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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/08/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19.08.2019

I – PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 005/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE
ACRESCENTA A LETRA “D” AO INCISO XVI DO ART. 19 E ALTERA
OS PARÁGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 24, DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE DISPÕE SOBRE OS
MILITARES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 050/2019, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, O MANEJO, O
COMÉRCIO E O TRANSPORTE DE ABELHAS SOCIAIS NATIVAS
(MELIPONÍNEOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO EMENDA DO DEPUTADO
CESAR PIRES – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA; E DA
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL – RELATOR DEPUTADO RIGO TELES.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA (REQ. N º 431/2019)

3. PROJETO DE LEI Nº 273/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE DIREITOS
QUANDO CONSTATADA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS COM
VALIDADE VENCIDA OU COM DIVERGÊNCIA DE PREÇO EM
MERCADOS, HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO). CONCEDIDO
VISTA POR 24 HORAS AO DEP. DR. YGLÉSIO.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE A
MEDALHA JOÃO DO VALE A SENHORA BRUNA FERNANDA
CANTANHEDE GAGLIANONE. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO N° 440/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA, CONGRATULAÇÕES DESTE PODER COM OS DEMAIS
BARRACORDENSES, PARABENIZANDO O CENTRO DE
ENSINO: ARDALIÃO AMÉRICO PIRES, REPRESENTADO POR
SUA GESTORA SENHORA LUSA BÍLIO DE SOUSA ARRUDA, PELO
EXCELENTE TRABALHO PRESTADO PARA A EDUCAÇÃO
DAQUELE MUNICÍPIO. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR. (1ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO N° 441/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO E NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART.
163, VIII DO REGIMENTO INTERNO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR BRUNO
LOBO, PARABENIZANDO-O PELA MEDALHA DE OURO NO
PAN-AMERICANO, NA FÓRMULA KITE SURF.

VI – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO N° 442/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUER, APÓS OUVIDA A MESA,
SEJA ABONADA A SUA FALTA NA SESSÃO PELNÁRIA DO DIA 14
DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA SUA
CHEGADA ÀS 10H 20 MIN PARA PARTICIPAR DA SESSÃO E
ESTA JÁ HAVIA SIDO ENCERRADA, MESMO COM EXTENSA
ORDEM DO DIA PARA DELIBERAR, CONSIDERANDO QUE,
CONFORME REGIMENTO INTERNO DESTA CASA, ESTE
TRÂMITE DEVERIA ACONTECER A PARTIR DE 10H 30 MIN DA
MANHÃ, QUANDO ENCERRA O PEQUENO EXPEDIENTE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 19/08/2019 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. MOÇÃO  Nº 019/19, de autoria do Senhor Deputado Wellington

do Curso, de aplausos por Max Müller de Almeida Cruz, por todo empenho
e dedicação por ser voluntário em ajudar o pequeno Nicolas Pereira Silva,
no sonho de adquirir um moradia dígna.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 410/19, de autoria da Senhora Deputada

Detinha, que institui as diretrizes para o Programa de Combate a Violência
nas Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 411/19, de autoria da Senhora Deputada
Detinha, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do
Maranhão o Festejo do “Círio de Nazaré”.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 090/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que altera o art. 128, § 1° e cria
dispositivos no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, prevendo a coautoria e a autoria coletiva.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 409/19, de autoria do Senhor Deputado

Edivaldo Holanda, que estabelece a isenção de pagamento de taxa de emissão
de 2ª (segunda) via de documentos roubados ou furtados no Estado do
Maranhão.

2. MOÇÃO N° 015/19, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Junior, manifestando extensa admiração ao esportista maranhense Márlon
Zanotelli, ganhador da medalha de ouro no Pan-americano de Lima, Peru,
em 2019.

3. MOÇÃO N° 016/19, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Junior, manifestando extensa admiração à esportista maranhense Ana Paula
Rodrigues, ganhadora da medalha de ouro no Pan-americano de Lima,
Peru, em 2019.



SEGUNDA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
4. MOÇÃO N° 017/19, de autoria do Senhor Deputado Duarte

Junior, manifestando extensa admiração ao jornalista Giovanni Spinucci,
apresentador do JMTV 2ª Edição, da TV Mirante, afiliada maranhense da
TV Globo.

