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PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, - RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES E DA MESA DIRETORA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO –
RELATORA DEPUTADA DANIELLA TEMA.

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
4. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.08.2019
I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 162, §1° R.I.)
1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 008/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
ALTERA O ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, ACRESCENTANDO ARTIGOS QUE CRIAM
O FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR
FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.
II - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2. PROJETO DE LEI Nº 184/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE ESTABELECE A
OBRIGATORIEDADE
DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
BANHEIROS QUÍMICOS ADAPTADOS ÀS PESSOAS QUE
UTILIZEM CADEIRAS DE RODAS OU COM MOBILIDADE
REDUZIDA, NOS EVENTOS ORGANIZADOS EM ESPAÇOS
PÚBLICOS NO ÂMBITO DO ESTADO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, - RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA
E COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
3.PROJETO DE LEI Nº 225/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE DECLARA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO O FESTEJO DO PADROEIRO SÃO RAIMUNDO
NONATO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
SUBSTITUTIVO - RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2° SESSÃO).
III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE
ACRESCENTA DISPOSITIVOS A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
405/2014, QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS

5.REQUERIMENTO N° 422/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA, QUE SE CONGRATULE COM OS DEMAIS
TUNTUENSES, PARABENIZANDO O ALUNO DAVID COSTA
PEREIRA, POR SER UM DOS TRÊS ALUNOS DO ESTADO DO
MARANHÃO A TER RECEBIDO MEDALHA DE OURO DA
OBMEP (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS). TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. (2° SESSÃO).
6.REQUERIMENTO N° 428/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PENALVA, PELA PASSAGEM DO SEU 104º
ANIVERSÁRIO, A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
AGOSTO. REQUER AINDA, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO PREFEITO
RONILDO CAMPOS SILVA E AO PRESIDENTE DA CÂMARA
RAIMUNDO NONATO E SEUS PARES,
V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
7.REQUERIMENTO N° 425/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON, REQUER, APÓS OUVIDA A MESA, QUE
SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS
DOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019, TENDO EM VISTA A
NECESSIDADE DE CUMPRIR AGENDA, EM PASTOS BONSMA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).
8.REQUERIMENTO N° 427/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA DESARQUIVADO, COM O CONSEQUENTE
RETORNO A TRAMITAÇÃO, O PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 004/2015, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
(1ª SESSÃO).
9.REQUERIMENTO N° 429/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON, REQUER, APÓS OUVIDA A MESA, QUE
SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS
REALIZADAS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2019, EM
VIRTUDE DE TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 08/08/2019 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 397/19, encaminhado pela Mensagem
N° 001/19 do TCE-MA, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos
e Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI N° 398/19, encaminhado pela Mensagem
N° 002/19 do TCE-MA, que altera a Lei n° 9.936, de 22 de outubro de
2013, que dispõe sobre a organização administrativa do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI N° 399/19, encaminhado pela Mensagem
N° 003/19 do TCE-MA, que altera a Lei n° 9.936, de 22 de outubro de
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2013, que dispõe sobre a organização administrativa do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI N° 400/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a instituição do “Programa
Farmácia Solidária”, a ser desenvolvido pela Secretaria de Estado de
Saúde do Estado do Maranhão e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI N° 401/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Icatu-MA, como Município
de interesse Turístico.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 082/19,
de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que concede a
Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor ALBERTO JOSÉ TAVARES
VIEIRA DA SILVA.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 083/19,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo ao Jornalista e Apresentador José Cirilo Teixeira
Filho e dá outras providências.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 392/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, proíbe as instituições financeiras de oferecer e
celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e
pensionistas por meio de ligação e/ou mensagem telefônica no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI N° 393/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que institui o Selo da Produção da Agricultura
Familiar no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI N° 394/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre a criação “PROGRAMA
MILHAS DO BEM” no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI N° 395/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre as diretrizes para compra de
gêneros alimentícios, da agricultura familiar, empreendedor rural ou de
suas organizações, destinadas a merenda escolar das escolas estaduais
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI N° 396/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera de Utilidade Pública a
“Comunidade Terapêutica de Reabilitação RESGATE DE VIDASCOTERV”, com sede e foro no Município de Vitória do Mearim, no
Estado do Maranhão.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 079/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro”
a Senhora Ana Paula Rodrigues Belo.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 080/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Padre Luigi Risso, natural de Roma (Itália) e
radicado em Pinheiro (MA).
8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 081/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Leonardo Sá, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Padre Luigi Risso, natural
de Roma (Itália) e radicado em Pinheiro (MA).
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 373/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que institui a Política Estadual de Incentivo
e Apoio a Construção de Cisternas nas propriedades Rurais no Estado
do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI N° 374/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que assegura o custeio de óculos de grau
para as crianças que possuem problemas na visão, em razão da
microcefalia.
3. PROJETO DE LEI N° 375/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as Diretrizes Estaduais para as
ações Informativas e Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras
providências.
4. PROJETO DE LEI N° 376/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a política de assistência à
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saúde de pessoas com Acromatose (Albinismo) no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 380/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, obriga os planos de saúde que atuam no
âmbito do Estado do Maranhão a instalarem e manterem postos
presenciais de atendimento, e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI Nº 381/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que cria, no Estado do Maranhão, o Programa
Pró-Idade.
7. PROJETO DE LEI Nº 382/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, dispõe sobre a promoção de alimentação
saudável e determina a exclusão de alimentos ultraprocessados e
açucarados nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado do
Maranhão.
8. PROJETO DE LEI Nº 383/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, altera a Lei Estadual nº 11.056 de 2019, criando
a prioridade de atendimento para diabéticos em laboratórios no Estado
do Maranhão.
9. PROJETO DE LEI Nº 384/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, dispensa a necessidade de carimbos em
prescrições, relatórios e atestados médicos no Estado do Maranhão e
dá outras providências.
10. PROJETO DE LEI Nº 385/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, altera o artigo 1º da Lei Estadual nº
10.840, de 30 de abril de 2018.
11. PROJETO DE LEI Nº 386/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados
para crianças portadoras de deficiência, em locais públicos e privados
de lazer estabelecidos no Estado do Maranhão.
12. PROJETO DE LEI Nº 387/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos
Animais Domésticos.
13. PROJETO DE LEI Nº 388/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de
empresas que provoquem maus-tratos a animais e dá outras
providências.
14. PROJETO DE LEI Nº 389/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre o atendimento prioritário à pessoa
com fibromialgia nos estabelecimentos públicos e privados no Estado
do Maranhão e estabelece outras providências.
15. PROJETO DE LEI Nº 390/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, institui o Dia Estadual do Pastor Evangélico.
16. PROJETO DE LEI Nº 391/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre o dever de disponibilização de
históricos de preços dos produtos ou serviços em promoção ou
liquidação aos consumidores.
17. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 075/
19, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor Daniel
Domingues de Sousa Filho.
18. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 076/
19, de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Wilson Luiz
Barbosa Ribeiro.
19. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 077/
19, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Sargento Sá a Silvio Carlos Leite
Mesquita.
20. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078/
19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Professor Doutor Rogério de
Mesquita Teles.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 07 DE AGOSTO DE 2019.
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Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia sete de agosto de dois mil e
dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio
Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Ariston, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutora
Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio, Ricardo Rios e Rigo Teles.
I – ABERTURA.
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2005, e da Lei n° 10.759, de 21 de dezembro de 2017, que serão
revogadas tão logo entre em vigor o novo PCCV.
Convém informar que o projeto ora enviado não projeta nenhum
incremento de despesa além da prevista por ocasião da aprovação da
Lei n° 10.759, de 21 de dezembro de 2017, e atende ao disposto nos
arts. 17 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF).
Tratando-se assim de matéria de relevante interesse institucional
do Tribunal de Contas, e considerando que o novo plano não enseja
nenhum impacto financeiro adicional, estou certo de que este pleito
merecerá, pela importância de que se reveste, a melhor acolhida por
parte dessa Augusta Assembleia.
Coloco-me à disposição para, se da conveniência de V. Exa.,
realizar exposição mais detalhada do projeto.
Anexo: 01 projeto de lei
Atenciosamente,
Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior
Presidente do Tribunal de Contas
PROJETO DE LEI Nº 397 / 19
Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e
Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para
fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para
fazer a leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
MENSAGEM PRESI-TCE-MA Nº 001/2019
São Luís (MA), 29 de julho de 2019
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, na forma do artigo 52, caput,
combinado com artigo 76, da Constituição Estadual, projeto de lei
dispondo sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos (PCCV) do
Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão (TCE-MA).
O presente projeto, em sua dimensão jurídica, é resultante da
integração dos dois planos atualmente vigentes no âmbito desse Tribunal
de Contas, editados por meio da Lei nº 8.331, de 21 de dezembro de

Art. 1º O Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos
Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
de que trata o art. 116 da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005, é regido
por esta Lei.
Art. 2º O Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão é composto pela Carreira de
Especialista em Controle Externo, integrada pelos cargos que passam
a denominar-se:
I – Auditor Estadual de Controle Externo, de nível superior;
II – Técnico Estadual de Controle Externo, de nível médio; e
III – Auxiliar de Controle Externo, de nível fundamental.
§ 1º Os cargos de Auditor Estadual de Controle Externo e
Técnico Estadual de Controle Externo, respectivamente, estão
organizados e distribuídos nas áreas de Controle Externo e Apoio
Técnico - Administrativo; e o cargo de Auxiliar de Controle Externo, na
área de Serviços Operacionais.
§ 2º O quantitativo de cargos de que trata esta Lei é o constante
do Anexo I.
§ 3º A Carreira de Especialista em Controle Externo, cujos
cargos efetivos são os definidos no caput deste artigo, é estruturada em
uma só classe e 16 (dezesseis) padrões de vencimento para cada cargo
que a compõem, modelo de progressão regulamentada nos termos das
tabelas do Anexo II.
§ 4º Os cargos efetivos de Auxiliar de Controle Externo estão
extintos a vagar, razão pela qual, após se tornarem vagos por qualquer
um dos motivos determinantes de vacância prevista no art. 39 da Lei nº
6.107, de 27 de julho de 1994, deverão ser suprimidos do Quadro de
Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 3º É atribuição do cargo de Auditor Estadual de Controle
Externo o desempenho de todas as atividades de caráter técnico,
logísticas e administrativas de nível superior, relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão.
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Art. 4º É atribuição do cargo de Técnico Estadual de Controle
Externo o desempenho das atividades concernentes ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão, de nível médio, bem como auxiliar o Auditor
Estadual de Controle Externo no exercício de suas atribuições.
Art. 5º É atribuição do cargo de Auxiliar de Controle Externo o
desempenho das atividades administrativas e logísticas de apoio, de
nível básico, relativas ao exercício das competências constitucionais e
legais a cargo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
Art. 6º O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
especificará, em ato próprio, as atribuições pertinentes a cada cargo,
observado o disposto nos arts. 3º, 4º e 5º desta Lei.
Parágrafo único. As atribuições pertinentes aos cargos de
Auditor Estadual de Controle Externo, Técnico Estadual de Controle
Externo e de Auxiliar de Controle Externo podem ser especificadas, de
acordo com o interesse da Administração, por especialidade profissional.
CAPÍTULO III
DO INGRESSO
Art. 7º São requisitos de escolaridade para ingresso na Carreira
de Especialista em Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão:
I- para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo,
diploma de graduação em curso superior, devidamente reconhecido e,
se for o caso, habilitação legal específica, conforme definido no edital
do concurso;
II- para o cargo de Técnico Estadual de Controle Externo,
certificado de conclusão do ensino médio e, se for o caso, habilitação
legal específica, conforme definido no edital do concurso.
Art. 8º O ingresso nos cargos da Carreira de Especialista em
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão farse-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, para
o padrão inicial do respectivo cargo.
Art. 9º As provas a que se refere o art. 8º desta Lei terão
caráter eliminatório e classificatório e os títulos apenas classificatório.
§ 1º A critério do Tribunal de Contas poderá haver curso de
formação, de caráter eliminatório, como segunda etapa do concurso de
que trata o caput do artigo 8º, conforme dispuser o edital.
§ 2º O Tribunal de Contas definirá, em ato próprio, as condições,
duração, conteúdo e demais regras do curso de formação de que trata o
parágrafo 1º deste artigo.
§ 3º Para os cargos da Carreira de Especialista em Controle
Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão poderão ser
exigidos exames de aptidão e/ou habilidades específicas, conforme
dispuser o edital do concurso.
CAPÍTULO IV
DO ENQUADRAMENTO NA NOVA ESTRUTURA DOS
CARGOS
Art. 10. Os servidores ocupantes dos cargos efetivos da
Carreira de Especialista em Controle Externo do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão de que tratava a Lei nº 8.331, de 21 de dezembro
de 2005, e suas alterações, após a publicação desta Lei, serão alocados
na nova estrutura dos cargos da Carreira de Especialista em Controle
Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de que trata
esta Lei, nos termos do anexo II, obedecendo à regra de enquadramento
prevista nas tabelas do anexo IV.
