si, e humilhou o Presidente
Bolsonaro, porque conduziu. Sem ele não haveria aprovação, Deputado
Ciro, não haveria a aprovação da Reforma da Previdência. E eu quero
fazer esse destaque para mostrar e fazer um comparativo também da
grande liderança que temos aqui do nosso Presidente Othelino,
mostrando o que é o Parlamento. É, por meio do Parlamento que as
decisões e os encaminhamentos deverão seguir para ajudar o
desenvolvimento da ação e o desenvolvimento das regiões e dos estados.
Por isso, eu faço este destaque especial e dizer dessa importância de
levar, sobretudo, o nome do Rodrigo Maia destacando ele desse cenário
que foi, dessa grande batalha que aconteceu. Espero agora no Senado
que os nossos Senadores, sobretudo, o Senador Weverton Rocha, e
Eliziane Gama continuem mantendo firme o posicionamento contra
essa reforma que prejudica, sobretudo, a população que mais precisa.
Vamos aguardar os acontecimentos e tenho certeza de que, no Senado,
poderemos reverter a situação ora apresentada na Câmara Federal.
Encerro agradecendo a todos e dizendo que, nesses primeiros seis
meses de mandato aqui, aprendi muito, ouvi muito e me relacionei com
os colegas e aprendi com os colegas, mesmo vindo do Parlamento
Municipal. E, entendo, Deputado Zé Gentil, que aqui o
engrandecimento profissional e político nosso é imensurável. E aí eu
faço um destaque especial daqueles que nos acompanharam na Frente
Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar. Aqueles que nos
acompanharam na produção de Projetos de Lei, sobretudo, dos canudos,
projeto de lei que nós iremos apresentar a partir de agora no segundo
semestre, já em formulação no nosso grupo político. E, enfim, dizer a
todos vocês da imensa alegria de poder representar o povo de Caxias,
do Maranhão, a Agricultura Familiar, a FETAEMA, o MST e todos
aqueles que estão fazendo um destaque em prol dos que mais precisam.
E sempre trabalhando no propósito único e firme de poder deixar aqui
na nossa terra, plantando ideias para construir esse Maranhão tão
sonhado, que é o Maranhão de todos nós. Que Deus nos guarde hoje e
sempre. Um forte abraço a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zito Rolim, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, TV
Assembleia, Rádio Assembleia, servidores da Casa. Senhor Presidente,
aqui já foi falado pelos nossos deputados que me antecederam com
relação à entrega das viaturas, hoje, pela Secretaria de Segurança do
Estado, pelo Governador Flávio Dino. Mas nós não podemos deixar
de repetidas vezes, falar das coisas boas que acontecem no nosso
Estado. E essa ação é uma das ações que nós temos que priorizar, no
sentido de mostrar para os maranhenses e para o Brasil que o Governo
do Maranhão está preocupado com a população deste estado. Nós
vimos a quantidade de viaturas, que hoje aparelham a segurança do
nosso estado, sendo entregues à polícia do Estado do Maranhão. Foram
90 viaturas. Não significa dizer que aquelas viaturas resolverão
problemas, mas é fundamental ter veículos para que possa aparelhar
os policiais para dar condições de fazer um trabalho de qualidade, o
trabalho esperado pelos maranhenses. E também, queremos dizer que
aquelas viaturas que foram entregues foram viaturas de qualidade, foram
viaturas capazes de irem a qualquer lugar do nosso estado. E nós não
poderíamos deixar de parabenizar o Governador e agradecer por essa
ação tão importante feita para os maranhenses. Quero também,
Presidente, falar com relação à cidade de Timbiras. Timbiras, atualmente,
está sem delegado, mas eu, procurado por lideranças daquele município,
inclusive por uma liderança, o senhor João dos Pastos, e um grupo que
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nos apoiou me solicitando a intervenção do pedido para o Governador
e para o Secretário Jefferson Portela de que, o mais rapidamente
possível, encaminhasse àquele município um delegado, e assim o fiz. E
o Secretário Jefferson Portela se comprometeu e o mais rápido possível
encaminhará para aquele município aquilo que solicitamos: um delegado
para acompanhar e dar segurança aos munícipes de Timbiras. Nós
queremos também parabenizar nesta oportunidade o prefeito Francisco
Nagib, da cidade de Codó, a minha cidade, por estar realizando um
festejo junino. E olha, ele foi inteligente, deixou para realizar após o
término de quase todos os festejos juninos no estado do Maranhão,
está realizando agora um festejo que tem atraído grande número de
pessoas, movimentando a nossa cidade e fazendo a alegria do nosso
povo. Portanto, era isso que eu tinha para o momento e agradeço,
senhor presidente, pela oportunidade nos concedida.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, povo do Maranhão que acompanha a
rotina da Assembleia Legislativa, venho com grande alegria destacar
algo que vem se concretizando em cada importante passo que o Governo
do Estado dá. Quando a palavra se cumpre é algo que renova a esperança
das pessoas. Muitas vezes criam-se planos, criam-se projetos,
deputado Zito, mas às vezes não se concretizam. E o Governo Flávio
Dino, que é reconhecido em todo o Brasil como o governo que mais
cumpre os compromissos feitos, tem conseguido concretizar
importantes compromissos para a Região Tocantina. Falo de algo
esperado há muitas décadas e que foi resultado de luta de gerações que
passaram à época pela UEMA e que o sonho se consolidou com a
criação da UEMASUL. Falo da expectativa da nossa Região Tocantina
de ter um curso de Medicina na Universidade Estadual. Essa luta
durou muito tempo para ser concretizada. Se ficássemos apenas
esperando o que tinha de ritmo para alcançar esse sonho da nossa
juventude, talvez demorasse ainda muitas décadas para acontecer e o
Governador Flávio Dino quando criou UEMASUL, Álvaro Luís, ele
chamou para si uma responsabilidade de consolidar e de desenvolver
essa universidade. E assim foi, novo Campus das Agrárias já vai ser
inaugurada até o final deste ano, um investimento de mais de R$ 11
milhões. Reforma e ampliação do Campus de Imperatriz, Açailândia,
concurso para professores, Campus de Estreito no município de
Estreito que já vai inaugurar agora, já vai ter o primeiro vestibular. Vai
iniciar com 04 cursos, vai instalar também os Polos de Formação de
Professores em vários municípios da Região Tocantina, mas o sonho
do curso de Medicina era algo muito esperado, foi até questionado por
muitos de que não seria uma atribuição do Governo do Estado, de que
o Governo Federal não iria autorizar a criação de curso de Medicina
novo, mas, na verdade, quem autoriza, quem reconhece, é o Conselho
Estadual de Educação. E a UEMASUL não entrou em querelas, a
UEMASUL foi focada, na busca, nas condições, para implantar esse
curso de Medicina. Foi aprovado pelo Conselho Universitário, já havia
toda uma previsão e o Governador Flávio Dino, dando todas as condições
para que essa realidade viesse acontecer. E muitas dúvidas sendo
colocadas, enquanto isso o Governo do Estado trabalhando, parceria
com a UEMASUL, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Foi
construído todo um projeto para que chegássemos até esse momento.