5. MOÇÃO N° 018/19, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Junior, manifestando extensa admiração ao esportista maranhense Bruno
Lobo, ganhador da medalha de ouro no Pan-americano de Lima, Peru, em
2019.

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 405/19, de autoria da Senhora Deputada

Mical Damasceno, que institui no Calendário Oficial do Estado do
Maranhão, o “Dia do Capelão Evangélico Civil e Militar”.

2. PROJETO DE LEI N° 406/19, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus, que institui a Política Estadual de Educação
Empreendedora, a ser desenvolvida no âmbito das escolas técnicas e das
escolas de nível médio do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 407/19, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria da
Penha nas Escolas Estaduais do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI N° 408/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a Organização Não
Governamental Ação de Graças, do Município de Paraibano, no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 088/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Leonardo Sá, que concede Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Abraão dos Santos Serra,
natural do povoado Porãozinho, no Município de Pinheiro-MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 15 DE AGOSTO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Duarte.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Em nome do povo, e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para a
leitura da Ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (lê Ata) Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Com a palavra, a senhora Primeira Secretária para a
leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MOÇÃO Nº 019 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração por MAX MÜLLER DE ALMEIDA CRUZ, por todo empenho
e dedicação por ser voluntário em ajudar o pequeno Nicolas Pereira Silva,
no sonho de adquirir uma moradia digna.

Cumpre mencionar que o Sr. MAX MÜLLER DE ALMEIDA
CRUZ, tem 25 anos de idade, exercer a função de policial militar, e mesmo
assim tem mostrado sua dedicação em ser voluntário ajudando Nicolas no
sonho de adquirir uma moradia digna.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Sr. MAX
MÜLLER DE ALMEIDA CRUZ, pelo seu empenho como voluntário na
causa do Sr. Nicolas Pereira Silva.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de agosto de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 441 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação a Sr, Bruno Lobo, parabenizando
pela medalha de ouro no Pan-americano, na fórmula kite surf.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de agosto de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.08.19
EM: 16.08.19

REQUERIMENTO Nº 442 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
seja abonada a minha falta na Sessão Plenária do dia 14 de agosto do
corrente ano, tendo em vista que cheguei às 10h20min para participar da
Sessão e esta já havia sido encerrada, mesmo com extensa Ordem do Dia
para deliberar, considerando que, conforme regimento interno desta Casa,
este trâmite deveria acontecer a partir das 10h30min  da manhã, quando
encerra o pequeno expediente.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 14 de agosto de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado Zé
Inácio - Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.08.19
EM: 16.08.19
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INDICAÇÃO N° 1063 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da
Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando um ônibus escolar
para o município de Viana – MA, objetivando garantir segurança e qualidade
ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar,
ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a frequência na escola
dos alunos da zona rural matriculados na educação básica.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 08 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1064 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da
Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando um ônibus escolar
para o município de Jatobá – MA, objetivando garantir segurança e qualidade
ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar,
ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a frequência na escola
dos alunos da zona rural matriculados na educação básica.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 15 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1065 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da
Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando um ônibus escolar
para o município de São João dos Patos – MA, objetivando garantir
segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a
redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o
acesso e a frequência na escola dos alunos da zona rural matriculados na
educação básica.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 08 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1066 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a vossa Excelência que
depois de ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando-lhe que

determine providências, através do ITERMA – Instituto de Terras do
Estado do Maranhão, com vistas a desenvolver levantamentos topográficos
e estudos concernentes a situação fundiária do município de Vitorino
Freire – MA e, consequentemente, a definição da competente titularidade
das áreas passiveis de regularização.

Vitorino Freire  pertence à Microrregião de Pindaré, e possui
uma área de 1.123 km², representando 0.3382% do Estado e 0.0132% de
todo  o território brasileiro. Faz limite como os municípios de Bom Lugar,
Olho d’Água das Cunhãs, Brejo de Areia, Santa Inês, Altamira do
Maranhão, Paulo Ramos, Satubinha e Bela Vista do Maranhão.