Art. 11. Os servidores ocupantes dos cargos efetivos da Carreira
de Especialista em Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão de que tratava a Lei nº 10.759, de 21 de dezembro de
2017, após a publicação desta Lei, serão alocados na nova estrutura
dos cargos da Carreira de Especialista em Controle Externo do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, de que trata esta Lei, na forma do
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anexo II, obedecendo à regra de enquadramento prevista nas tabelas do
anexo V.
CAPÍTULO V
DO DESENVOLVIMENTO
Art. 12. O desenvolvimento do servidor na Carreira de
Especialista em Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão far-se-á mediante progressão funcional.
§ 1º Progressão funcional é a passagem do servidor para o
padrão de vencimento imediatamente superior dentro da classe única
de cada respectivo cargo.
§ 2º Classe é o conjunto de padrões de vencimento estabelecidos
para cada cargo, sendo a nomenclatura AUD definida para designar a
classe do cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, TEC para o
cargo de Técnico Estadual de Controle Externo e AUX para o cargo de
Auxiliar de Controle Externo.
§ 3º O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação
específica, regulamentada por Resolução do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, ao final da qual, se confirmado no cargo, obterá
a progressão para o padrão imediatamente superior da sua respectiva
classe.
Art. 13. A progressão funcional dar-se-á, alternadamente, por
tempo e por merecimento, observado o interstício mínimo de 1 (um)
ano em um mesmo padrão de vencimento, sendo formalizada por
Portaria do Tribunal de Contas, atendidas as normas aplicáveis, e
fixada a data para a produção de seus efeitos.
Art. 14. Na progressão funcional por tempo será observado
apenas o interstício de um ano de efetivo exercício no respectivo padrão
de vencimento, independentemente de qualquer avaliação do servidor.
§ 1º Não fará jus à progressão por tempo o servidor:
I - em estágio probatório;
II - de licença para tratar de interesse particular;
III - condenado por sentença com trânsito em julgado ou punido
disciplinarmente, enquanto durarem os seus efeitos.
Art. 15. O merecimento será aferido mediante Avaliação do
Desempenho Funcional do servidor, observado o cumprimento do seu
Acordo Individual de Trabalho e do seu Plano de Desenvolvimento
Individual - PDI, instrumentos disciplinados, de forma clara e objetiva,
em Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
§ 1º Não fará jus à progressão por merecimento o servidor:
I - em estágio probatório;
II - em disponibilidade, nos termos do art. 41, § 3º, da
Constituição Federal;
III - de licença para tratar de interesse particular;
IV - quando à disposição de outros órgãos ou entidades da
Administração Pública, nos termos do art. 23 desta Lei;
V - afastado para exercício de mandato eletivo;
VI - condenado por sentença com trânsito em julgado ou punido
disciplinarmente, enquanto durarem os seus efeitos;
VII - não aprovado na avaliação mencionada no caput.
§ 2º A Resolução mencionada no caput deste artigo atribuirá
pontos aos diversos quesitos considerados na Avaliação de Desempenho
que, ponderados, conforme as normas estabelecidas, resultarão na
pontuação total para fins da progressão funcional.
§ 3º Os impedimentos disciplinados nos incisos II a VI do § 1º
deste artigo, bem como as licenças consideradas de efetivo exercício
nos termos do art. 170 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, não
constituirão óbice para a avaliação tratada no caput, se o servidor
atingir o limite de, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) dias de efetivo
exercício no ano.
§4º Os servidores ocupantes de cargo em comissão e os
servidores em regime de cessão ao Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão serão submetidos à avaliação de desempenho, cuja forma e
instrumentos serão definidos na Resolução a que se refere o caput
deste artigo.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
CAPÍTULO VI
DA REMUNERAÇÃO
Art. 16. O vencimento base dos cargos efetivos pertencentes a
Carreira de Especialista em Controle Externo do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão, de que trata esta Lei, é o constante das
tabelas do anexo III, observado o enquadramento disciplinado nos
arts. 10 e 11.
§ 1º Fica assegurado o percentual de três por cento (3%) entre
os padrões das tabelas salariais pormenorizadas no Anexo III.
§ 2º A verba remuneratória URV, concedida por decisão judicial
ou administrativa, que integrava o vencimento base dos servidores
regidos pela Lei nº 10.759, de 21 de dezembro de 2017, na forma do
art. 17, § 2º, daquela Lei, doravante, incidirá sobre o vencimento base
descrito nas tabelas do anexo III desta Lei e sobre o adicional por de
tempo de serviço dos servidores tratados neste parágrafo.
Art. 17. A remuneração dos servidores pertencentes a Carreira
de Especialista em Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão é o valor constituído pelo vencimento base do cargo
efetivo, mencionado nas tabelas do anexo III, acrescido das vantagens
de caráter permanente ou temporárias estabelecidas em Lei.
Art. 18. Os servidores efetivos pertencentes a Carreira de
Especialista em Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, os
servidores do seu quadro que estejam na condição prevista no art. 33
da Emenda Constitucional nº 19, de 15 de dezembro de 1998, e no art.
169, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, os servidores ocupantes
de cargo em comissão e aos demais servidores em regime de cessão ao
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão farão jus à verba auxílioalimentação, a título de indenização, desde que estejam em efetivo
exercício.
§ 1º O auxílio-alimentação não se incorpora aos vencimentos
nem constitui salário - contribuição para a previdência social;
§ 2º Resolução do Tribunal de Contas do Estado Maranhão
fixará o valor da verba auxílio-alimentação de que trata o caput deste
artigo.
Art. 19. Os servidores efetivos pertencentes a Carreira de
Especialista em Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, os
servidores do seu quadro que estejam na condição prevista no art. 33
da Emenda Constitucional nº 19, de 15 de dezembro de 1998, e no art.
169, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, os servidores ocupantes
de cargo em comissão e aos demais servidores em regime de cessão ao
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão farão jus à verba auxíliosaúde, a título de indenização, desde que estejam em efetivo exercício.
§ 1º O auxílio-saúde não se incorpora aos vencimentos nem
constitui salário – contribuição para a previdência social;
§ 2º Resolução do Tribunal de Contas do Estado Maranhão
fixará o valor da verba auxílio-saúde de que trata o caput deste artigo.
Art. 20. Os padrões de vencimento base e a sua forma de
implementação definida no anexo III desta Lei contemplam as revisões
gerais anuais relativas aos exercícios correspondentes ao período de
implantação daquelas tabelas remuneratórias, nada impedindo, todavia,
eventual atualização dos seus valores quando verificadas perdas
inflacionárias superiores aos percentuais de reajuste concedidos.
Art. 21. Se por qualquer motivo, as mudanças promovidas
após a publicação desta Lei resultar em decréscimo de remuneração do
cargo efetivo, a diferença será identificada e paga ao servidor que fizer
jus a tal ajuste, por meio da verba Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada – VPNI, em respeito à segurança disciplinada no artigo
37, XV, da Constituição Federal, valor este que será absorvido nas
concessões de reajustes ou quando do desenvolvimento do servidor na
carreira.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 22. Os servidores aposentados com paridade farão jus à
revisão de proventos para fins de posicionamento na nova estrutura
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remuneratória disciplinada nesta Lei, nos termos do art. 7º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, observando-se o
disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
§ 1° O posicionamento referido no caput deste artigo dar-se-á,
na nova estrutura do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos, nas
mesmas classes e padrões nos quais se encontrem os servidores
aposentados na data de publicação desta Lei.
§ 2º Para efeito de identificação dos novos proventos, deverão
ser observados os novos padrões de vencimento estabelecidos no art.
16 da presente Lei, ressalvando-se, ainda, as vantagens de caráter
permanente, as verbas relacionadas as incorporações decorrentes do
exercício de cargos comissionados, funções gratificadas e decisões
judiciais concedidas em caráter individual, na forma da lei.
§ 3° O disposto neste artigo aplica-se às pensões em fruição
até 31/12/2003, às ressalvadas pelo art. 3º da Emenda Constitucional
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, àquelas derivadas de servidores já
aposentados ou que se aposentarão nos termos do art. 6-A da emenda
epigrafada e nos moldes do art. 3º, Parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
§ 4° Constatada a redução de proventos, decorrente da aplicação
do disposto neste artigo, a diferença será paga a título de Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, sujeita aos reajustes gerais
devidos aos servidores públicos estaduais.
Art. 23. Fica vedada a cessão de servidores ocupantes dos
cargos efetivos da Carreira de Especialista em Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para outros órgãos e
entidades públicas, exceto, a critério do Tribunal de Contas do Estado,
para o exercício dos cargos comissionados a seguir especificados:
I - Ministro de Estado, Secretário de Ministério e da Presidência
da República, Presidente ou Diretor de entidade da Administração
Indireta da União, Diretor de Secretaria no âmbito dos Poderes
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União;
II - Secretário de Estado, Secretário - Adjunto de Estado, Diretor
de Secretaria no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do
Ministério Público do Estado, Presidente ou Diretor de entidade da
Administração Indireta do Estado;
III - Reitor e Vice-Reitor de Universidade Pública.
Art. 24. O quantitativo de vagas e o vencimento básico dos
cargos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
de que trata o art. 33 da Emenda Constitucional nº 19, de 15 de dezembro
de 1998, e o art. 169, § 3º, inciso II, da Constituição Federal é o
constante do Anexo VI.
§ 1º. Os cargos referidos no caput deste artigo são de natureza
isolado e estão extintos a vagar.
§ 2º A verba remuneratória URV, concedida por decisão judicial
ou administrativa, incidirá sobre o vencimento base e o adicional por
tempo de serviço dos respectivos servidores de que trata o caput.
§ 3º A remuneração dos servidores tratados no caput, após as
alterações promovidas na presente Lei, deverá ser assegurada em
respeito à irredutibilidade delineada no artigo 37, XV, da Constituição
Federal.
Art. 25. O servidor ocupante de cargo de nível superior do
Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, não fará jus a Gratificação de Natureza Técnica
objeto do art. 87 da Lei n° 6.107, de 27 de julho de 1994.
Art. 26. Aos servidores ocupantes dos cargos da Carreira de
Especialista do Tribunal de Contas aplicam-se, no que couber, os
dispositivos da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 6.107, de 27 de
julho de 1994, e da Lei nº 6.524, de 21 de dezembro de 1995.
Art. 27. Os recursos necessários à implementação da presente
Lei correrão por conta da dotação orçamentária do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Lei nº 8.331, de 21 de dezembro de 2005, e a Lei n°
10.759, de 21 de dezembro de 2017.
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MENSAGEM PRESI-TCE-MA Nº 002/2019
São Luís (MA), 5 de agosto de 2019
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, na forma do artigo 52, caput,
combinado com artigo 76, da Constituição Estadual, projeto de lei
dispondo sobre alteração da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,
que dispõe sobre a organização administrativa do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão.
A finalidade precípua do projeto é dotar o Tribunal de estrutura
organizacional moderna e ágil, apta a viabilizar a sua missão
constitucional e tornar mais dinâmico o processo produtivo interno. A
história recente tem registrado marcos significativos que confirmam a
capacidade de o Tribunal se atualizar e buscar novos caminhos para a
excelência em suas ações.
As novas tecnologias digitais já existentes e em
desenvolvimento estão impactando fortemente a maneira de produzir
e entregar produtos e serviços à sociedade, em especial os serviços
governamentais, independentemente da esfera de Poder. Esse novo
cenário impõe a necessidade de reformulação da estrutura organizacional
atual - que vem se mostrando incompatível com as demandas internas
e externas – com vistas a melhorar a forma como o Tribunal deverá
interagir com seus jurisdicionados e com os cidadãos.
O modelo de arquitetura organizacional aprovado pelo Pleno
desta Corte, ora traduzido em projeto de lei, tem seu fundamento na
matriz das competências constitucionais atribuídas aos Tribunais de
Contas e nos novos paradigmas do serviço público. Sua viabilização
concorrerá para a melhoria do funcionamento do Tribunal,
proporcionando ao quadro técnico e ao corpo deliberativo condições
de oferecer aos fiscalizados serviços de qualidade e com a rapidez que
a sociedade exige.
Tratando-se assim de matéria de relevante interesse
administrativo-operacional do Tribunal de Contas, e considerando que
o novo arranjo organizacional reduz o quantitativo de cargos em
comissão e o impacto financeiro dele resultante é apenas residual,
estou certo de que este pleito merecerá, pela importância de que se
reveste, a melhor acolhida por parte dessa Augusta Assembleia.
Coloco-me à disposição para, se da conveniência de V. Exa.,
realizar exposição mais detalhada do projeto.
Anexo: 01 projeto de lei
Atenciosamente,
Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior
Presidente do Tribunal de Contas
PROJETO DE LEI N.º 398 / 19
Altera a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,
que dispõe sobre a organização administrativa do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá
outras providências.