Esta semana, saiu o edital do vestibular unificado UEMA, UEMASUL,
do PAES. Saiu o edital deste vestibular, e o que é importante, neste
edital, consta o curso de Medicina para a UEMASUL, com quarenta
vagas para Imperatriz. Que resposta! Como é bom para a nossa região
Tocantina termos a confirmação desta esperança. O Governo do Estado
vai construir os Centros de Ciências da Saúde. Esses Centros de
Ciências da Saúde serão uma realidade para modificar toda uma
expectativa da formação profissional, para melhorar os indicadores da
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saúde na região Tocantina. Uma luta digna, uma luta que há muito
tempo foi esperada essa resposta. E que agora, o Governo do Maranhão
consegue concretizar em cada passo dado. Foi fácil chegar até aqui?
Não, não foi, mas foi uma prioridade que o Governo Flávio Dino
colocou junto a UEMASUL. Eu parabenizo o Governador Flávio Dino,
porque não poderia deixar de elogiar este compromisso firmado e este
compromisso que está sendo cumprido. Parabenizo a reitoria, todos
os integrantes da UEMASUL, porque não é fácil construir algo nesse
sentido. Um curso pensado com Organização Panamericana de Saúde,
numa ampla parceria, será o terceiro Curso de Medicina em Imperatriz,
já tem na UFMA, agora com a bonificação regional, já tem numa
faculdade privada e agora terá na UEMASUL, para o ano de 2020. O
Vestibular, no final do ano, já terá 40 vagas de medicina para a
UEMASUL, com ingresso no segundo semestre de 2020. Até lá o
Governo não vai descansar. O Governo continuará trabalhando, e, com
certeza, como tem chegado até aqui chegará até ter esses alunos na sala
de aula, para ter uma grande equipe de professores, grandes mentes,
grandes pensadores, grandes pesquisadores que haverão de contribuir
na formação desses futuros médicos, que serão da nossa região, que
serão do Estado do Maranhão, que serão de todo o Brasil. Parabenizo
todos que lutaram, me orgulho em ter feito parte desta luta, desta
busca, como relator do Projeto de Lei que criou a UEMASUL, como
relator do Projeto de Lei que criou a estrutura administrativa para o
Curso de Medicina e o Centro de Ciências da Saúde da UEMASUL.
Sempre nesta defesa, sempre acreditando junto com o Governador,
mesmo quando muitos diziam que esta universidade não tinha
viabilidade. Mesmo quando muitos diziam que esta universidade não
teria condições de avançar nem de se credenciar no Conselho Estadual
de Educação. Pois foi credenciada, é realidade. A sociedade, a população
da região Tocantina reconhece e vibra com esta realidade da UEMASUL.
E agora, mais uma grande vitória, Medicina na UEMASUL para os
filhos do povo, para mudar a realidade da nossa região cada vez mais.
Viva a educação! Viva a UEMASUL!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas, utilizo a tribuna, nesta manhã, para destacar o evento que
acaba de ocorrer e que teve a presença de outros parlamentares como
meu querido amigo e orientador Adelmo Soares, Leonardo Sá, nosso
líder Rafael Leitoa, professor Marco Aurélio, Dani, Zito Rolim. Todos
esses parlamentares foram lá e testemunharam mais uma ação do
Governo Flávio Dino, entregando novas viaturas e reforçando o trabalho
da Polícia maranhense. Cabe destacar que essa é mais uma ação. Só
hoje, só no dia de hoje, foram mais 90 novas viaturas. E não é qualquer
viatura, Deputado Zito como V.Exa. testemunhou, veículos da marca
L200 que podem fazer a busca ativa, a perseguição de criminosos em
áreas mais adversas como, por exemplo, na zona rural da nossa cidade,
na zona rural do nosso Estado, ou seja, de leste a oeste, norte a sul do
estado do Maranhão. O Governo Flávio Dino garantiu um recurso de
8 milhões para o Corpo de Bombeiros, ou seja, equipando todo o
sistema de segurança do nosso Estado. Utilizo a tribuna para
parabenizar o Governador Flávio Dino por, mesmo num momento de
crise, de recessão econômica, garantir investimentos, garantir recursos
para a política de segurança pública do nosso Estado. Por essa e outras
ações que a nossa capital, a nossa Ilha do Amor saiu das 50 cidades
mais violentas. E é assim, com investimentos, com ações concretas,
que nós fazemos uma política efetiva de segurança. E essas ações são
também lideradas pelo Secretário de Segurança Delegado Jefferson
Portela. E acreditem, ainda há quem me pergunte: Duarte, por que será
que a Assembleia Legislativa concedeu a medalha Manuel Beckman ao
Secretário Jefferson Portela? Talvez esses resultados valham mais do
que as minhas palavras, muito obrigado. E bom dia de trabalho. E viva
a segurança pública do nosso Estado!