1ª SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 14 de AGOSTO de
2019. - ANDREIA MARTINS REZENDE - DEPUTADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1067 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do (Art. 152) do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a vossa Excelência que depois de ouvido
à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o Governador do
Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando-lhe que determine
providências, através do ITERMA – Instituto de Terras do Estado do
Maranhão, com vistas a desenvolver levantamentos topográficos e estudos
concernentes a situação fundiária do município de Balsas – MA e,
consequentemente, a definição da competente titularidade das áreas
passiveis de regularização.

Município de grande destaque da região Sul do Maranhão, com
mais de 100 mil habitantes, segundo o IBGE (2018), Balsas é a terceira
maior cidade do estado em território urbanizado e o maior município do
Maranhão em área total (urbano e rural), com 13 141,637 km² de área. Faz
limite com os municípios de Riachão, São Raimundo das Mangabeiras,
Fortaleza dos Nogueiras, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Nova Colinas,
Sambaíba e Carolina.

1ª SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 14 de AGOSTO de
2019. - ANDREIA MARTINS REZENDE - DEPUTADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1068 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e o Secretário Estadual
de Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a
implantação de um sistema simplificado de abastecimento de água
(poço artesiano) no Povoado Matinha do município de Fortuna, neste
Estado.

Tendo em vista que os moradores daquele Povoado são obrigados
a utilizarem água sem o tratamento adequado, colocando a saúde daquelas
pessoas em constante risco. Desta forma, a implantação de um poço
artesiano é de considerável importância para aquela localidade, o que virá
a contribuir para uma relevante melhora das condições de vida e saúde dos
seus habitantes bem como viabilizar a produção de horticulturas e agricultura
familiar, base da economia daqueles munícipes.

Na qualidade de representante dos moradores do município de
Fortuna no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, o Governador,
atenção especial à nossa propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de agosto de 2019. -
Daniella Tema - Deputada Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1069 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a destinação de patrulha
agrícola para o Povoado Matinha no município Fortuna.

O referido povoado está precisando de um equipamento de patrulha
agrícola que tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, por meio
da ampliação da estrutura de trabalho nas associações, sindicatos, entre
outros, oferecendo maior assistência aos pequenos agricultores, já que o
equipamento irá facilitar e qualificar as etapas de produção no meio rural.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de maio de 2019. -
Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1070 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, que providencie junto
ao Secretário de Esporte e Lazer - SEDEL - Rogério Rodrigues Lima
Cafeteira, a revitalização dos campos de futebol para o Povoado Santa
Tereza e o campo do bairro da Bela Vista de Pedro do Rosário.

A presente Indicação tem por objetivo atender os moradores e
esportistas da Região, haja vista que o local por falta de manutenção e
abandono vem impedindo, interferindo no momento de lazer e diversão
dos jovens e demais moradores daquela comunidade.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman”. São Luís, 14 de agosto de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual - PP

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
FÁBIO MACEDO - Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom
dia. Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, ocupo a tribuna da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na manhã desta quinta-
feira, dia 15 de agosto de 2019, para mais uma vez fazer a defesa dos
cobradores e motoristas de ônibus de São Luís. Logo cedo, por volta de 8
horas da manhã, já estive no Ministério Público. E, logo depois, antes de
vir para a Assembleia, já passei também na OAB e fiz duas representações.