Art. 1.º A Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
.....................................................................................................................................................................................
“Art. 5.º O Gabinete da Presidência é integrado pelas seguintes
unidades de apoio e assessoramento:
I – Assessoria Especial da Presidência;
II – Assessoria de Articulação e Relacionamento Institucional
da Presidência;
III – Assessoria de Cerimonial
IV – Assessoria de Comunicação e Marketing;
V – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência”. (NR)
.......................................................................................................................................................
“Art. 9.º ............................................................................
.........................................................................................................
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§1.º Integram a estrutura da Secretaria do Tribunal de Contas
as seguintes Unidades:
I - Secretaria Geral
a) Gabinete do Secretário Geral
b) Unidade de Controle Interno
c) Secretaria-Executiva das Sessões
d) Secretaria-Executiva de Tramitação Processual
e) Coordenadoria de Informações Gerenciais
II – Secretaria de Gestão
a) Gabinete do Secretário de Gestão
b) Unidade de Gestão de Pessoas;
c) Unidade de Finanças;
d) Unidade de Infraestrutura;
e) Coordenadoria de Licitações e Contratos;
f) Coordenadoria de Gestão Patrimonial;
III – Secretaria de Tecnologia e Inovação
a) Gabinete do Secretário de Tecnologia e Inovação
b) Comitê de Tecnologia;
c) Comitê de Inovação;
d) Gerência de Tecnologia da Informação
IV – Secretaria de Fiscalização:
a) Gabinete do Secretário de Fiscalização;
b) Núcleos de Fiscalização (3);
c) Líderes de Fiscalização (12). (NR)
§2.º A Secretaria de Gestão, a Secretaria de Tecnologia e Inovação
e a Secretaria de Fiscalização estão vinculadas à Secretaria Geral”.
(NR)
......................................................................................................................
“Art. 13. .............................................................................
......................................................................................................................
§3º Deverão ser ocupados exclusivamente por Auditor Estadual
de Controle Externo, integrante do quadro de pessoal efetivo da
Secretaria do Tribunal de Contas, os cargos em comissão de Secretário
Geral, Secretário de Gestão, Secretário de Tecnologia e Inovação,
Secretário de Fiscalização, Chefe da Unidade de Controle Interno,
Gerente de Tecnologia de Informação, Gerente de Núcleo de Fiscalização
e Líder de Fiscalização. (NR)
§4º ...............................................................................................
...........................................................................................................................
I – Secretário-Executivo de Sessões, Secretário-Executivo de
Tramitação Processual, Gestor da Unidade de Finanças, Gestor da
Unidade de Gestão de Pessoas e Gestor da Unidade de Infraestrutura;
II –Coordenador de Informações Gerenciais, Coordenador de
Gestão Patrimonial e Coordenador de Licitações e Contratos;
III – Gestor da Escola Superior de Controle Externo e Líder de
Ação Educacional;
IV – Assessor-Chefe de Comunicação Institucional;
V – Supervisor de Atos de Pessoal, Supervisor de
Desenvolvimento e Carreira, Supervisor de Folha de Pagamento I,
Supervisor de Folha de Pagamento II e Supervisor de Qualidade de
Vida”. (NR)
Art. 3.º O Anexo II, e respectivas Tabela A, Tabela B e Tabela
C, da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, passa a vigorar com as
alterações constantes do Anexo à presente Lei.
Art. 4.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta da dotação orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.
Art. 5.º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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MENSAGEM PRESI-TCE-MA Nº 003/2019
São Luís (MA), 6 de agosto de 2019
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, na forma do artigo 52, caput,
combinado com artigo 76, da Constituição Estadual, projeto de lei que
altera dispositivos da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, que
dispõe sobre a organização administrativa do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão.
Trata-se de projeto de lei que visa readequar a estrutura do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência do Tribunal de
Contas e a forma de concessão da Gratificação de Apoio ao Controle
Externo, objetivando aperfeiçoar a qualidade da política de gestão de
pessoas deste Órgão.
Convém informar que o projeto ora encaminhado atende ao
disposto nos arts. 17 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000 (LRF), e está de acordo com as possibilidades financeiras do
Tribunal de Contas para o exercício em curso e para os próximos.
Tratando-se assim de matéria de relevante interesse institucional
do Tribunal de Contas, aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros
desta Corte de Contas, presentes em sessão do Pleno de 17 de julho de
2019, estou certo de que este pleito merecerá, pela importância de que
se reveste, a melhor acolhida por parte dessa Augusta Assembleia.
Coloco-me à disposição para, se da conveniência de V. Exa.,
realizar exposição mais detalhada do projeto.
Anexo: 01 projeto de lei
Atenciosamente,
Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior
Presidente do Tribunal de Contas
PROJETO DE LEI N.º 399 / 19
Altera a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,
que dispõe sobre a organização administrativa do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá
outras providências.
Art. 1.º A Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
.................................................................................
“Art. 6.º ............................................................................
...............................................................................................
§ 2.º O posto de Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência do Tribunal de Contas do Estado deve ser exercido por
Coronel da Polícia Militar, pertencente ao Quadro de Oficiais
Combatentes da Polícia Militar do Estado do Maranhão (QOPM), e,
na sua ausência, poderá ser ocupado por Oficial do QOPM de posto
inferior, observada a precedência hierárquica dos membros militares
lotados no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência”. (NR)

QUINTA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2019

11

...............................................................................................
“Art. 17. Quando o ocupante de cargo em comissão não possuir
vínculo com a Administração Pública perceberá o valor do cargo
comissionado para o qual foi nomeado, em conformidade com os valores
estabelecidos no Anexo II-A, ressalvado o disposto no §4º do art. 20 e
no §5º e §6º do art. 21 desta Lei”. (NR)
..................................................................................
“Art. 19. ...............................................................................
............................................................................................
II - ocupante de cargo de provimento efetivo na Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, colocado à disposição do
Tribunal de Contas do Estado, ressalvado o disposto no art. 20 desta
Lei”. (NR)
.................................................................................................
“Art 21 ......................................................................................
..................................................................................................
I – lotado em Gabinete de Conselheiro, Conselheiro-Substituto
e Procurador de Contas: até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada a
quatorze servidores, sendo um por Gabinete; (NR)
................................................................................
§ 1.º O ocupante de cargo em comissão, na forma dos arts. 16
ou 17 desta Lei, não faz jus à Gratificação de Apoio ao Controle
Externo, ressalvado o disposto no §5º e §6º deste artigo” (NR).
Art. 2.º Os artigos 20 e 21 da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de
2013, passam a vigorar com os seguintes acréscimos:
“Art. 20...............................................................................
........................................................................................................................
§4º Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo na Administração Pública federal, estadual
ou municipal, colocado à disposição do Tribunal de Contas do Estado,
e ao detentor de cargo em comissão que não possuir vínculo com a
Administração Pública”. (AC)
“Art. 21...............................................................................
....................................................................................................................
§5º O ocupante de cargo em comissão, que não possuir vínculo
com a Administração Pública, lotado em Gabinete de Conselheiro, a
critério do Presidente do Tribunal de Contas, fará jus à Gratificação de
Apoio ao Controle Externo, no valor fixado no inciso I deste artigo,
limitada a sete servidores, sendo um por Gabinete de Conselheiro”.
(AC)
§6º O ocupante de cargo em comissão, que não possuir vínculo
com a Administração Pública, lotado em Gabinete de Conselheiro, a
critério do Presidente do Tribunal de Contas, fará jus à Gratificação de
Apoio ao Controle Externo, no valor fixado no inciso II deste artigo,
limitada a quarenta e dois servidores, sendo seis por Gabinete de
Conselheiro”. (AC)
..................................................................................................
Art. 3.º O Anexo II da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,
passa a vigorar acrescido da Tabela D constante do Anexo à presente
Lei.
Art. 4.º O Anexo III da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,
passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo à presente Lei.
Art. 5.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta da dotação orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.
Art. 6.º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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PROJETO DE LEI Nº 400 / 19
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO
‘’PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA’’, A SER
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado do Maranhão o
“Programa Farmácia Solidária”, implementado, desenvolvido e
gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão.
Art. 2º - O “Programa Farmácia Solidária” consiste na
implantação de unidades de recepção de medicamentos doados, triagem,
e dispensação de substâncias à população do Maranhão.
Art. 3º - O “Programa Farmácia Solidária” tem como
atribuições:
I - instalar infraestrutura necessária para atender os requisitos
do artigo 2º desta Lei;
II - receber doações de medicamentos de pessoas físicas ou
jurídicas;
III - realizar a triagem dos medicamentos doados ao Programa,
observados o rígido controle de qualidade e seus prazo de validade;
IV – descartar os medicamentos vencidos ou que tenham a sua
qualidade prejudicada, observadas as legislações pertinentes;
V - implantar sistema informatizado e registro de entrada e
saída dos medicamentos recebidos em doação, por princípio ativo,
nome comercial, fabricante, validade, lote de fabricação, dados do
beneficiário e outras informações exigidas por lei;
VI - planejar, desenvolver e implementar boas práticas de
estocagem, manuseio e dispensação de medicamentos;
VII – cadastrar as pessoas a serem beneficiadas pelo programa,
especialmente os usuários de medicação contínua e portadores de
doenças crônicas
VIII - dispensar gratuita de medicamentos doados, observadas
as legislações federal e estadual;
IX - organizar a estrutura administrativa, recursos materiais,
tecnológicos, e outros recursos necessários para o funcionamento regular
do Programa;
X - realizar campanhas institucionais de arrecadação de
medicamentos junto a laboratórios, distribuidores de medicamentos,
estabelecimentos comerciais fármacos, profissionais da área médica e
população em geral;
XI - fomentar a participação da sociedade civil, organizações
governamentais e não governamentais, não governamentais nas ações
do “Programa Farmácia Solidária”;
XII - promover campanhas de conscientização da população
sobre a importância da doação dos medicamentos que não estão sendo
utilizados e do descarte adequado de medicamentos vencidos e com
sua qualidade prejudicada;
XIII - manter intercâmbio com os municípios do Estado do
Maranhão, visando a manutenção e desenvolvimento do Programa;
XIV - emitir relatórios gerenciais das arrecadações, dos
descartes e das dispensações efetuadas;
XV - manter os registros de medicamentos controlados, de
antibióticos e outros controles exigidos por lei;
XVI - efetuar o desenvolvimento de melhorias contínuas do
Programa visando a melhoria do sistema e benefícios aos usuários;
XII - desenvolver outras atividades relacionadas ao Programa.
Art. 4º - O Estado do Maranhão poderá:
I - Disponibilizar os recursos financeiros, humanos, materiais
e tecnológicos, bem como a infraestrutura necessária para a implantação
e manutenção das unidades de atendimento ao programa;
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II - Firmar convênios com universidades, faculdades, escolas
técnicas, órgãos de governo, entidades e sociedade organizada visando
o desenvolvimento do programa;
III - Firmar convênios com laboratórios, distribuidores de
medicamentos. estabelecimentos comerciais fármacos, empresas,
associações, entidades e demais órgãos visando a arrecadação de
medicamentos de forma gratuita para o programa;
IV - Promover campanhas de arrecadação de medicamentos
junto à população, às entidades particulares, aos médicos, às clínicas,
às unidades de saúde, às autarquias, secretarias ou departamentos de
saúde de das municipalidades, aos fabricantes de fármacos,
distribuidores de medicamentos e demais órgãos;
V - Firmar convênio de cooperação com os municípios
maranhenses, visando a troca e doação de medicamentos arrecadados;
VI - Efetuar a doação de medicamentos arrecadados pelo
programa, observados os critérios de controle de qualidade, prazo de
validade.
Art. 5º - A estrutura administrativa do “Programa Farmácia
Solidária” está vinculada à Secretaria do Estado de Saúde do Maranhão.
§ 1º - O quadro de pessoal de atendimento ao “Programa
Farmácia Solidária” é composto por voluntários, servidores públicos
estaduais e estagiários de nível superior devidamente matriculados em
faculdades das áreas da saúde em parceria com a Secretaria de Estado
de Saúde;
§ 2º - O sistema de seleção e remuneração dos estagiários
descritos no §1º deve estar de acordo com convênio firmado entre o
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE e o Estado do Maranhão;
§ 3º - Os serviços operacionais da Farmácia podem ser efetuados
por voluntários da Secretaria de Estado de Saúde previamente
cadastrados, os quais prestarão serviços sem remuneração.
Art. 6º - A unidade de atendimento funcionará mediante atuação
de assistência farmacêutica a ser efetivada por servidor da Secretaria
de Estado de Saúde ou voluntário, e em conformidade com as diretrizes
do Conselho Regional de Farmácia e legislação vigente aplicável à
espécie.