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Aproveitar que a gente está aguardando os colegas chegarem,
vamos cumprimentar o deputado Wendell Lages pelo seu aniversário e
que a gente possa fazer o registro aqui na frente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – As duas PECs precisariam de quórum qualificado, como não
há, ficam transferidos para a próxima Sessão. Projeto de Lei n.º 288, de
autoria do Poder Executivo (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei do Deputado Carlinhos Florêncio. O Deputado está ausente,
como já é a 3ª Sessão, vamos apreciar (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Lei n.º 119, de autoria do Deputado Arnaldo Melo. O Deputado
está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento n.º
391/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral (lê). Embora ausente,
já é a terceira Sessão. Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 395,
de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 398, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. Deputado está ausente, fica transferido para a próxima
Sessão. Requerimento nº 399, de autoria do Deputado Wellington do
Curso fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº 400, de
autoria dos Deputados Wellington do Curso, Adriano e César (lê).
Este requerimento é um recurso de uma decisão da Mesa que indeferiu.
Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam como
estão. Decisão mantida Requerimentos à Deliberação da Mesa.
Requerimento nº 392, ainda não é à deliberação da Mesa, é do Plenário,
também é um recurso a uma decisão que indeferiu o requerimento do
Deputado Duarte Júnior quanto a um pedido de informação ao
Secretário Luís Carlos de Assunção Lula Filho, Secretário Municipal
de Saúde da Prefeitura de São Luís. Os Deputados que mantêm a
decisão da Mesa permaneçam como estão. Decisão mantida.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento 401/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Como vota o Deputado Glalbert
Cutrim? Deferido. Requerimento 397/2019, de autoria da Deputada
Cleide Coutinho. A Deputada está ausente, mas trata-se de Nota de
Pesar (lê). Como vota o Deputado Glalbert Cutrim? Deferido.
Requerimento 403/2019, de autoria da Deputada Andrea Rezende,
justificativa de falta. Embora a Deputada esteja ausente, vamos apreciar
(lê). Como vota o Deputado Glalbert Cutrim? Deferido. Requerimento
405/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Como vota o
Deputado Glalbert Cutrim? Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da
próxima Sessão. Requerimentos 406/2019 e 407/2019, de autoria do
Deputado Adelmo Soares.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Bloco Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar de
Oposição. Deputado Zé Gentil, V. Ex.ª gostaria de fazer um convite?
O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (Questão de Ordem)
– Perfeitamente, Deputado. Como hoje está encerrando, queria
convidar, em nome do prefeito de Caxias, o Fábio Gentil, os Deputados
para que dia 03 fosse a Caxias, que é aniversário da cidade, 196 anos da
cidade, da adesão a independência e queria contar com a presença dos
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meus colegas deputados, que lá vamos ter algumas inaugurações, e
para ver a situação em que se encontra a cidade. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Zé Gentil, muito obrigado pelo
convite. Já confirmo que estarei presente lá, na querida Caxias.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais a havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Octogésima Segunda Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dez de julho de dois mil e dezenove.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio
Soares.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor
Yglésio.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Roberto Costa e Zé Gentil. 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 Deputados: Professor Marco
Aurélio, Duarte Júnior e Wellington do Curso. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que as Propostas de Emenda
Constitucional nºs: 003 e 004/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, foram transferidas por falta de “quórum” qualificado. Em
seguida, submeteu ao Plenário, a votação em destaque, da Emenda nº
001/19, de autoria do Deputado Adriano, ao Projeto de Lei nº 288/
2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reorganização
do Conselho Estadual de Esporte e Lazer e concedeu a palavra ao
Deputado Adriano que se manifestou em defesa da Emenda e ao
Deputado Doutor Yglésio, que se manifestou contra sua aprovação.