Essas duas representações nós temos como pedido as providências que
devem ser adotadas pelo Ministério Público Estadual e solicitando o apoio
da OAB. Diante do descumprimento da Lei Municipal nº 3.676, estamos
nessa luta em defesa dos cobradores. Desde o princípio, fomos o primeiro
a identificar o problema. Fomos ao Terminal da Integração, conversamos
com motoristas, com usuários do transporte público. Trouxemos a esta
Casa e denunciamos o que estava acontecendo. Hoje muitos ônibus já
circulam em São Luís sem a figura do cobrador de ônibus. Ontem estive
reunido com motoristas e cobradores para que pudéssemos apresentar a
representação com todos os seus detalhes, nos moldes e modelos de outros
estados e que tiveram êxito, obtiveram êxito na Justiça, bem como na luta
na Câmara Municipal e nas Assembleias Legislativas. E, ao apresentar a
documentação, porque queríamos protocolar hoje, recebemos outros relatos,
como, por exemplo, de uma cobradora que tem a denúncia que o motorista,
em determinado trecho em São Luís, teve que deixar a direção, parar de
dirigir para ajudar uma senhora, uma idosa. O que ocorre com os idosos?
Ao passar o cartão e devido à idade para que não tropece, não caia, e não
ter que atravessar todo o ônibus e descer, às vezes, a benevolência, a
bondade, a complacência, o discernimento do cobrador em deixar que o
idoso desça pela porta da frente. E assim em alguns casos isso ocorre. E o
motorista ao ver que o idoso passou o cartão e a catraca não foi girada, não
rodaram a catraca, ele teve que parar o trânsito, engatar o carro, deixar o
ônibus estacionado e sair para girar a catraca e voltar ao seu percurso. O
motorista está sendo obrigado a exercer duas funções, além de dirigir, ter a
atenção no trânsito. E todos nós que já fomos usuários do transporte
público conhecemos bem essa é a realidade. Eu sou usuário do transporte
público, fui usuário do transporte público, por muito tempo, quando
adolescente indo para escola. E ao utilizar o transporte público uma placa
bem grande “proibido conversar com o motorista. Converse com o
motorista somente o indispensável.” E hoje o motorista tem que dirigir,
prestar atenção no trânsito, nas leis de trânsito, nos sinais, nos semáforos,
parar na faixa de pedestre, ter atenção no trânsito com os transeuntes, com
os outros veículos, além disso ele tem que passar o troco e ainda tem que
cuidar da segurança. Muitos ônibus foram assaltados em São Luís, nos
últimos 30 dias. Alvo de denúncia nossa também nesta Casa. Então, o
motorista além de dirigir, de passar o troco ainda tem que cuidar da segurança
do ônibus. E muitos ônibus já circulam em São Luís sem a figura do
cobrador e à revelia da Lei. A Lei Municipal 3.676 de 1998 proíbe a retirada
de cobradores do Sistema de Transporte Público, mesmo com a implantação
da Bilhetagem Eletrônica. E a reclamação é pertinente, ela é constante, de
todos cobradores e motoristas, da omissão, da covardia do sindicato que
não dá atenção aos cobradores, que não dá atenção aos motoristas. É uma
luta que alguns vereadores já levaram para a Câmara Municipal. Temos
travado nesta Casa e nós estávamos preparando uma farta documentação
para que pudéssemos representar no Ministério Público, para que possa
verificar o que está acontecendo, um descumprimento de uma lei, uma lei
municipal, a lei está vigente. Se quer descumprir a lei, então, altere a lei na
Câmara Municipal. O que não pode acontecer é o que estão fazendo,
desempregando pais e mães de família. Lutamos tanto para que possam
ser abertos mais postos de empregos, para que possam ter mais
oportunidades, a geração de emprego e renda, diante de momento de crise,
diante de uma instabilidade. E o que estão fazendo? Retirando cobradores
do transporte público de São Luís, e à revelia da lei, descumprindo uma lei
municipal. Nos posicionamos e cobramos do Ministério Público, que é o
fiel guardião das leis, que tem que fiscalizar, para que possa verificar o
descumprimento desta lei municipal. Além disso, pedimos o apoio da
OAB. Continuamos na luta firmes em defesa dos cobradores, dos motoristas
de ônibus e dos usuários de transportes públicos de São Luís. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros da
imprensa, utilizo, na manhã de hoje, deste Pequeno Expediente para tratar
sobre um assunto que já vem sendo levantado aqui por esta Casa, por
várias autoridades no âmbito estadual e municipal, que é a desapropriação
motivada por ordem judicial no Cajueiro. Eu, como Presidente da Comissão
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de Direitos Humanos desta Casa, assim como fiz como Presidente do
Procon, sempre busco garantir direitos com o rigor da lei, com base na lei,