Art. 7º - São obrigações na triagem dos medicamentos doados:
I - avaliação do prazo de validade;
II - inspeção da integridade físicas;
III - identificação do princípio ativo;
IV - identificação da melhor destinação: doação ou descarte.
§ 1º - Não podem ser aproveitados sob nenhuma hipótese os
medicamentos:
a) fora do prazo de validade ou que não informem a data limite
para consumo e o lote;
b) manipulados, violados ou sob suspeita de fraude;
c) mal identificados, com nome ilegível ou em língua estrangeira;
d) que não contenham informações sobre dosagem e
concentração;
e) medicamentos não pertencentes ao Registro Nacional de
Medicamentos - RENAME;
f) medicamentos com aspecto duvidoso, que apresentem
manchas, grumos, problemas na coloração, excesso de umidade,
deformação aparente e outros danos.
§ 2º - Os medicamentos segregados por qualquer um dos
motivos citados no § 1º, deste artigo devem ser destinados à incineração,
observadas as legislações aplicáveis ao assunto.
Art. 8º - A doação de medicamentos será efetuada mediante
apresentação, pelo beneficiário, de documento de identificação com
foto, devendo portar, ainda, a prescrição original, com nome legível,
assinatura e número de inscrição no conselho de classe do profissional
prescritor, ou receituário de medicamentos controlados, quando assim
for exigido;
Parágrafo único - Fica vedada a dispensação de medicamentos
a menores de 18 (dezoito) anos de idade desacompanhados do
responsável.
Art. 9º - As receitas terão a seguinte validade:
I – 06 (seis) meses, para os medicamentos de uso contínuo;
II – 60 (sessenta) dias para aquelas que não tiverem o prazo de
validade especificado por escrito.
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Parágrafo único - A validade da receita será contada a partir
da data da prescrição.
Art. 10 - Os medicamentos sujeitos a controle especial devem
estar sob responsabilidade exclusiva do farmacêutico local durante seu
horário de Responsabilidade Técnica (RT).
Art. 11 - O atendimento será efetuado apenas presencialmente,
por ordem de chegada e respeitadas as situações de prioridade previstas
em lei, efetuada a dispensação do medicamento de acordo com os
limites do estoque existente na unidade de atendimento.
Parágrafo único - Os medicamentos dispensados na Unidade
de Atendimento do “Programa Farmácia Solidária” estão condicionados
aos limites das disponibilidades obtidas com a arrecadação, não sendo
obrigação do Estado do Maranhão a aquisição de medicamentos para
suprir essa demanda.
Art. 12 - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias ou suplementadas, se necessário.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 22 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

efeitos importantes: na população, o estímulo para doar medicamentos
que sobram nas chamadas farmácias domésticas ou “farmacinhas”; e
nos próprios farmacêuticos, a consciência de suas responsabilidades
sociais como profissional da saúde, o seu desejo e obrigação de se
inserir no contexto de sua comunidade, para melhorá-lo. A denominação
Farmácia Solidária já vem sendo empregada há aproximadamente uma
década no Brasil. Legislativos e governos municipais criaram programas
homônimos, mas mantida uma diferença básica: cobram um preço,
ainda que simbólico, pelos medicamentos distribuídos.
O Estado tem entre suas funções a de facilitar e promover a
solidariedade entre os atores sociais. Este programa é uma solução
barata e efetiva para promover a solidariedade, diminuir o desperdício
de insumos essenciais à vida e elevar a qualidade de vida da população
maranhense. Por essas razões e à luz dos benefícios que traz, essa
proposição merece ser apreciada e receber o apoio do Poder Executivo
estadual.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 22 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA
As famílias brasileiras e as maranhenses, em especial, gastam a
cada dia mais com medicamentos, itens essenciais à sobrevivência e ao
mínimo existencial. De acordo com dados do IPEA, as famílias com
menos renda gastam muito mais que as ricas em proporção ao que
ganham com medicamentos. Por esta razão, as políticas públicas devem
prevenir problemas sociais futuros e amenizar ou resolver os presentes.
O anteprojeto de lei que ora envio à apreciação do Poder
Executivo dispõe sobre a criação do “Programa Farmácia Solidária” no
âmbito das atribuições da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão,
que consiste na implantação de unidades de recepção de medicamentos
doados, triagem, e dispensação de substâncias à população maranhense
objetiva solucionar o desperdício de medicamentos, realocando-os para
os que mais precisam e não têm acesso.
Ainda tímido, em razão das experiências em outros Estados, o
“Programa Farmácia Solidária” mostra que tem fôlego para ir longe e
adquirir contorno nacional. A razão dessa esperança está exatamente
nos sentidos de solidariedade e de consciência social que nutrem a
atitude dos farmacêuticos e dos outros envolvidos no programa. Está,
também, na proposta de uma mudança cultural em um País cuja
população desperdiça fartamente, inclusive medicamentos. O projeto
busca inverter essa cultura, levando as pessoas a doarem os
medicamentos que sobram, em suas casas. A verdade é que as prateleiras
das residências vivem abarrotadas de medicamentos com prazos de
validade vencidos e sem nenhuma utilidade. Deixam, assim, de cumprir
a sua função precípua, que é a de manter a saúde e curar doenças. Se
pensarmos que esse desperdício acontece em um País onde o acesso
aos medicamentos ainda é marcado por dificuldades, devido ao baixo
poder aquisitivo de grande parte da população, então os tons desse
quadro ficam ainda mais sombrios.
O funcionamento do “Programa Farmácia Solidária” é bem
simples: voluntários recolhem sobras de medicamentos, nas residências
e nas empresas, e montam pequenas farmácias cujos produtos são
distribuídos, gratuitamente – e com orientação farmacêutica – às pessoas
carentes. As farmácias estão sediadas em endereços próprios ou dentro
de hospitais públicos. Os alcances sanitário e social do projeto são
complexos e diversos. Só em retirar os medicamentos das residências,
o Farmácia Solidária já produz um efeito fantástico, à medida em que
reduz o perigo da automedicação, racionaliza o uso e evita o esperdício
com as sobras. Depois, ao selecionar os itens recolhidos, os
farmacêuticos solidários realizam o descarte correto, seguindo
protocolos científicos, o que contribui enormemente com a preservação
para o meio ambiente. A esses aspectos positivos, somem-se a
distribuição gratuita dos produtos e a oferta de serviços farmacêuticos
aos pacientes. Instigante, o programa está, também, produzindo outros

Classifica Icatu – MA, como Município de interesse
Turistico.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, Decreta:
Artigo 1º - Fica classificado como de interesse Turistico o
Municipio de Icatu – MA.
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O município de Icatu – MA, em novembro de 1614, no lugar
denominado Águas Boas, após a vitória dos portugueses sobre os
franceses, foi realizada uma procissão em ação de graças a Nossa Senhora
da Ajuda e iniciada a construção de sua Igreja. Em 1688, fundou-se a
Vila, posteriormente transferida para outro local, na margem direita do
rio Munim, de acordo com a solicitação do Congresso aprovada pela
Corte Portuguesa, através da Provisão Régia de 1758.
A Vila de Icatu, inicialmente, chamou de Arrayal de Santa Maria
de Guaxenduba, denominação dada pelo seu fundador Jerônimo
d’Albuquerque Maranhão. Segundo Varnhagen, o topônimo Icatu ou
Hycatu significa Pontes Boas. Já Ayres Casal a traduz por Águas
Boas.
Distrito criado com s denominação de Águas Boas,
anteriormente a 1715. Entre os anos de 1757 e 1759, confirmada pela
lei provincial nº 07, de 29/04/1835, transfere a sede da antiga vila das
Águas Boas para Icatu. Em divisão administrativa referente ao ano de
1911, vila apareceu com tres distritos: Icatu, Axixá e Salgado. Elavada
a condição de cidade com a denominação de Icatu, pela Lei Estadual nº
1179, de 22/04/1924.
Icatu – MA, localiza-se a uma latitude 02°46’33" sul e uma
longitude 44°03’57" oeste, estando a uma atitude de 12 metros. Sua
população é de 25.147 habitantes de acordo com o IBGE/2010. Possui
uma área de 1.448.796 km². Integrante da região metropolitana de São
Luís - MA. Distante 115 quilometros de São Luís – MA, o acesso á
cidade pode ser feito por via rodoviário de São Luís – MA, através das
BR-135, BR-402 e MA-020.
Localizado na zona do litoral norte da mesoregião do leste
maranhense e microregião da baixada oriental maranhense. É limitado
ao norte pelo oceano atlântico; ao sul, pelos municipios de Axixá e São
José de Ribamar.
A pesca juntamente com a lavoura temporária são as atividades
que mais se destacam. Com base no censo agropecuário (2006), observase que a maioria dos estabelecimentos agricolas pertencem à Agricultura
Familiar, temdo por produtos: Mandioca, arroz, milho e feijão.
O municipio de Icatu – MA, possui lindos atrativos turisticos,
são praias praticamente virgens, rios de águas transparentes e belissimas
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cachoeiras, sem falar da aventura para chegar a esses pontos (Cachoeira
do Boqueirão, Prainha, Praia do Papagaio e Praia de Santa Maria).
Assim sendo, Icatu – MA tem seu planejamento do
desenvolvimento do turismo alicerçado quanto à criação de políticas
públicas, pesquisas e planos de ação para os atrativos hoje existentes
em seu território e sem infraestrutura de apoio turistico. Ainda a criação
de outros atrativos expressivos, equipamentos e serviços turisticos.
Em face de todo o exposto, conto com o apoio dos nobres
pares ao presente projeto, para que Icatu – MA, possa ser classificado
como Município de Interesse Turistico – MIT, desenvolvendo a sua
potencialidade turistica e preservando as suas riquezas naturais.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 07 de agosto de 2019. - Arnaldo Melo - Deputado
Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 083/ 19
Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao
Jornalista e Apresentador José Cirilo Teixeira Filho
e dá outras providências.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” ao Jornalista e Apresentador José Cirilo Teixeira Filho, natural
do município de Pedreiras.
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), 06 de agosto de 2019. – VINÍCIUS LOURO
- Deputado Estadual
REQUERIMENTO N° 428 / 19

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 082 / 19
Senhor Presidente,
Concede a Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor
ALBERTO JOSÉ TAVARES VIEIRA DA SILVA.
Art.1°- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Senhor Alberto José Tavares Vieira da Silva.
Art.2°- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 07 de agosto de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- DEPUTADO ESTADUAL
JUSTIFICATIVA
Alberto José Tavares Vieira da Silva, natural de São Luís, filho
de Deusdedit Cortez Vieira da Silva e Cleonice Tavares Cortez Vieira
da Silva, casado com Maria de Nazaré Chaves Vieira da Silva, Juiz
Federal Aposentado. Com formação acadêmica bem vasta, concluiu o
Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito
da Universidade do Ceará no ano de 1961; Licenciatura em Filosofia
pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Fundação
Universidade do Maranhão em 1977, posteriormente se tornando
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará.
Iniciou sua vida profissional como Juiz Federal da Seção
Judiciária do Estado do Maranhão em 1967, logo após sendo designado
para responder em substituição aos respectivos titulares nas Seções
Judiciárias do Acre, Piauí, Ceará, Sergipe e Amapá. Foi membro efetivo
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão entre 1977 a 1981 e de
1983 a 1985, sendo nomeado como Juiz do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região em 1989, sendo o instalador e primeiro Presidente do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aposentando em 25 de
setembro de 1992.
Foi também como Promotor de Justiça do Estado do Maranhão
(concursado em 1º lugar); Juiz de Direito do Estado do Maranhão
(concursado em 1º lugar); Delegado Regional do Trabalho (interventor);
Membro da Comissão de Reforma Penal (execução penal); membro da
Academia Maranhense de Letras e da Academia Maranhense de Letras
J urídicas do Estado do Maranhão; Presidente do Conselho
Penitenciário do Estado do Maranhão, como também, Professor em
diversas instituições de ensino superior do Estado do Maranhão, tais
como, Professor de Direito Penal da Universidade Federal do
Maranhão; da Escola de Magistratura do Maranhão; Consultor Geral
e Professor de Direito Penal do Uniceuma; dentre outras.
Por todo exposto é justa a homenagem, que em toda a sua
trajetória de vida profissional dedicada aos Maranhenses e à Nação
Brasileira, contribuindo de forma brilhante para a administração e a
promoção do bem comum.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 07 de agosto de 2019. FELIPE DOS PNEUS
– DEPUTADO ESTADUAL

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Penalva, pela passagem do 104º aniversário do
município, a ser comemorado no dia 10 de agosto. Requeiro, ainda,
que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor, Ronildo Campos
Silva, Prefeito Municipal, e ao Senhor, Raimundo Nonato Silveira
Pereira, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.
JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população penalvense é com
muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Penalva – MA.
Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.
Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de agosto de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.08.19
EM: 07.08.19
REQUERIMENTO Nº 429 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após deliberação da mesa, seja justificada minha
ausência nas Sessões Parlamentares referentes aos dias 08, 09 e 10 de
julho de 2019, em virtude de tratamento médico, conforme atestado
em anexo.