Submetido a deliberação do Plenário, o pedido verbal de votação
nominal, foi este rejeitado assim como a referida Emenda, contra os
votas dos Deputados Adriano, César Pires e Zé Inácio Lula. Em
seguida, em sua redação original, o referido Projeto de Lei foi votado,
em primeiro turno, regime de prioridade, sendo o mesmo aprovado e
encaminhado ao segundo turno de votação, com pareceres favoráveis
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da
Comissão de Administração, Publica, Seguridade Social e de Relações
do Trabalho. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados
os Projetos de Lei nºs: 271/2019, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende, que insere o Festejo de Nossa Senhora de Fátima,
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no Município de Vitorino Freire no roteiro Oficial de Turismo Religioso
do Estado do Maranhão e 263/2019, de mesma autoria, que estabelece
diretrizes para implantação da Patrulha Rural no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências, com pareceres favoráveis da CCJC
e da Comissão de Segurança Pública. Os Projetos de Lei nºs: 090/2018,
de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio e 119/2019, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo e os Requerimentos nºs: 391/19, de autoria
do Deputado Rildo Amaral e 395/19, de autoria da Deputada Mical
Damasceno, foram transferidos devido a ausência dos autores. Na
sequência, o Plenário aprovou o Requerimento nº 404/19, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa, solicitando regime de urgência o Projeto
de Lei nº 288/2019, de autoria do Poder Executivo. Sujeitos à deliberação
da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 396/19, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, justificando sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 27 de junho a 06 de julho do corrente ano,
conforme atestado médico e 397/19, de autoria do Deputado Wendell
Lages, também de justificativa de faltas, referentes aos dias 03 e 04 de
julho. Em seguida, foram indeferidos os Requerimentos 392/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Saúde, o Senhor
Carlos Lula, solicitando informações acerca da construção da
Maternidade da Cidade Operária; 398/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando informações aos Conselheiros Antônio
Blecaute Costa Barbosa e Edmar Cutrim, quanto a prestação de contas
da Empresa Maranhense de Administração Portuária, ao Tribunal de
Contas do Estado e 399/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, solicitando informações aos Conselheiros Melquizedeque Nava
Neto e Osmarino Freire Guimarães, quanto à prestação de contas
anual da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento ao Tribunal
de Contas do Estado e 400/19, de autoria dos Deputados Wellington
do Curso, Adriano e César Pires, ao Presidente da Empresa Maranhense
de Administração Portuária (EMAP), Senhor Ted Lago, solicitando a
relação nominal de funcionários efetivos e comissionados da empresa
acima citada e seus respectivos cargos /funções, bem como a
discriminação de salários e data de nomeação de tais servidores. Os
autores recorreram da decisão da Mesa e os citados requerimentos
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, bem
como o Projeto de Lei nº 288/18 e os Requerimentos nºs 401/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior; 402/19, de autoria da Deputada
Doutora Cleide Coutinho e 103/19, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende. No primeiro horário do Grande Expediente não
houve orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
Zé Inácio Lula, falou no tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão; o Deputado Vinícius Louro, falou pelo Bloco Parlamentar
Democrático e o Deputado Fernando Pessoa falou pelo Bloco
Parlamentar Solidariedade. No Expediente Final não houve oradores
inscritos. 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, 11 de julho de 2019.

Ata da Septuagésima Nona 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,
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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. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto de
Lei n° 353/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, institui no
calendário oficial de eventos do Maranhão a Semana Estadual do
Empreendedor; Projeto de Lei n° 354/2019, de autoria do Deputado
Hélio Soares, considera de Utilidade Pública a Assembleia de Deus
Vida do Estado do Maranhão, no Município de São Luís; Projeto de
Resolução Legislativa nº 067/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman
ao Senhor Yóhei Sasakawa; Moção de Protesto n° 014/2019, de autoria
do Deputado Vinícius Louro ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, pela péssima situação de conservação
de nossas estradas e pelo descaso e desinteresse aos apelos proferidos
nesta Casa Legislativa solicitando urgência das ações necessárias para
resolução do problema; Requerimento n° 383/2019, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja registrado nos Anais
desta Casa votos de congratulações à população de Viana, pela
passagem do 262º aniversário do município, a ser comemorado no dia
08 de julho, dando-se ciência ao Prefeito Municipal, ao Presidente da
Câmara Municipal e demais vereadores; Requerimento nº 384/2019,
de autoria do Deputado Rildo Amaral, para que seja enviada mensagem
de pesar aos familiares e amigos da criança Mariana Rocha Avelino
pelo seu falecimento na última terça-feira, 02 de julho; Requerimento
nº 385/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios, para que sejam
justificadas as faltas, nas sessões Plenárias no período de 01 a 30 de
abril, conforme atestado médico; Requerimento nº 387/2019, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa, solicitando que seja registrado nos
Anais desta Casa mensagem de congratulações, parabenizando o Jornal
Turma da Barra, pelos seus 30 anos de serviços oferecidos a população
de Barra do Corda; Requerimento n° 388/2019, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, solicitando Regime de Urgência para o Projeto de
Resolução nº 067/2019, de sua autoria; Requerimento nº 389 /2019, de
autoria do Deputado Rildo Amaral, solicitando Regime de Urgência
para o Projeto de Resolução nº 055/2019, de sua autoria; Indicações nº
905, 906, 907 e 909/2019, todas de autoria do Deputado Duarte
Júnior, ao Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo, solicitando que sejam feitos serviços de drenagem na Rua 7 de
Setembro, bairro Bom Jesus; a pavimentação asfáltica das ruas do
Jardim São Cristóvão II, nas imediações do Ximenes Buffet bem como
a conclusão da pavimentação na rua 201-B no bairro Cidade Operária
e a revitalização das ruas Itaituba, Mármore e Marabá, localizadas no
bairro Parque Amazonas, nesta capital; Indicação nº 908/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Trânsito e
Transporte, Senhor Canindé Barros, solicitando que seja feita uma
faixa de pedestre na avenida João Pessoa, nº 230, bairro Jordoa, em
frente ao Centro Educacional Castelo Branco, nesta capital; Indicação
nº 910/2019, de autoria do Deputado Ariston ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a elaboração de um
estudo técnico e econômico para a incorporação a Malha Rodoviária
do Estado do Maranhão do trecho que liga o Município de Pedro do
Rosário (BR 316) ao Povoado Santeiro no Município de Viana (MA
014); Indicação nº 911/2019, de autoria do Deputado Ariston ao Diretor
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Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
Senhor Antônio Leite dos Santos Filho e ao Diretor Regional do
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Senhor
Gerardo de Freitas Fernandes solicitando, em caráter de urgência, a
instalação de sinalização horizontal e passagens de nível nas áreas
povoadas cortadas pela Ferrovia São Luís–Teresina dentro do
Município de Rosário; Indicação nº 913/2019, de autoria do Deputado
Doutor Leonardo Sá, ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a construção de um novo
restaurante popular na cidade de Pinheiro; Indicação nº 914/2019, de
autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando, em caráter de urgência,
duas viaturas para o município de Pinheiro; Indicação nº 915/2019, de
autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, com cópia para o Secretário
de Estado da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro Alves, solicitando a
realização de estudos de viabilidade, objetivando a concessão de
benefícios fiscais nas vendas de motocicletas para profissionais,
devidamente legalizados, que exerçam a atividade de transporte de
passageiros e mercadorias e Indicação nº 916/2019, de autoria do
Deputado Glalbert Cutrim, ao Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a recuperação asfáltica da MA 014 que liga o
município de Vitoria do Mearim ao município de Pinheiro. Concluída
a leitura do expediente pelo Primeiro Secretário, o Presidente
determinou sua publicação e o encaminhamento das indicações elencadas
acima, na forma do artigo nº 146 do Regimento Interno. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados: Zito Rolim que subiu à tribuna
para falar do Programa Cartão Transporte Universitário, 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 para os locais de seus cursos de
graduação e Doutor Yglésio, que convidou os demais Deputados para
a solenidade de lançamento do Programa Estadual de Combate à
Hanseníase, ocasião na qual será entregue a Medalha Manuel Beckman
ao Senhor Yohei Sasakawa, pelos inúmeros serviços prestados à causa.
Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que a Proposta
de Emenda Constitucional nº 003/08, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio foi transferida para a próxima Sessão Ordinária, por falta de
quórum qualificado. Em único turno, foi aprovado em redação final, o
Projeto de Lei nº 196/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá,
que institui a política da terceira idade “Casa do Idoso” e encaminhado
à sanção governamental, conforme o Parecer nº 370/19, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Em único turno, o Plenário
manifestou-se pela manutenção do Parecer Verbal da CCJC contrário
ao Projeto de Lei nº 022/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
que dispõe sobre a humanização no serviço bancário, estabelece direitos
e deveres e sanções administrativas. Em único turno, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi
aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 055/19, de autoria do
Deputado Rildo Amaral, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“João do Vale” ao Senhor Alan Kardec Salomão Mota Neto. O Projeto
de Lei nº 253/19, de autoria do Deputado Fábio Macedo e o Projeto de
Resolução Legislativa nº 057/19, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende, foram transferidos, devido à ausência dos autores.
Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos
nos: 383/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, enviando mensagem
de congratulações à população do Município de Viana, pela passagem
do 262º aniversário, comemorado no dia 08 de julho; 388/19, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Resolução Legislativa nº 067/19, de sua autoria e 389/2019,
de autoria do Deputado Rildo Amaral, no mesmo sentido, para o Projeto
de Resolução nº 055/19, de sua autoria. Sujeitos à deliberação da Mesa,
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foram deferidos os Requerimentos nos: 384/19, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, enviando mensagem de pesar aos familiares e amigos da
menor Mariana Rocha Avelino, pelo seu falecimento ocorrido no dia
02 do mês em curso; 385/19, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
solicitando que sejam justificadas suas ausências nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 01 a 30 de abril de 2019, conforme atestado
médico e 387/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando
que seja registrada nos Anais da Casa, mensagem de congratulação ao
Jornal “Turma da Barra”, pelos seus 30 anos de serviços oferecidos à
população de Barra do Corda. Por força de acordo das Lideranças, os
Projetos de Lei nos: 249 e 119/19 e os Projetos de Resolução Legislativa
nos: 067 e 055/19, foram apreciados na presente Ordem do Dia. Em
segundo turno, foi aprovado o Projeto de Lei nº 249/19, de autoria da
Deputada Daniella Tema, que institui a “Semana Estadual da
Juventude”, sendo encaminhado à sanção governamental. Com parecer
favorável da CCJC, o Projeto de Lei nº 119/19, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, que dispõe sobre a autorização e regulamentação das
cavalgadas no Estado do Maranhão, foi aprovado em primeiro turno e
encaminhado ao segundo turno de votação. Com parecer verbal,
favorável da CCJC, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
o Projeto de Resolução Legislativa nº 067/19 de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Senhor Yóhei Sasakawa foi aprovado e encaminhado à
promulgação. Em segundo turno, regime de urgência, foi aprovado o
Projeto de Resolução Legislativa nº 055/19 de autoria do Deputado
Rildo Amaral, que concede Medalha do Mérito Legislativo “João do
Vale” ao Senhor Alan Kardec Salomão Mota Neto também foi aprovado
e encaminhado à promulgação. Na forma Regimental, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs:
090/19, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio; 249/19, de autoria
da Deputada Daniella Tema; 092 e 093/19, ambos do Deputado Wendel
Lages; O Projeto de Resolução nº 046/19, de autoria da Deputada
Daniella Tema e os Requerimentos n os : 390/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso e 391/2019, de autoria do Deputado
Rido Amaral. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve
orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos se pronunciaram os
Deputados Wellington do Curso e Adriano. Pela Liderança do PSDB,
o Deputado Wellington do Curso denunciou o superfaturamento nas
obras de infraestrutura do Beira-rio em Imperatriz, que segundo o
Deputado, as obras do calçadão estão inacabadas e o Governo do
Estado já foi multado pelo CREA-MA, em virtude da falta de
transparência. Pelo Bloco Parlamentar de Oposição, o Deputado
Adriano criticou a Medida Provisória 295/2019, do Poder Executivo,
considerando a referida Medida Provisória como um “atentado à
Previdência”, pois transfere os imóveis do FEPA para o MAPA, que é
um órgão recém-criado pelo Estado, para substituir o antigo EMARP.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. De volta
a Tribuna no Expediente Final, o Deputado Wellington do Curso
defendeu a atuação da Frente Parlamentar de Valorização da Vida e do
Combate à Depressão, do Combate à Mutilação e do Combate ao
Suicídio e incentivou ações no sentido de diminuir os altos índices de
suicídio registrados no Estado. Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 04 de julho de 2019. Deputada Doutora
Cleide Coutinho - Presidente, em exercício. Deputado Rildo Amaral Primeiro Secretário em exercício. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo
Secretário em exercício.