mas sem perder jamais a ternura no olhar. E para isso é importante,
sobretudo, a busca ativa do diálogo. Eu digo isso, Senhor Presidente,
porque, como advogado que sou, eu compartilho do sentimento que é
comum em várias pessoas, senão todas, mas na maioria das pessoas, que
não é o desejo de ingressar com ações. Ninguém quer ingressar com ação,
ninguém quer ingressar com ações judiciais e se ver aprisionado, por meses
e meses, anos e anos, em um processo. O que as pessoas querem é a
garantia do direito, e é por isso, querido líder Rafael Leitoa, que eu digo
que, por meio desse diálogo, ontem mesmo busquei informações com
várias secretarias municipais e estaduais, com a Defensoria Pública, com a
OAB, e já obtive algumas informações que eu entendo que são fundamentais
e com as quais nós devemos nos preocupar. Eu vejo um debate
desnecessário, que é a busca ativa, neste momento, de um culpado. Alguns
desses discursos até com intuito político e eleitoral. Como eu disse ontem
nas redes sociais, num vídeo já assistido por mais de dez mil pessoas, eu
repito e reitero aqui nesta Casa: não é momento de buscar culpados, é
momento de buscar aqueles que foram atingidos para que os seus direitos
sejam respeitados. E ao dialogar com o Secretário Chico Gonçalves,
Secretário de Direitos Humanos, que faz parte da equipe de Governo, do
Governador Flávio Dino, ele me informou que a Secretaria de Direitos
Humanos, desde 2015, acompanha esse caso. Das 11 famílias que
efetivamente residiam no local, cinco já realizaram acordo, ou seja, faltam
seis. E ao solicitar essas informações ao Secretário Chico Gonçalves, ele
me disse os termos desse acordo que, cabe frisar, cabe destacar, não é um
acordo que deve ser cumprido pelo Estado, mas sim pela empresa autora
da ação que motivou a decisão judicial da desapropriação. E a empresa se
comprometeu com essas famílias. Primeiro item: construir 11 imóveis
padrão do Programa Minha Casa Minha Vida em até 12 meses. Segundo
item: realizar pagamento mensal de aluguel social a cada uma dessas famílias
no período de 12 meses ou até a entrega dessas ocupações, dessas
residências. Terceiro item que está sendo garantido às famílias: fornecimento
de cestas básicas mensalmente a cada uma dessas famílias. E, por fim,
oferecer uma vaga de emprego e capacitação dessas famílias. Ao receber
essas informações do Secretário do Governo Flávio Dino, Secretário de
Estado Chico Gonçalves, dialoguei também com o defensor-geral Alberto
Bastos, hoje pela manhã logo cedo, e o Alberto me confirmou essas
informações. O Alberto destacou que a Defensoria Pública tem
acompanhado de perto esse caso e reconhece, de fato, essas propostas de
acordo. E que a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, a SECID e
outras Secretarias Estaduais estão buscando essas outras pessoas que
foram atingidas e até o momento não foram encontradas e até o momento,
por essa razão, não realizaram nenhum de acordo. E é esse item que eu
gostaria de convidar todos e todas, todos os deputados, todos as deputadas,
a que possamos nos unir a esses órgãos, nos unir à Defensoria, ao Governo
do Estado para identificar essas famílias e acompanhar de perto a tentativa
de realização de um acordo para que em nenhum momento haja o
perecimento, a destruição dos direitos fundamentais garantidos
constitucionalmente a cada uma dessas pessoas atingidas. Direitos esses,
repito, garantidos pela Constituição, como a moradia e a dignidade da
pessoa humana. Destaco também que a SEINC, e aqui parabenizo
especialmente ao secretário estadual Simplício Araújo, tem dialogado para
a garantia desse terreno, para que a empresa possa realizar as construções
nas redondezas da área onde essas pessoas moravam. Ou seja, para que
não possa comprometer o cotidiano dessas famílias. Portanto, senhor
presidente, concluo aqui destacando que, como Presidente da Comissão
de Direitos Humanos, estou em diálogo com todos esses órgãos
acompanhando de perto, com outros parlamentares que aqui nesta Casa
estão presentes, para que essas famílias possam de fato resolver esse
problema mais breve possível. E digo isso com base, e sempre, na
Constituição. Nós precisamos ir além da dialética, precisamos ir além da
retórica, precisamos ir além da tentativa de ingresso ou do egresso de ações
judiciais. Ingressar com ação judicial nem sempre traz a garantia de direitos.
Ingressar com ação judicial está na Constituição, pois é um direito de
petição, mas devemos ir além, devemos garantir outros direitos
convencionais, e aqui destaco o acesso à Justiça, e com certeza se nos
dedicarmos ao invés de encontrar culpados, ou ao invés de inventar culpados,
ou ao invés de tentarmos ser heróis de um caos criado exatamente para