Plenário Deputado Nagib Heickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís - MA, em 11 de julho 2019 - Ariston Ribeiro Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.08.19
EM: 07.08.19
REQUERIMENTO Nº 430 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida à Comissão de Saúde, uma visita no
Hospital Macorregional Tomás Martins em Santa Inês.
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Trata-se de uma ação para que possamos verificar in loco as
demandas, o funcionamento e os atendimentos desse grande hospital
que atende uma região altamente populosa, quais sejam, Santa Inês, Zé
Doca e Pindaré, que compreende cerca de 160 mil pessoas.
Logo, necessário se faz a visita para que esta Casa possa atestar,
através da sua Comissão de Saúde, em conjunto com os demais órgãos
de fiscalização do Estado e da Sociedade Civil, do bom andamento na
prestação dos serviços à sociedade.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 07 de agosto de 2019. FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 07/08/2019
INDICAÇÃO Nº 995 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando,
em caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a cidade de
Cajari- MA.
Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo
efetivo policial, ronda tem sido feita por veículos cedidos pela prefeitura
do município, com a nova viatura teremos uma maior qualidade no
patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de
insegurança sentida pelos amigos cajarienses.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 996 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Secretário de Desenvolvimento
Social- SEDES, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a implantação de
dois poços artesianos no município de Cajari- MA.
A presente solicitação visa atender as famílias dos povoados
Ladeira, Sorriso, Gameleira e Redondo, desse município, com esses
quatro poços será oferecida água de qualidade e evitaremos o
abastecimento com carros pipas diante da constante escassez desse
bem tão importante, além de ajudar na produção proveniente da
agricultura familiar e consumo das famílias que residem nessas
localidades.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 997 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, Secretária da Agricultura, Pesca e Pecuária do
Estado- SAGRIMA e o senhor Júlio Cesar Mendonça Correia,
Secretário da Agricultura Familiar do Estado- SAF, solicitando, em
caráter de urgência, 01 (uma) patrulha agrícola para a cidade de CajariMA.
A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios
as comunidades desse município, o equipamento requerido irá auxiliar
no preparo do solo e plantio dos pequenos produtores rurais, trazendo
mais agilidade na colheita, reforçando a produção familiar rural dos
cajarienses, tanto na agricultura de subsistência, além de trazer
desenvolvimento econômico.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 998 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 02 (dois) ônibus escolares para a
cidade de Cajari- MA.
A solicitação acima tem como finalidade minimizar a carência
hoje enfrentada pela população desse município, renovando a frota de
veículos, garantindo mais segurança e qualidade no transporte dos
estudantes cajarienses, no centro urbano e zonas rurais, tratando-os de
forma mais humanizada, contribuindo para a diminuição da evasão
escolar.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO
DE 2019 - DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 999 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (uma) motoniveladora para a
cidade de Cajari- MA.
A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios
as comunidades desse município, com a recuperação e manutenção das
suas vicinais, castigadas pelas fortes chuvas, ajudando no deslocamento
e transporte dos pequenos produtores rurais, além da melhoria no
acesso diário da população, ajudando no desenvolvimento econômico
e dando dignidade aos cajarienses.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1000 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter
de urgência, 02 (duas) motos viaturas para a cidade de Cajari- MA.
A presente solicitação visa melhorar o trabalho a ser realizado
pela Polícia Militar, os veículos requeridos contribuirão com maior
agilidade nas áreas de difícil acesso, diminuindo a sensação de
insegurança.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1001 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto
do município de Cajari- MA.
A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 5km (cinco quilômetros) de asfaltamento,
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções
realizadas ajudarão na melhoria da mobilidade urbana, desafogando o
trânsito, através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e
drenagens, melhorando a trafegabilidade dessa cidade.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1002 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (uma) ambulância para a cidade
de Cajari- MA.
Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes
para que diminua o desconforto, com a aquisição do novo veículo,
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teremos um transporte mais rápido e maior qualidade no atendimento
da população cajariense.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1003 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura SINFRA, solicitando, em
caráter de urgência, a recuperação da MA-317 na cidade de CajariMA.
A presente solicitação visa iniciar uma frente de trabalho para
recuperação do trecho que liga a MA- 014 a sede desse Município, que
foi castigada com as fortes chuvas, entrando no plano emergencial de
recuperação das MA´s, melhorando a trafegabilidade nessa região,
ajudando no escoamento da produção agrícola e atividades pesqueiras.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO
DE 2019 - DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1004 / 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
Educação, Senhor Felipe Camarão; ao Secretário Estadual de
Saúde, Senhor Carlos Lula; e, ainda, ao Presidente da Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, Senhor
Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando, em caráter de urgência:
a) a reforma e ampliação da Escola Estadual Antônio Dino,
no município de Cândido Mendes;
b) a instalação de sistema de abastecimento de recursos
hídricos que atenda a área Barão de Tromaí e povoados adjacentes,
localizados na zona rural do município de Cândido Mendes, onde
a comunidade não dispõe de abastecimento de água e, tampouco,
saneamento básico;
c) uma ambulância para o município de Cândido Mendes,
para auxiliar na prestação dos serviços de saúde na cidade.
Frise-se que os referidos pedidos se tratam de apelos feitos
pelos moradores daquela comunidade ao nosso gabinete.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
julho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1005 / 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
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encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, e ao Presidente da
companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Senhor
Ca rlos Rogério Araújo, solicitando: Drenagem completa e
recomposição da pavimentação asfáltica das ruas pertencentes à
Vila Conceição (Altos do Calhau), conforme segue:
· Rua Projetada, que liga a comunidade da Portelinha à Vila
Conceição;
· Rua Varlinda Chagas, via de ligação entre a Vila Conceição
e o Barramar;
· Rua da Caema, via de principal acesso do transporte coletivo;
· Rua Moisés Cutrim, via de ligação entre os bairros Calhau
e a Comunidade da Vila Conceição.
A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, trata-se de importante via por
onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive
sendo acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de
trabalho, estudos e lazer, mas encontrando-se intrafegável.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
agosto de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1006 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora
Secretária de Estado da Mulher, Ana Nazaré Pereira Silva Macedo
Mendonça, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para
a cidade de Itapecuru Mirim bem como os serviços por ela
disponibilizados, no mês de Novembro do corrente ano, ou ainda na
data mais próxima a ser ajustada.
O atendimento da solicitação irá atender a população do
município, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 01 DE AGOSTO DE 2019.
- WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Expediente lido, à publicação. Por solicitação da
Deputada Helena Dualibe, do Deputado Roberto Costa, da Presidência
desta Casa em exercício, registramos a presença, em nosso Plenário, da
coronel Augusta, da Patrulha Maria da Penha; da juíza Lúcia Helena,
da 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Saúde, a quem eu
aproveito para mandar o meu abraço à minha amiga e ex-colega de
Parlamento, Helena Heluy, que eu tenho muita admiração; da senhora
Susan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira, registro feito.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Convidamos a Senhora Helena Dualibe para cinco
minutos, sem direito a apartes.

QUINTA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2019

17

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) – Bom dia a todas e a todos, Senhor Presidente dos
trabalhos, Deputado César Pires e cumprimento com toda a Mesa,
Senhores Deputados, imprensa falada e escrita. E, de modo muito
especial, a juíza Lucia Helena; a nossa coronel Augusta; a doutora
Susan, diretora da Casa da Mulher; o sargento também que nos
acompanha e todos nós mulheres que hoje, para nós, é um dia muito
especial. Iniciamos as nossas atividades hoje relembrando os treze
anos da Lei Maria da Penha, lá em frente à Casa da Mulher, ideia da
juíza Lúcia Helena, onde tivemos a possibilidade de abordar as pessoas
que passeavam naquele sinal. As pessoas que iam trabalhar nos ônibus.
Foi um momento assim muito importante. Uma comemoração que nós
estamos fazendo todas juntas, todas as entidades juntas, porque
precisamos fortalecer cada vez mais a nossa rede. E é por isso que
nossa programação foi toda integrada. O dia sete de agosto marca as
comemorações dos treze anos de instalação da Lei Maria da Penha.
Iniciativa que deu voz a inúmeras mulheres vítimas de violência no
Brasil. Essa lei foi reconhecida como uma das melhores legislações do
mundo. A juíza Lúcia colocou uma das três melhores leis do mundo no
combate à violência contra as mulheres pela Organização das Nações
Unidas, qualificando a violência doméstica como uma forma de violação
dos direitos humanos. É importante destacar uma pesquisa do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, demonstrando que a Lei
Maria da Penha reduziu em 10% a projeção de aumento da taxa de
homicídios domésticos contra as mulheres. Valendo-se da afirmativa,
que a Lei Maria da Penha foi responsável por evitar milhares de caso
de violência doméstica no país. Podemos também destacar que a Lei
Maria da Penha atingiu a forma de agir por parte de agressores e
vítimas, por meio de três métodos: O primeiro foi o aumento do custo
da pena para o agressor; o segundo foi o aumento do empoderamento
e das condições de segurança para que a vítima pudesse denunciar. E
isso esse trabalho é muito bem feito por todas as instituições que
fazem juntas lá na Casa da Mulher. Por fim, também há o
aperfeiçoamento dos mecanismos jurisdicionais possibilitando ao
Sistema de Justiça Criminal que atendesse de forma mais efetiva os
casos envolvendo violência doméstica. A interação dos últimos fatores
em conjunto provocou o aumento esperado da pena, com potenciais
efeitos para dissuadir a violência doméstica. Apesar de a Lei Maria da
Penha ser compreendida como um dos mais empolgantes e interessantes
exemplos de amadurecimento democrático no Brasil, a pesquisa
demonstrou que a efetividade da lei não ocorreu de forma homogênea
no país, devido aos diferentes graus de institucionalização dos serviços
protetivos às vítimas de violência doméstica. De qualquer forma, a
criação da Lei Maria da Penha é de extrema importância na luta contra
a realidade assustadora de violência doméstica e contra a desigualdade
de gênero. Particularmente, considero a Lei Maria da Penha um grande
marco na defesa dos direitos das mulheres no Brasil. Mas, mais do que
comemorar a data, proponho uma reflexão no Brasil. Exatamente no
mês em que comemoramos a data, inúmeros casos de feminicídio
ocorreram no Brasil, com destaque a vários casos no Maranhão, pois
as estatísticas nos mostram que ainda estamos muito longe de combater
a violência contra a mulher, basta lembrar que dados divulgados pela
Organização Mundial de Saúde a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª
maior do mundo. Entretanto, mesmo que todos esses acontecimentos
insistam em deixar uma imagem negativa, a sociedade não pode negar a
importância da Lei Maria da Penha uma vez que a legislação incentivou
o aumento de denúncias de violência doméstica. A Lei Maria da Penha
é uma matéria que precisa ser pautada constantemente por nós
parlamentares, assim como a grande necessidade da sociedade entender
que é necessário mudar o comportamento com relação a violência
doméstica, daí a importância da denúncia. Aquele antigo ditado de que
em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, já não cabe mais.
Não podemos fazer vista grossa e fingir que o problema não é nosso ao
ver uma mulher sendo agredida. A começar por nós parlamentares
temos que estar atentos diariamente colaborando de forma mais efetiva,
usando esta Casa como um instrumento preciosíssimo de defesa à
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mulher. Estaremos hoje, nesta Casa, fazendo um trabalho interno com
a Rede e vamos estender essa programação por todo o dia hoje, às 17h,
encerrando na Casa da Mulher. E encerrando não só hoje, mas toda
essa programação durante este mês que terá efetivamente a participação
de toda a Rede. É um momento importante para nós, mulheres, nós
estamos comemorando, estamos felizes. Precisamos fazer muito mais,
mas aqui no Maranhão temos o apoio do governador do Estado, temos
o apoio do Presidente da Assembleia Legislativa e, principalmente,
temos o apoio dessas mulheres guerreiras, maravilhosas que estão à
frente de cargos, que estão realmente fazendo um trabalho todo especial.
Viva a Lei Maria da Penha!
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Viva! Deputado Roberto Costa, por cinco minutos,
sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa,
o nosso Presidente César já registrou aqui a presença da coronel Augusta
que comanda a Patrulha Maria da Penha. A doutora Lucia Helena
também aqui, que é a juíza responsável pela Segunda Vara da Violência
Doméstica Familiar. A senhora Susan Lucena também, que é diretora
da Casa da Mulher Brasileira. A Doutora Helena Duailibe, a nossa
querida Deputada que já registrou aqui essa data importante e
fundamental hoje para o país, que são os 13 anos da Lei Maria da
Penha que efetivou a luta contra a violência contra as mulheres. Isso é
uma situação que hoje ainda se torna muito crítica em todo o Brasil, no
Maranhão não é diferente, e os avanços são necessários por meio de
políticas públicas que possam trazer o empoderamento, a
independência econômica das mulheres. Eu fico muito feliz de subir à
tribuna hoje, Senhor Presidente, para destacar também um projeto de
nossa autoria que foi sancionado pelo Governador Flávio Dino, nesta
semana, em relação às empresas que prestam serviços para o Estado.