Ata da Octogésima Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia oito de julho
de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.
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Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell
Lages.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Paulo Neto, Rigo Teles, 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, Ariston, Carlinhos Florêncio, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa e Vinícius Louro. Em nome
do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta
a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do seguinte Expediente: Veto parcial (Mensagem nº
046/2019) de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 044/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, 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; Veto parcial (Mensagem nº 047/2019) de autoria
do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 171/2019, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, que institui o Estatuto da Pessoa Portadora
de Doenças Crônicas no Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 355/
2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a
criação do Dia do Optometrista; Projeto de Lei nº 356/2019, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre o funcionamento de
gabinetes optométricos de profissionais habilitados para o atendimento
à saúde visual primária na rede privada do Estado do Maranhão; Projeto
de Resolução Legislativa n° 068/2019, de autoria do Deputado Vinícius
Louro, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Vice-Almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro;
Requerimento n° 387/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa,
para que seja registrado nos Anais da Assembleia Legislativa do
Maranhão os 30 anos do Jornal Turma da Barra e os relevantes serviços
oferecidos a população de Barra do Corda (Requerimento republicado
por incorreção); Requerimento nº 390/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando a realização de 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;
Requerimento nº 391/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral,
enviando 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;
Indicação nº 917/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado
da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando que seja enviada uma
ambulância para o município de Primeira Cruz e Indicação nº 918/
2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino; a Diretora Geral do Departamento de Trânsito do
Estado do Maranhão, Senhora Larissa Abdalla Britto e ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Miler Portela e Silva,
solicitando que o Estado conceda isenção das taxas referentes 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
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pagos pelos exames e cursos necessários a cada serviço, efetuados nas
empresas credenciadas pelo Detran/MA. Concluída a leitura do
expediente pelo Primeiro Secretário, o Presidente determinou sua
publicação e o encaminhamento das indicações elencadas acima, na
forma do artigo nº 146 do Regimento Interno. Em seguida, concedeu a
palavra ao Deputado Wellington do Curso, que cobrou a convocação
dos aprovados no concurso público da Câmara Municipal que estavam
aguardando a homologação e ao Deputado Fernando Pessoa, que relatou
sua visita ao Município de Barra do Corda, onde vistoriou obras, que
estão sendo feitas com recursos do próprio do município, como o
recapeamento da avenida Eliezer Moreira, que dá acesso ao centro da
cidade. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não
havia “quórum” regimental para apreciar a matéria, que foi transferida
para a próxima Sessão. Na forma Regimental, foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 105/19, de
autoria do Deputado Ciro Neto; Requerimentos n°s: 392/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior; 393/19, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe; 394/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa e
395/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno. No primeiro horário
do Grande Expediente, a Deputada Mical Damasceno parabenizou a
cidade de Viana, pelos 268 anos de emancipação política. Reafirmou
seu compromisso com a Baixada Maranhense e em especial com a
cidade de Viana, ressaltando que tem cumprido o seu papel no tocante
aos compromissos com os vianenses, através de importantes
Indicações, como a Indicação nº 254/2019, solicitando, junto à Secretaria
de Estado das Cidades, a modernização e adequação do sistema de
abastecimento de água de Viana; a Indicação nº 177/2019, que tem
como objetivo a inclusão da estrada que liga o Povoado de Santeiro,
que pertence ao Município de Viana a Pedro do Rosário, visando o
desenvolvimento social das duas cidades e de áreas adjacentes; e a
Indicação nº 44/2019, que diz respeito à preservação e da riqueza
arquitetônica de Viana, que está entre as quatro cidades maranhenses
que têm o seu acervo tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado
desde o ano de 1988. No Tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
César Pires, falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição, relatou a
visita de uma Comissão de deputados ao Porto do Itaqui para averiguar
a denúncia de desvio de recursos do Porto, apontados pela operação
Draga, da Polícia Federal. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. No Expediente Final não houve oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 08 de julho
de 2019. Deputado Paulo Neto - Presidente em exercício. Deputado
Wendell Lages - Primeiro Secretário em exercício. Deputado Wellington
do Curso - Segundo Secretário em exercício.
Ata da Sessão Solene para entrega da Título de Cidadã
Maranhense e da Medalha de Mérito Legislativo João do Vale a
Senhora Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo, Concita
Braga, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em dezoito de junho de dois mil a dezenove.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para
entrega do Título de Cidadã Maranhense e da Medalha do Mérito
Legislativo João do Vale à Senhora Maria da Conceição Fortes Braga
de Camargo, Concita Braga, concedidos por meio das Resoluções
Legislativas nºs: 938/2019 e 937/2019, oriundas dos Projetos de
Resoluções Legislativa nºs: 35/2109 e 36/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. Em seguida, convidou para compor a Mesa o
Excelentíssimo Senhor Jefferson Portela, Secretário de Estado Segurança
Pública, neste ato, representando o Governador do Estado,
Excelentíssimo Senhor Flávio Dino; a senhora Maria da Conceição
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Fortes Braga de Camargo, Concita Braga, homenageada desta Sessão
Solene; o Excelentíssimo Senhor Marcos Antônio Guerreiro,
Subcorregedor Geral do Ministério Público do Maranhão, neste ato,
representando o Procurador-Geral de Justiça, Doutor Luiz Gonzaga.