proliferação de inverdades e nos dedicarmos a buscar a solução para esses
casos, com certeza vamos garantir os direitos fundamentais dessas pessoas
que, com certeza, merecem muito mais do que o nosso discurso, mas
merecem a nossa atenção, merecem a nossa ação. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhor presidente, senhores deputados e deputadas.
Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Senhor
presidente, como morador de Santa Inês, existe um problema que já se
arrasta por vários e vários anos. Parte da cidade raramente tem água
constantemente nas torneiras. Nesses últimos dias esse problema se
agravou de tal forma que tenho recebido várias fotos, vários vídeos de
pessoas com balde de água na cabeça, inclusive idosos e crianças. Semana
passada, eu encaminhei um ofício para a CAEMA solicitando informações
desse problema. E recebemos do superintendente de operações do interior
a informação que a CAEMA solicitou a bomba para substituição e que, até
o final de semana, a falta d’água será resolvida. Mas nós sabemos que isso
só poderá apaziguar a situação, mas não vai resolver o problema totalmente.
Mas quero dizer aqui a todos que irei continuar cobrando firmemente a
CAEMA para que acabe com essa falta de água em todos bairros de Santa
Inês. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos. Senhor Presidente, Membros desta Mesa,
imprensa, galeria, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ontem estive na
minha cidade, minha terra natal, a cidade de Dom Pedro, onde eu acompanhei
o Secretário de Educação Felipe Camarão. Lá visitamos, Senhor Presidente,
a escola Ana Isabel Tavares. Esta escola que quero aqui destacar porque ela
merece um reconhecimento e os parabéns de todo o povo do Maranhão
porque esta escola, Senhores Deputados, a Ana Isabel Tavares, por meio
dos seus professores e dos seus alunos, atingiu a maior nota do IDEB no
Maranhão. Isto é algo de muito orgulho para mim, que sou filho daquela
cidade. E lá, neste evento, que foi promovido pelos alunos, pelos
professores, foi assinada uma ordem de serviço. Então eu quero aqui
agradecer o reconhecimento do Governador por esta escola atingir a maior
nota do IDEB do Maranhão, de ali dar uma quadra coberta para aquela
escola, que tanto sonhava de ter um local para fazer as suas atividades
físicas. Parabéns aos alunos, parabéns aos professores, parabéns a todos
os funcionários daquela escola, que hoje está sendo reconhecida em todo o
Maranhão. Vejam só quantas escolas estaduais tem aí pelo Maranhão.
Poderia ser uma escola daqui de São Luís que poderia atingir essa maior
pontuação, por ser a maior cidade do Maranhão. Poderia ser de Imperatriz,
mas, graças a Deus, a nossa escola de Dom Pedro, uma cidade com pouco
menos de trinta mil habitantes, atingiu a maior pontuação do IDEB. Então
é algo de muito orgulho para mim. Quero aqui deixar mais uma vez os meus
parabéns. Parabenizar também o Governador Flávio Dino, de reconhecer,
e também ao Secretário Felipe Camarão. E, seguindo a programação,
visitamos também o IEMA, que está em construção, mas, infelizmente,
teve que dar uma parada, por conta de alguns erros do terreno e também da
empresa, mas já está sendo feita uma nova licitação. E, em breve, o IEMA
será concluído na cidade de Dom Pedro. E aproveitamos também para
assinar a ordem de serviço da revitalização do Farol do Saber. Foi por meio
de uma Indicação nossa, ainda no início já dessa legislatura que eu fiz e pedi
ao Secretário Felipe Camarão e ao Governador Flávio Dino, e fomos
atendidos. Em breve, com prazo de sessenta dias, esse Farol será totalmente
revitalizado, estaremos lá entregando e como tem acontecido aí em várias
entregas da revitalização desses Faróis da Educação, que têm se tornado
algo de cartão-postal na cidade, e na nossa cidade não será diferente. Ficará
lindo, iluminado e pronto para os nossos estudantes estarem lá estudando
tendo um acervo de livro que sempre é doado para esse Farol do Saber.