Agora existe a obrigatoriedade, por uma lei nossa sancionada pelo
Governo, de que toda empresa que participar de uma licitação para o
Estado, depois da licitação, será necessário que ela apresente a
responsabilidade dela em relação à equiparação salarial entre homens e
mulheres. Isso é um avanço importante que existe hoje no estado do
Maranhão, porque, como eu disse, são políticas de afirmação que
garantem esse direito às mulheres. Inclusive, há uma lei parecida com
essa, para ver o tamanho da importância dessa lei, que foi sancionada
outro dia pelo Governador de Nova York. Hoje, o Maranhão, por meio
do Governador Flávio Dino, de uma lei nossa, faz a sanção de uma lei
que vem exatamente atender às demandas da luta das mulheres em todo
nosso estado e com um dado importante, isto é, se a empresa que
ganhar uma licitação não conseguir comprovar a equiparação, o Estado
terá o direito de suspender essa licitação, Deputado Rafael, da qual a
empresa vencedora participou e chamar a segunda colocada. Então é
um avanço importante na luta das mulheres, principalmente nesse dia
de hoje em que nós comemoramos o aniversário da Lei Maria da Penha,
os avanços que nós estamos conquistando, grandes avanços em relação
a isso. No entanto, há um dado extremamente preocupante, porque,
apesar dos avanços, tem aumentado o número de feminicídio também
no nosso estado. Então, essas questões nós precisamos tratar como
uma pauta prioritária dentro da Assembleia. Aqui nós temos uma grande
representação de Deputadas que realmente se envolvem nessa causa,
Deputada Helena que já subiu aqui à tribuna, a Deputada Daniella
Tema, a Thaiza Hortegal, como eu disse, é uma bancada feminina, a
Deputada Cleide e a Deputada Andreia também que fazem, na verdade,
todo esse movimento favorável à participação da mulher na política e
na luta pelos direitos que devem ser assegurados a elas. Então ficamos
muito felizes hoje também aqui pela visita de vocês, pois isso fortalece
o nosso entendimento no sentido de continuar fazendo políticas
públicas de afirmação das mulheres. É fundamental, porque esses dados
vergonhosos nós não podemos continuar permitindo que eles cresçam
e nem esses casos de violência. A impunidade não pode existir, porque
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a impunidade gera outras ocorrências em relação a isso. Existe toda
uma rede de proteção hoje, no estado do Maranhão, que atua de forma
muito vigilante nesse processo todo, então eu tenho certeza de que,
com o trabalho de vocês a cada dia à frente dessa rede de proteção, nós
diminuiremos esses níveis de violência, hoje, existentes no Maranhão.
Acho que o mais importante é que os avanços já foram conquistados.
E precisamos avançar cada vez mais, porque só teremos uma sociedade
igualitária e respeitosa quando todos entendermos que o direito da
mulher tem que ser respeitado. E nós não podemos admitir qualquer
tipo de violência econômica, psicológica, social, agressão às mulheres.
Eu acho que esse é o entendimento que existe no país, no Maranhão. E
a Assembleia tem que exercer, com certeza, como vem exercendo, um
papel também importante à frente dessa luta. Está bom? Parabéns,
hoje, a vocês que fazem essa luta, aqui, no Maranhão. E podem contar
com a Assembleia, com o Deputado Roberto Costa e com todos aqui
desta Casa. Obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Rildo Amaral, cinco minutos, sem direito
a aparte.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhoras e Senhores. Cumprimentos os
Deputados na pessoa da minha amiga Deputada Andreia, porque se eu
não falo o nome dela e da Dona Cleide aqui, ficam com ciúmes. Senhores
Deputados, Vereadores, dá dez anos de Câmara de Vereadores de
Imperatriz, quando eu andei na região Tocantina, especialmente, em
Imperatriz, pedindo para ser Deputado, pedindo voto, por onde eu
andava, Deputado Arnaldo, eu dizia que eu queria ser o advogado de
Imperatriz, advogado da região Tocantina, aqui, na Assembleia
Legislativa. Nós temos na nossa região o Rio Tocantins, que passa lá.
E é inadmissível que uma cidade igual a Imperatriz a gente ainda discuta
falta d‘água. Inadmissível! E a CAEMA está com uma obra praticamente
pronta que beneficiaria em torno de cinquenta, sessenta mil pessoas ali
no Bairro Vilinha, Parque Alvorada - I, Parque Alvorada - II e
adjacências. São vários bairros que dá em torno de sessenta mil pessoas,
de cinquenta a sessenta. E, de maneira equivocada, o DNIT tem, há
quase dois anos, desobrigado a CAEMA de passar toda a sua canalização
num espaço de menos de um quilômetro. Sendo que todo a obra está
conclusa. E, por conta desse menos de um quilômetro, a CAEMA está
impedida de fornecer água para o povo de Imperatriz. E, quando eu
estive no aniversário do Parque Alvorada, no domingo, foram várias
pessoas solicitando. Eu, que até dezembro dava aula na Escola São
Jorge, na Vilinha, convivi durante dois anos em que eu tive na escola,
que a partir de julho, agosto, nós tínhamos que liberar as crianças antes
de 3 horas da tarde por falta d‘água. E agora a gente ainda vive com essa
mesma demanda. Sendo que, em março, quando eu procurei o presidente
da CAEMA, ele me disse que em junho nós teríamos água nos bairros
Vilinha, Parque Alvorada e nos bairros adjacentes. Hoje eu liguei para
ele cedo. Falei: “Presidente, se está faltando homem para quebrar a
BR, você me dê o trator aí que eu vou quebrar”. Porque o que nós não
podemos deixar é uma cidade, um bairro, uma localidade com quase
sessenta mil pessoas com falta de água por três ou quatro dias, sendo
que tem o recurso para a obra. A obra está quase conclusa. E, por falta
de uma autorização do DNIT, nós não temos tido a oportunidade de
fornecer água para aquele ambiente. O caso é tão sério, é tão sério que
as escolas já estão cancelando as aulas no turno da tarde. As famílias
estão três, quatro dias esperando que a água vá. E agora, pela quarta
vez, o DNIT, de maneira irresponsável, transfere, Deputado Presidente
César Pires, o local e tenta mudar o local de passagem dessas adutoras.
Nós precisamos que a Comissão de Obras da Assembleia chame o
DNIT, chame a CAEMA, para que deixe que esse jogo de puxa-encolhe,
esse jogo de brincadeira. Não podemos admitir isso numa região tão
grande da nossa Imperatriz, principalmente quando a alegação não é
falta de recursos, é de vontade e de boa vontade, nós temos que encher
os reservatórios de água lá desse bairro. Eu peço para que a Comissão
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da Assembleia convoque, de maneira imediata, a CAEMA, que chame
o DNIT para que nós possamos ir lá. Quando eu liguei para o Presidente
hoje e ele disse, Edivaldo, que em 15 e 20 dias iria lá em Imperatriz, não
se admite mais 15 e 20 dias. Imperatriz não aguenta mais. Tem recurso,
tem a obra licitada e o DNIT do Maranhão que lá em Imperatriz,
ninguém sabe nem se DNIT é uma pessoa ou um órgão porque ninguém
conhece, fica com essa brincadeira com o povo da nossa cidade. Então,
eu peço encarecidamente que, o mais breve possível, possamos
contemplar a cidade de Imperatriz, o bairro Vilinha, o bairro Parque
Alvorada. E como eu disse para o Presidente da CAEMA, se não tiver
homem para tirar o asfalto, me dê a máquina que eu lá e quebro para
que passe essas adutoras para aqueles bairros. Muito obrigado.
IV – ORDEM DO DIA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não tem quórum qualificado. Então,
não haverá votação, só Emenda Constitucional que vai sair em votação.
Proposta de Emenda Constitucional 08/2019, do Deputado César
Pires, foi transferido para a próxima Sessão. E há outro projeto que é
do Deputado Fernando, está ausente. Tem um requerimento do
Deputado Fernando, que está ausente e à deliberação da Mesa.
Requerimento, de autoria do Ariston, está ausente e o Vinícius Louro,
também está ausente.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Wellington do Curso vai
usar os 30 minutos, com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhora Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Que Deus estenda as
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. E aproveitando
para comentar de forma especial, o pronunciamento da Deputada
Helena Duailibe. Também fazer registro da visita à Assembleia, da
amiga coronel Augusta, a meritíssima juíza Lúcia Helena, a amiga Susan
também, sejam bem-vindas à Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Senhoras e Senhores, o motivo do pronunciamento hoje,
no Grande Expediente, é que estamos inclusive recebendo na galeria
desta Casa moradores do povoado Cajueiro, zona rural de São Luís. E
a dor, o sofrimento dos moradores do Cajueiro. Mas antes eu preciso
fazer uma retomada histórica para que V. Exas. possam compreender o
ato de crueldade que se aproxima para esta semana. Está programada,
está prevista uma ordem de despejo para a próxima sexta-feira, com
uma grande quantidade de policiais, para tirar homens e mulheres das
suas casas, homens e mulheres dos seus lares. Homens e mulheres que
foram enrolados, foram ludibriados ao longo do tempo. Homens e
mulheres que moram na região do Cajueiro, mas é a mesma realidade de
homens e mulheres que moram na periferia da nossa capital, que moram
no interior do Estado, que depositam a sua confiança nos políticos,
que depositam a sua confiança na mudança, e essa confiança se
transforma em decepção. Essa é a decepção dos moradores do Cajueiro
com o atual Governador do Estado, com o Governador Flávio Dino.
Um Governador que não sabe separar política de Estado com política
de governo. Há diferença básica entre política de Estado e política de
governo. O Estado do Maranhão vai permanecer para sempre e as suas
políticas de Estado têm que abranger a todos. Assim são as instituições,
assim é a Polícia Militar do Estado do Maranhão, que não é polícia de
Flávio Dino. A Polícia Militar do Estado é polícia do Estado do
Maranhão, é polícia do povo do Maranhão. Nós temos que compreender
isso. Deputado Wellington, por que esta retomada? Esta retomada se
faz necessária porque nós temos um Governador hipócrita, um
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Governador demagogo, um Governador que, durante manifestações do
Palácio dos Leões, moradores do Cajueiro, pais e mães de famílias,
trabalhadores... Durante o governo de Roseana Sarney, fizeram
manifestação no Centro de São Luís, fizeram manifestação em frente
ao Palácio, mas o que aconteceu com o Governador Flávio Dino? O
Governador Flávio Dino deu apoio ao Cajueiro, deu apoio aos
moradores. Deputados de oposição, na época do governo Roseana
Sarney, deram apoio ao Cajueiro, e aqui cabe a ressalva, a observação:
Deputados como Bira do Pindaré e o Secretário Rubens Junior deram
apoio ao Cajueiro e faziam oposição ao governo de Roseana Sarney,
mas deram apoio ao Cajueiro naquele momento que faziam
manifestação, que estavam defendendo a sua terra, estavam defendendo
a sua área das garras dos poderosos. Ninguém aqui é contra o
desenvolvimento, ninguém aqui é contra o crescimento, ninguém aqui
é contra a geração de emprego e renda, nem o povo do Cajueiro também
é contra, agora a forma como estão fazendo, sem diálogo, sem conversa,
com enganação, com a embromação, é isso que não podemos aceitar, é
isso que é inadmissível. E o que mudou no governo Flávio Dino? O que
mudou de cinco anos para cá? O que mudou quando o governo Flávio
Dino era contra os empreendimentos no Cajueiro, era contra a construção
do Porto, defendia o povo do Cajueiro? Hoje, o que ele faz? Hoje ele
não recebe a população do Cajueiro. Se tem manifestação no Cajueiro,
na porta do Palácio, ele coloca a polícia para desobstruir, para mandar
os moradores para casa. É o governo Flávio Dino de ontem e o governo
Flávio Dino de hoje. Qual a diferença do Governador Flávio Dino de
ontem para o Governador Flávio Dino de hoje? Talvez os interesses,
os interesses que nunca foram a população do nosso estado, nunca
foram os benefícios para os sete milhões de habitantes, nunca foram os
interesses dos 217 municípios. O Governador Flávio Dino sempre
escondeu uma máscara, sempre escondeu uma máscara. O objetivo na
reeleição, tinha um objetivo maior, que é a Presidência da República. E
para isso ele se ausenta do estado. Ele sai do estado. Ele deixa de
cumprir as suas obrigações para estar fazendo agendas nacionais, agendas
com o dinheiro público e a propaganda com dinheiro público. Hoje
temos na galeria da Assembleia Legislativa, a galeria sendo ocupada
por moradores do Cajueiro. Esses mesmos moradores que tinham apoio
do Governador Flávio Dino, de alguns deputados e hoje estão sozinhos.