Na sequência, o Presidente concedeu a palavra ao Deputado Duarte
Júnior que teceu sua homenagem a Senhora Concita Braga destacando
sua trajetória de vida como uma mulher forte e perfeccionista, que se
consolidou como fundadora e compositora do Boi de Nina Rodrigues.
Dando continuidade aos trabalhos o Presidente convidou o Deputado
Duarte Júnior para fazer a entrega do Título de Cidadã Maranhense e
da Medalha do Mérito Legislativo João do Vale à Senhora Concita
Braga e em seguida concedeu a palavra a homenageada que agradeceu
pelas comendas recebidas. Também fizeram uso da palavra para
homenagear a Concita Braga os Deputados Wellington do Curso,
Roberto Costa e os Senhores Marco Antônio Guerreiro e Jefferson
Portela. Para concluir, o Presidente teceu suas considerações finais.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de junho de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Ata da Sessão Solene em Homenagem a Associação de
Jovens Empresários do Maranhão (AJE-MA), realizada na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em vinte e sete
de junho de dois mil a dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso
As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por
meio do Requerimento nº 263/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, para homenagear a Associação dos Jovens Empresários
do Maranhão - AJE-MA. Em seguida convidou para compor a Mesa,
o Excelentíssimo Senhor Simplício Araújo, Secretário de Estado de
Indústria e Comércio, neste ato representando o Governador do Estado
do Maranhão, Excelentíssimo Senhor Flávio Dino; o Senhor Marcelo
Quelho Filho, Presidente da Confederação Nacional dos Jovens
Empresários (CONAJE); a Senhora Shirley Cunha, Presidente da
Associação dos Jovens Empresários do Maranhão; o Senhor Rafael
Sombra, Vice-Presidente da AJE-MA; o Senhor Lauro Cesar Souza,
Presidente do Conselho de Jovens Empresários de Imperatriz e o
Senhor Guilherme Maia, Presidente da Associação Comercial de
Indústria de Imperatriz. Na sequência concedeu a palavra ao Deputado
Wendell Lages que destacou a importância da Associação dos Jovens
Empresários do Maranhão e o trabalho que esta instituição vem
desenvolvendo, um trabalho de excelência no tocante ao mercado
empreendedor que une oportunidade, produtividade e desenvolvimento,
disseminando conhecimento, promovendo o desenvolvimento
intelectual e profissional, formando lideranças e promovendo parcerias
de sucesso que positivamente se transformam em benefício social.
Dando continuidades aos trabalhos, o Presidente concedeu a palavra a
Senhora Shirley Cunha que, em nome da Associação de Jovens
Empresários do Maranhão, agradeceu a homenagem. Também fizeram
uso da palavra para destacar o papel e importância social desta
instituição os Senhores Marcelo Quelho Filho e Simplício Araújo e o
Deputado Duarte Júnior. Para concluir, o Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 27 de junho de 2019. Deputado
Wellington do Curso - Presidente em exercício.

RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO
ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS
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COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – Presidente
ANTONIO PEREIRA
WENDELL LAGES
DR. YGLÉSIO
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº011/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 082/
2019, que “Cria a Política de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome
da depressão nas redes públicas de saúde e dá outras providências”.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos
do voto do Relator.
PARECER Nº 013/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 250/
2019, que “Estabelece as diretrizes estaduais para a implementação de
cuidados paliativos direcionados aos pacientes com doenças
ameaçadoras à vida, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado Dr. YGLÈSIO
RELATOR: Deputado WENDELL LAGES
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 10 de julho de 2019.
Valdenise Fernandes Dias
Secretária de Comissão
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 03 DIAS DO
MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019, ÀS 08:30 HORAS, NO
PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
VINICIUS LOURO – PRESIDENTE, em exercício
FERNANDO PESSOA
PAULO NETO
ARNALDO MELO
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 007/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
130/2016, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 8.451, de
05 de setembro de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho
Estadual de Juventude – CEJOVEM, e dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: DEPUTADO VINÍCIUS LOURO
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 008/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
290/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 10.224,
de 15 de abril de 2015, a Lei nº 10.293, de 18 de agosto de 2015, e a Lei
10.266, de 24 de junho de 2015, no âmbito do Poder Executivo Estadual.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: DEPUTADO VINÍCIUS LOURO
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN
“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 11 de julho de 2019.
ANTONIO GUIMARÃES
Secretário de Comissão
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Relatora: Deputada Mical Damasceno
Vota a favor
Deputado Paulo Neto
Deputado Zé Gentil

Vota contra

REQUERIMENTO N° 019 / 19
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 010/ 2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei
Complementar nº 006 /2019, de autoria do Poder Executivo, que
Acrescenta o § 3º, do art. 144-A, da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
J ustiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 318/2019), nos termos
regimentais, vem agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica
Pertinente para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos
do Regimento Interno.
Em suma, a alteração ora proposta, refere-se quanto à
periodicidade da prestação de contas, no que se refere ao valor excedente
das serventias extrajudiciais que estejam na situação de interinidade,
que deverá ser recolhido mensalmente, em favor do Fundo Especial de
Reaparelhamento do Judiciário - FERJ.