A única voz que se levanta na Assembleia Legislativa em defesa da
população do Cajueiro é a do Deputado Wellington. Já fui lá várias
vezes. Conheço a dor e o sofrimento de cada um de vocês, a maldade
que estão fazendo, o litígio que lá ocorre, judicializado na Justiça
Estadual, na Justiça Federal, a luta da Promotoria de Questões Agrárias,
a luta da Comissão de Direitos Humanos da OAB em defesa dos
moradores do Cajueiro. Como já falei, não somos contra o
desenvolvimento, contra o crescimento; mas não da forma como estão
fazendo, não da forma como estão fazendo com o Cajueiro. E hoje
estamos protocolando uma representação no Ministério Público, na
Promotoria de Questões Agrárias com o Dr. Haroldo para que possa
verificar essa situação do Cajueiro. Como é que vão despejar novamente
pais de família na sexta-feira? Vão para onde? Eu já fui ao Cajueiro
várias vezes. Eu tenho registro de fotos, vídeos e denúncias que já
fizemos ao IBAMA, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal,
ao Ministério Público Estadual, à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a todos os órgãos
possíveis, a todos os órgãos possíveis. E nós fomos lá e identificamos
o desmatamento, a derrubada de árvores nativas, de cajueiros, de
palmeiras, de juçarais. Identificamos vários crimes ambientais. Estão
aterrando os mangues da Ilha de São Luís. Estão aterrando os mangues
no Cajueiro. Crimes ambientais que antes eram condenados pelo
Governador Flávio Dino e, hoje, estão ocorrendo com a sua permissão,
com a sua autorização. E quais os motivos que levam o Governador
Flávio Dino a permitir isso, a permitir o massacre com a população?
Nas placas, aqui, hoje, e a ocupação da galeria da Assembleia, eu vou
ler da esquerda para a direita: Faça o trabalho de mediação sem faca no
pescoço dos moradores do Cajueiro, do Porto de São Luís. O Governo
do Maranhão massacra o povo do Cajueiro, queremos justiça. Essa
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reivindicação, essa solicitação, e é a solicitação nesta Casa de um
Deputado que conhece essa realidade, que conhece o sofrimento do
pescador, que conhece o sofrimento do lavrador, que conhece o
sofrimento de quem não quer sair da sua terra. Vão tirar vocês das
casas de vocês, e vão fazer o quê? Vão mandar para o “Minha Casa,
Minha Vida”, do outro lado da cidade? Vocês integram a Zona Rural II,
vão conseguir uma casa, no “Minha Casa, Minha Vida”, lá na Zona
Rural I? Lá no Mato Grosso? Distante quase 30 km da casa de vocês,
longe dos familiares, longe dos amigos, longe do habitat natural de
vocês, colocados dentro de um apartamento fechado, com porta e
janela, para que vocês adoeçam, com depressão, para que vocês
abandonem essa casa lá, e vão morar em qualquer outro lugar, ou de
favor, ou dependendo dos outros, numa situação de vulnerabilidade,
numa situação de risco, em alguma palafita. É isso que estão fazendo
com a Zona Rural de São Luís. Nós temos um Plano Diretor, que era
para ter sido alterado já desde 2016. Plano Diretor que precisa ser
renovado, a cada dez anos, desde de 2016 que está desatualizado, mas
não fizeram a atualização em cima do que deu certo e deu errado, em
cima do Plano Diretor anterior. O que estão fazendo? Estão legalizando
a ilegalidade, estão legalizando os crimes ambientais, estão legalizando
o avanço para a zona rural. É isso que estão fazendo, estão legalizando
e autorizando a Prefeitura e o Governo do Estado a vender a nossa
Zona Rural, a diminuir a nossa Zona Rural. Enquanto outros Estados
da Federação se preocupam com o meio ambiente, se preocupam em
proteger, se preocupam em preservar, se preocupam em manter, o
Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís estão diminuindo a Zona
Rural. Eu participei de nove audiências públicas realizadas pela
Prefeitura de São Luís, nenhum Deputado Estadual participou,
participei de todas. Na UEMA, na FIEMA, na Andiroba, todas as
audiências públicas, ouvindo atentamente, ouvindo humildemente, com
todas as anotações, com todas as observações. E tenho me especializado
e tenho estudado, tenho muito que aprender ainda, mas tenho me
esforçado, estudado sobre o Plano Diretor, sobre as suas mudanças,
sobre as suas alterações. Das nove audiências públicas realizadas pela
Prefeitura de São Luís, poucos Vereadores participaram. Lembro-me
de dois a três Vereadores que participaram de duas a três audiências.
Eu participei de forma assídua, de forma pontual, a todas as audiências
públicas. Participei da última audiência pública, na Câmara Municipal
realizada pelo Vereador Honorato. Estive no último final de semana na
região do Rio dos Cachorros, discutindo, conhecendo. Então hoje eu
falo com conhecimento de causa. Eu tenho penetrado na zona rural,
tenho ido à zona rural e não é para passear de carro, atravessar a zona
rural, eu passo um dia, passo dois, passo três, passo o final de semana
completo. Assim eu fiz no Rio dos Cachorros, assim eu fiz no Porto
Grande, assim eu fiz no Cajueiro, assim eu tenho feito na zona rural de
São Luís. Assim fiz no Coquilho, assim eu fiz no Mato Grosso e
conheço essa dura realidade. Então senhoras e senhores, hoje estamos
recebendo, na galeria da Assembleia, homens e mulheres do povoado
Cajueiro, do bairro Cajueiro, da zona rural de São Luís. Homens e
mulheres ludovicenses, homens e mulheres maranhenses, homens e
mulheres brasileiros que acreditam no Brasil, que acreditam no
Maranhão, que acreditam em São Luís. E o que podemos fazer? É dar
total atenção a vocês. Vocês não estão sozinhos. Vou engendrar, vou
realizar todo o esforço necessário nas próximas 48 horas, porque
infelizmente temos que tentar sensibilizar o Judiciário, o Ministério
Público, o Governo do Estado, porque ordem judicial se cumpre, decisão
judicial se cumpre. E há uma decisão judicial para ser cumprida na
próxima sexta-feira. Estamos solicitando ao Ministério Público para
que possa fazer uma intervenção nas próximas 24h, nas próximas 48h.
Vou comunicar ao Presidente Othelino minha ida ao Cajueiro na sextafeira. Eu sei que podemos ter conflito. Há uma ordem judicial para ser
cumprida, uma ordem de despejo para ser cumprida. Vocês não estão
sozinhos, o deputado estadual Wellington estará com vocês na sextafeira para que possamos intermediar com o Judiciário, com o Ministério
Público, com a Polícia Militar e, principalmente, com os interesses
escusos do governador Flávio Dino. Com os interesses escusos do
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Governador Flávio Dino. Por que não discute a construção do Porto?
Por que não discute esses investimentos para a zona rural? Nós estamos
solicitando uma Audiência Pública para discutir os impactos desses
grandes investimentos na zona rural de São Luís, na nossa Ilha. E é
responsabilidade de todos, todos nós precisamos travar essa discussão.
Então hoje recebemos na Assembleia Legislativa a comunidade do
Cajueiro, lavradores, pescadores, homens e mulheres de bem, homens
e mulheres simples da nossa sociedade que batem à porta da Assembleia,
que batem à porta da Casa do Povo, que ocupam a galeria em busca de
apoio. Nós somos os representantes do povo. Nos últimos cinco anos,
nós temos nos destacado e recebemos carinhosamente o reconhecimento
como a voz do povo na Assembleia, a voz do mais humilde, a voz do
lavrador, a voz do pescador, a voz daquele que mora na zona rural, a
voz daquele que clama por justiça. E é por isso que estamos aqui, na
manhã de hoje, para destacar no nosso pronunciamento o que está
acontecendo na Zona Rural, o que está acontecendo no Cajueiro, esse
mesmo Cajueiro que acreditou no Governador Flávio Dino quando ele
disse que era mudança. O povo do Cajueiro, a população do Cajueiro
votou em Flávio Dino para governador, acreditou que seria mudança, e
hoje recebe o desprezo, hoje recebe o descaso, hoje tem o mesmo
tratamento que era dado em governos anteriores. A população do
Cajueiro já acampou e fez manifestação em frente ao Palácio dos Leões
em gestões passadas, em governos passados. Hoje a população do
Cajueiro faz manifestação, faz reivindicação na porta do Palácio porque
os problemas são os mesmos, as reivindicações são as mesmas. O
Brasil precisa conhecer o Governo do Estado do Maranhão. Foi muito
bom o que aconteceu nos últimos 15 dias, porque o Governador Flavio
Dino ligou o radar muito mais cedo, porque as pessoas que conhecem
a realidade do Estado do Maranhão começam a propagar essa realidade.
Senhoras e senhores, de ontem para cá, eu recebi muitas denúncias.
Tem um vídeo que eu vou divulgar daqui a pouco do Carlos Macieira.
Ouvi de pessoas comuns da sociedade que não têm quem indique, não
têm Vereador, não têm Secretário, não têm Deputado para pedir uma
vaga, para marcar uma cirurgia. É o cidadão comum que vai para a fila
comum aguardar, às vezes até padecer, até morrer. Fui ao Materno
Infantil a pedido de uma mãe, a dona Luzia. O pequeno João Neto,
desde a gravidez da sua mãe, já necessitava fazer tratamento fora do
domicílio, mas foi negado, ela não conseguiu. A criança ia nascer em
outro estado, ia ser feito o tratamento fora de domicílio e, ao chegar ao
outro estado, após o nascimento, em menos de 24 horas iria fazer uma
cirurgia de uma cardiopatia grave, mas o Governo retardou, não atendeu
e a criança nasceu com essa cardiopatia. A mãe, então, teve que
judicializar, teve que entrar na Justiça para conseguir a cirurgia dessa
criança. Eu fui lá com 14 dias. Depois que nós denunciamos, que nós
cobramos, o Governo diz que não tinha leito, mas logo apareceu leito
e a criança foi transferida para Pernambuco e já fez a primeira cirurgia.
Ligaram para mim: “Deputado Wellington, ainda há duas crianças aqui
para fazerem a cirurgia. Estão aguardando o tratamento fora do
domicílio”. Ontem foi um dia muito atribulado. Segunda e terça foram
dias muito corridos. Eu não tive como ir ao hospital. E recebi a triste
notícia que uma das crianças faleceu. Uma criança morreu. É um absurdo,
é um cumulo a falta de atenção do Governo do Estado. Ainda tem uma
criança que ainda falta ser transferida. E hoje eu vou ao Materno. Hoje
eu vou dar o total apoio a esta mãe para que a criança possa ser
transferida e possa fazer a cirurgia. E recebemos também a denúncia de
pais e mães no Carlos Macieira aguardando cirurgia há bastante tempo.
Isso o Brasil não vê. Isso o Brasil não sabe. Isso o Governador Flávio
Dino não coloca na sua propagando mentirosa, na sua propaganda
enganosa que ele faz com o dinheiro público. Gasta o dinheiro público
para fazer propaganda mentirosa. Esse é o descaso na saúde.
Maranhenses morrendo nas estradas, estradas ruins de péssimas
qualidades, estradas deterioradas, estradas federais e estaduais
totalmente intrafegáveis e o quê o Governo faz? Propaganda mentirosa.
E as pessoas estão morrendo nas estradas, para fazer um tratamento
de hemodiálise em São Luís. E, nesse deslocamento, muitos pais, muitas
mães já perderam a vida. Essa é a situação da saúde no Estado do
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Maranhão, em que a pessoa tem que ter quem indique. A pessoa tem
que ter pistolão, tem que ter amizade. Não foi para isso que nós fomos
eleitos. Não foi para estar indicando cirurgia, não foi para estar furando
fila. Lutar para que a educação, para que a saúde, para que a segurança
seja integralmente disponível para todos. Essa é a nossa luta constante.
Essa é a nossa briga constante. Ontem tratamos da segurança pública,
hoje estamos tratando do Cajueiro. Estamos falando da saúde, do descaso
que é a saúde do Estado do Maranhão. A população do Cajueiro não
quer sair das suas casas. Estão prometendo empregos. Estão
prometendo mundos e fundos. E por que não levaram saúde para o
Cajueiro? Posto de saúde para o Cajueiro? Creche para o Cajueiro?
Escola para o Cajueiro? E agora vão fazer benfeitoria? Estão mudando
o Plano Diretor. Estão diminuindo a zona rural, dizendo que é para
melhorar as políticas públicas, a qualidade de vida dos ludovicenses. E
aí eu pergunto: se vão diminuir a zona rural para melhorar a qualidade
de vida na área urbana, por que não melhorar a qualidade de vida na
Janaína, no Jardim Tropical, na Cidade Olímpica, no Tiradentes? Por
que não melhoram? Enganaram a população. Continuam enganando a
população. E a população precisa acordar. E a população do Cajueiro
precisa se unir. Não é a casa de um, não; é a casa de dois, é a casa de
todos. A união de vocês e a organização de vocês é muito importante.