Registra a Mensagem que encaminha a propositura de lei que a
periodicidade mensal proporcionará melhor acompanhamento pela
Corregedoria de Justiça do Estado sobre as receitas alcançadas pelas
Serventias Extrajudiciais e atendem perfeitamente as melhores normas
de controle e planejamento das receitas a serem apuradas.
Com efeito, a eficiência pública é o princípio constitucional da
mais elevada importância para o cumprimento da boa administração
pública e o zelo ao bem comum do povo. Diante de sua grande
relevância e o que expomos acima, reconhecemos a necessidade e a
conveniência do teor da propositura, não só à administração pública,
mas à toda a sociedade maranhense.
Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência e a publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes
quanto a administração, devem agir conforme os preceitos
constitucionais.
Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.
VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de
Lei Complementar, considerando atendidos os pressupostos de
conveniência e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei Complementar nº 006/2019, nos termos do voto
da Relatora.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 11 de julho de 2019.
Presidente: Deputado Adelmo Soares

Requer o registro da Frente Parlamentar de
Combate à Depressão, à Automutilação e ao
Suicídio no Estado do Maranhão perante a Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa.
Senhor Presidente,
Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/2015, requeiro a
Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar de Combate à Depressão, à Automutilação e ao Suicídio
no Estado do Maranhão, entidade suprapartidária de cunho associativo,
sem fins lucrativos, constituídos nos termos da ata de fundação e do
estatuto em anexo.
São Luís (MA), 10 de julho de 2019. - WELLINGTON DO
CURSO - Deputado Estadual

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0160/2019-ALEMA
Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da
Procuradoria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 0160/2019ALEMA, objetivando a contratação direta com a empresa
MINDWORKS TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ n° 10.473.828/
0001-10, para efetivação das inscrições dos servidores, o Sr. Paulo
Marcelus Castro Silva (matrícula n° 1653088) e o Sr. Carlos Eduardo
Fernandes Maciel (matrícula n° 1657006), para participarem do
“Teinamento AGT – Analista Governança de TI, Curso ITIL 4 COBIT
2019 preparatório certificação”, realizado na cidade de São Paulo/SP,
no período de 16 a 19 de julho deste ano, no valor total de R$ 2.971,20
(dois mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos) visando
proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍSMA, 15 DE JULHO DE 2019.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 028/2018-AL. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO, FUNDO ESPECIAL
LEGISLATIVO-FUNDEG e EMPRESA JOHNSON CONTROLS
HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA., firmam entre
si o segundo apostilamento ao contrato de fornecimento de
equipamentos para o sistema de climatização do prédio sede da
Assembleia Legislativa nº 028/2018-AL. OBJETO: retificação do
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preâmbulo de forma a incluir o Fundo Especial Legislativo-FUNDEG
como interveniente financeiro do contrato, haja vista o fato de que o
empenho para a cobertura da despesa foi realizado com os recursos
oriundos do referido Fundo; além da previsão de incorporação dos
bens adquiridos por meio do presente contrato ao patrimônio desta
Assembleia Legislativa, em consonância com o que dispõe o artigo 1º,
§3º da Lei Estadual nº 274/2003. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei
Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 09/07/2019.
ASSINATURA: Deputado Othelino Neto–Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 10 de julho de
2019. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral. Tarcísio Almeida
Araújo - Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO QUINTO TERM O ADITIVO AO
CONTRATO N.º 05/2015-AL. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S.A. OBJETOS: Prorrogação do presente
contrato em 12 (doze) meses, com início em 16 de julho de 2019 e
término em 16 de julho de 2020; manutenção do valor total do contrato,
até o seu término, em R$ 1.100.352,06 (um milhão, cem mil, trezentos
e cinquenta e dois reais e seis centavos), mantida a taxa de administração
em 0,90% (zero vírgula noventa por cento). VALOR TOTAL: R$
458.480,05 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta
reais e cinco centavos), sendo emitida a Nota de Empenho n.º
2019NE001256 de 19/06/2019. 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 no Estado do
Maranhão (MANUTENÇÃO); Natureza de Despesas: 33.90.39.82 –
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços e Peças; Fonte de
Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro 010 1000000. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 2339/2019-AL. DATA DA ASSINATURA: 25/06/
2019. ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa
do Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, CNPJ nº 03.506.307-0001/57.
São Luís–MA, 12 de julho de 2019. Tarcísio Almeida Araújo Procurador – Geral

ERRATA Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018-AL
Na Ata de Registro de Preços nº 004/2019-AL, Pregão
Presencial nº 040/2018-CPL/AL, cujo objeto trata de aquisição de peças
de reposição para o Sistema de Climatização do Complexo de
Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e na
resenha publicada no DOE e DOAL, edição do dia 21.01.2019. Onde
se lê :PROCESSO: 4876/2018.
Leia-se: PROCESSO: 4876/2017 e onde se lê: CNPJ:
18.837.188/001-92, Leia-se: CNPJ: 18.837.188/0001-92. Os demais
itens permanecem inalterados.
São Luís, 11 de julho de 2019
André Luís Pinto Maia
Presidente da CPL/ALEMA

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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, ADJUDICO o GRUPO ÚNICO a
empresa M.L. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 14.385.708/
0001-12, no valor de R$ 51.125,00 (Cinquenta e um mil, cento e
vinte e cinco reais) nos termos do Edital, seus anexos e das Proposta
vencedora e, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº16/
2019-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procuradoria
Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Administrativo
nº1427/2019-ALEMA. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 11 de julho de 2019.
Deputado Othelino Neto Presidente
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
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m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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