Para concluir, o descaso do Governador Flávio Dino, antes do recesso,
nós denunciamos a “escola digna de pena” de Barreirinhas. O
Governador Flávio Dino fala tanto de Escola Digna - Escola Digna –
que, em São Luís, a Escola Júlio Mesquita não está tendo aula. Levaram
os alunos lá para o Arnaldo Ferreira, que também está em um estado
deplorável. Escola na capital, em São Luís, que é digna de pena. Mas
eu vou me ater a denúncia que eu fiz antes do recesso e que até agora
não fizeram nada, ou melhor, fizeram. Tiveram a cara de pau de mandar
uma pessoa, lá no Povoado Mamede, um povoado que fica distante,
mais de 50km de Barreirinhas, estrada de carroçal, uma estrada
totalmente deteriorada. Eu levei mais de três horas para sai de
Barreirinhas ao povoado Mamede. Eu fiz a denúncia, eles achavam que
eu não iria lá, mas eu fui ao Povoado Mamede, fui à escola e constatei
que a escola nunca teve reforma. O Governo do Estado mandou um
documento para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
dizendo que a escola teve reforma, que investiram dinheiro na escola e
que a escola é digna. Vejam a cara de pau, é muita cara de pau, fizeram
propaganda que tem mais de oitocentas Escolas Dignas, solicitamos a
relação dessas Escolas Dignas. Eles mandaram a relação das escolas. E
quando eu vou verificar a escola, a Escola Digna, mas é digna de pena.
A Escola no Povoado Mamede nunca sofreu uma reforma e para onde
foi o dinheiro da reforma da Escola Mamede? O dinheiro foi desviado?
Foi para a vala da corrupção? Foi utilizado em campanha política?
Para onde foi o dinheiro da reforma da Escola Mamede? Hoje, pela
sexta vez, estou cobrando do Governador Flávio Dino informações
sobre a escola do Povoado Mamede.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado, o seu tempo encerrou.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu vou concluir. Todos os dias, nós desmascaramos o Governador
Flávio Dino das suas falácias, das suas propagandas enganosas, das
suas propagandas mentirosas. E o mais absurdo, faz propaganda com
dinheiro público, propaganda mentirosa com dinheiro público. Diz
que tinha quinze mil policiais, não tem nem onze mil policiais, diz que
é Escola Digna e nós mostramos que é escola digna de pena. Deputada
Cleide, Dra. Cleide Coutinho, vou concluir registrando meu apoio, o
meu respeito à população do Cajueiro. E hoje vou fazer uma
representação no Ministério Público, cobrar do Ministério Público o
posicionamento diante dessa ordem de despejo até sexta-feira, já tem
uma solicitação do apoio da Polícia Militar. E eu estrei lá com vocês, na
próxima sexta-feira. Vou comunicar a minha ida ao Presidente Othelino.
E estarei com vocês, na próxima sexta-feira, fazendo esse embate,
fazendo esse enfrentamento, de forma educada, de forma polida, de
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forma responsável como vocês sempre fizeram. “Bem-aventurados
aqueles que têm fome e sede de justiça”. Que Deus abençoe vocês, que
Deus abençoe a população do estado do Maranhão, obrigado pelo
carinho. Vocês não estão sozinhos, estamos juntos e essa luta é de
todos nós. Que Deus abençoe todos vocês.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputado. Tempo dos Blocos
ou Partidos: Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.
Comunicação de Liderança, PSDB.
VI - EXPEDIENTE FINAL.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Wellington
do Curso.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Octogésima Sexta Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
seis de agosto de dois mil e dezenove.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert
Cutrim.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal,
Duarte Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Ariston, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Neto Evangelista, Pastor
Cavalcante e Rigo Teles. 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. Não
havendo oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação em
segundo turno, votação nominal da Proposta de Emenda Constitucional
nº 003/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre
a legitimação da iniciativa popular para a proposição de Emenda à
Constituição do Estado do Maranhão, a qual foi aprovada por 29
votos favoráveis, registrando-se o voto do Deputado Hélio Soares,
que não foi computado eletronicamente, sendo a mesma encaminhada
a promulgação. Ainda em segundo turno, foi rejeitada por vinte três
votos a oito, a Proposta de Emenda Constitucional nº 004/2019, também
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que modifica o Art. 92, II,
acrescentando o Defensor Público-Geral do Estado no rol de legitimados
para proposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no
Tribunal de Justiça do Maranhão. Em segundo turno, tramitação
ordinária, foram aprovados e encaminhados à sanção governamental os
Projetos de Lei nºs: 092/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages,
considera Patrimônio Cultural Imaterial do Estado a Gastronomia
Maranhense; 093/2019, de mesma autoria, que estabelece diretrizes
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para a instituição da Política Estadual de Desenvolvimento da
Gastronomia -PDG; 105/2018, de autoria do Deputado Ciro Neto,
que estabelece diretrizes dos serviços clínicos farmacêuticos no âmbito
do consultório farmacêutico no Estado do Maranhão; 271/2019, de
autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, que insere o Festejo de
Nossa Senhora de Fátima, no Município de Vitorino Freire, no roteiro
oficial de Turismo Religioso no Estado do Maranhão; 263/2019, de
mesma autoria, que estabelece diretrizes para implantação da Patrulha
Rural no âmbito do Estado do Maranhão e 119/2019, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a regulamentação das
cavalgadas no Estado do Maranhão. Em primeiro turno, tramitação
ordinária o Plenário aprovou os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
010/2019, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede o título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Itaércio Paulino da Silva, natural do
Estado do Piauí; 060/2019, de autoria do Deputado César Pires, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao
Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, ambos com parecer
favorável da CCJC. Foi rejeitado contra os votos dos (as) Deputados
(as): Adriano, Arnaldo Melo, Doutora Helena Duailibe, Mical
Damasceno e Roberto Costa, o Projeto de Resolução Legislativa nº
032/2017, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, concede o
título de Cidadão Maranhense ao Senhor Allan Quadros Garcês, com
parecer favorável da CCJC. O Projeto de Lei nº 225/2019, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa, foi transferido para a próxima Sessão,
devido à ausência do autor e o Projeto de Resolução Legislativa nº 057/
2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, foi retirado
de pauta para apreciação da Emenda. Na sequência foi submetido a
deliberação do Plenário, o recurso do Deputado Wellington do Curso,
contra a decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento nº 399/19, de
sua autoria solicitando aos Conselheiros Relatores Melquizedeque Nava
Neto e Osmarino Freire Guimarães informações quanto à prestação de
contas anual da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento ao
Tribunal de Contas do Estado, referentes aos anos de 2017 e 2018,
respectivamente, sendo mantida a decisão da Mesa, contra os votos
dos Deputados Wellington do Curso, Adriano e César Pires. Foram
aprovados os Requerimentos n°s; 408/19, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe; 410, 411 e 412/19, todos de autoria do
Deputado Arnaldo Melo e 424/19, de autoria do Deputado Pará
Figueiredo. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos n°s: 406 e 407/19, ambos de autoria do Deputado
Adelmo Soares; 413/19, de autoria do Deputado Ariston; 414/19, de
autoria do Deputado Pará Figueiredo; 415, 416, 417 e 418/19, todos
de autoria do Deputado Wellington do Curso e 419/19, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus. O Requerimento nº 422/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, foi transferido devido à ausência do autor,
e o Requerimento nº 423/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
foi retirado a pedido do autor. Na forma regimental foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária a Proposta de Emenda
Constitucional nº 008/19, de autoria do Deputado César Pires e os
Requerimentos nºs: 421/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior e
425/19, de autoria do Deputado Ariston. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos,
ouviu-se o Deputado Ciro Neto, pelo Bloco Parlamentar Solidariedade/
PP. 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 lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de agosto de 2019.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 404 / 2019
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
Projeto de Lei Ordinária nº 119/2019, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que Estabelece diretrizes sobre a regulamentação das
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cavalgadas no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda, no âmbito desta Comissão Técnica
Permamente, bem como parecer de mérito favorável da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia , tendo como
Relator o Senhor Deputado César Pires
Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada
à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de
Lei Ordinária nº 119/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 119/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 07 De agosto de 2019.
Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista
Vota a favor
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inacio Lula
Deputado César Pires
PROJETO DE LEI Nº 119/2019
Estabelece diretrizes sobre a regulamentação das
cavalgadas no âmbito do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.
Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes sobre as regras necessárias
para a realização de cavalgadas em vias públicas no âmbito do Estado
do Maranhão, seja em zona rural ou urbana.
§ 1º São consideradas vias públicas todas as superfícies por
onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a
calçada, o acostamento, o meio fio e o canteiro central.
§ 2º São consideradas vias terrestres urbanas ou rurais, para os
fins desta lei, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as
passagens, as estradas e as rodovias que tenham seu uso regulamentado
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, conforme definido
pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
§ 3º A circulação dos animais, isolados ou em grupos, somente
poderá ser feita sob a condução de um guia, que será o coordenador e
representante da cavalgada.
§ 4º Ao circularem pela pista de rolamento, os animais deverão
ser mantidos junto ao bordo da pista, em conformidade com o disposto
pelo Código de Trânsito Brasileiro.
§ 5º Fica expressamente proibida a utilização de calçadas ou
passeio público para a cavalgada ou para amarrar os animais.
Art. 2º A responsabilidade pela fiscalização e pelo planejamento
do trânsito ficará a cargo dos órgãos públicos competentes.
Art. 3º Para os fins desta Lei, as seguintes regras de segurança
deverão ser cumpridas:
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I – As crianças com idade igual ou superior a 7 (sete) anos
poderão participar da cavalgada, desde que tenham noção de equitação
e estejam acompanhadas dos pais e/ou responsáveis;
II – As crianças menores de 7 (sete) anos de idade poderão
acompanhar a cavalgada somente em charretes, devidamente
acompanhadas dos pais, e/ou responsáveis;
III – É vedada a utilização de foguetes ou outros fogos de
artifício que assustem ou possam assustar os animais;
IV – O cavaleiro deverá observar estritamente práticas de boa
conduta que assegurem a segurança e o bem-estar dos participantes e
dos animais, especialmente:
a) Não sobrecarregar os animais;
b) Acompanhar e manter em bom estado as ferraduras, as selas,
os arreios e os demais equipamentos e apetrechos;
c) Conduzir ou montar somente animais saudáveis, preparados
e bem equipados;
d) Manter em dia a carteira de vacinação dos animais;
e) Manter em ordem os registros, as guias de trânsito animal e
os demais documentos relativos aos animais.
V – É expressamente proibido que o trajeto da cavalgada seja
superior a 40 (quarenta) quilômetros, sem que haja um intervalo mínimo
de 02 (duas) horas, para descanso dos animais;
VI – É permitido o transporte de apenas uma única pessoa em
cada animal.
Art. 4º O coordenador da cavalgada deverá, obrigatoriamente,
através de ofício, comunicar aos órgãos públicos competentes a data, o
trajeto que será realizado, o horário para início e término da cavalgada,
bem como o número de participantes e de animais, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias da data da realização do evento.
Parágrafo único – O coordenador da cavalgada deverá, no ato
da solicitação de autorização da mesma ao órgão público competente,
apresentar declaração, firmada por médico veterinário, que cada animal
que será utilizado no evento se encontra em condições físicas e de
saúde para enfrentar o trajeto.
Art. 5º Para assegurar a proteção sanitária, fica instituída a
obrigatoriedade dos exames de saúde animal com prazo de validade de
06 (seis) meses.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 36/2019
- NUALM, referente à ARP 043/2018. OBJETO: Aquisição de material
gráfico e placas de homenagem. FORNECEDORA: NOVAGRAF
INSDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA. VALIDADE: 12/12/
2019. VALOR TOTAL DOS LOTES 1 E 2: R$ 33.340,00 (trinta e
três mil, trezentos e quarenta reais). NOTA DE EMPENHO: Nº
2019NE001493 de 05/07/2019, no valor de 30.940,00 (trinta mil,
novecentos e quarenta reais) e Nº 2019NE001492 de 05/07/2019, no
valor de 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). PRAZO PARA
ENTREGA: 3 (três) dias para o Lote 01 e 4 (quatro) dias para o lote
02. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei 10.520/02 e Processo
nº 2882/2019. DATA DA ASSINATURA: 05/08/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE: Valney de Freitas Pereira Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão; Maria Aristeia
Rabelo Campos Machado – Fiscal do contrato e NOVAGRAF
INSDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ nº 86.863.412/
0001-70– CONTRATADA através de seu representante legal Sérgio
Luiz Monteiro Ferreira. São Luís – MA, 06 de agosto de 2019. Tarcísio
Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
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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;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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