Agradeço aqui a todos, a Deus, e parabenizo, mais uma vez, o povo e os
alunos da minha amada cidade de Dom Pedro. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente, pela Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu só queria fazer um registro aqui depois do
Deputado Fábio, agradecer também ao Governador Flávio Dino; o nosso
líder, lá no município de Dom Pedro, o ex-Prefeito Hernando Macedo,
irmão do Deputado Fábio, que lutou tanto para que essas obras viessem.
Eu também tive uma participação junto com o Deputado Fábio, porque
essa escola Ana Isabel Tavares era um sonho de muito tempo, desde a
época que o Hernando era Prefeito, que o Hernando tentou fazer a cobertura
da quadra e infelizmente em razão de recursos escassos do município não
conseguiu fazer. E agora o Governador Flávio Dino atendendo o apelo da
juventude do município de Dom Pedro, atendendo ao apelo do Deputado
Fábio e também um pedido nosso de Indicação, que essa obra venha ser
feita e beneficiando todos os alunos do Ensino Médio do Município de
Dom Pedro. Então, quero parabenizar e agradecer ao Governador Flávio
Dino, ao Governo do Estado, ao ex-Prefeito Hernando pela luta incansável
e também ao Deputado Fábio.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Projeto de Lei n.º 273, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Esse
Projeto de Lei depende de Parecer das Comissões Técnicas. Vou suspender
a Sessão, para que as Comissões possam emitir o Parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente, foi
concedida vista obrigatória ao Deputado Dr. Yglésio. E só fazendo um
esclarecimento, no momento que nós presidimos a CCJ, nós sempre temos
tentado de forma harmoniosa dar encaminhamentos às demandas dos
deputados, tratando por igual a todos. Essa matéria, não só pela
argumentação que o deputado Dr. Yglésio já fez pedindo vista, havia um
despacho, na verdade há um despacho do presidente Neto Evangelista
anexando o Projeto apresentado pelo Deputado Duarte Júnior ao Projeto
dele que trata do Código Estadual de Defesa do Consumidor. Em função
disso e da argumentação do Deputado Dr. Yglésio, nós concedemos a vista
obrigatória. Eu estou só aproveitando para esclarecer para os demais pares,
para que não haja mal-entendido. O Projeto, todos os dois, tanto o Código,
quanto o Projeto do Duarte, vão ainda ser apreciados pela CCJ e terão sua
tramitação normal e aí vamos avaliar a constitucionalidade de ambas. Então,
concluindo, concedo a vista ao Deputado Dr. Yglésio e retorno a palavra à
Mesa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Othelino, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sobre este assunto, ele está encerrado por hoje, fica incluído na Ordem
do Dia da sessão de segunda-feira, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, só para questão de esclarecimento, por
gentileza, que eu prezo pelo meu mandato, conferido pelo povo e
referendado pela segunda vez. O que o Deputado Duarte fala é muito
grave, inclusive com os demais parlamentares, principalmente quando ele,
no final, fala de brincar. Eu, por exemplo, não estou aqui para brincar,
realizo o meu trabalho com muita seriedade e muita responsabilidade.
Solicito ao Deputado Duarte que possa declinar quem, porventura, esteja
prejudicando o seu trabalho ou o andamento do Parlamento Estadual, para
que isso possa ser averiguado, de forma séria e responsável, e possa
inclusive chamar a atenção de quem, porventura, esteja prejudicando os

trabalhos. Eu como parlamentar, eu não posso ser incluindo, inserido
nessa situação, até por conta do trabalho que eu realizo de forma
responsável, de forma séria. Então, se possível, que possa declinar os
nomes de quem tem causado prejuízos ao seu mandato, para que a
Assembleia, a Comissão de Ética possa tomar as devidas providências.
Então é só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem)
– Presidente, eu quero subscrever aí a fala do Deputado Wellington,
inclusive ressaltando que, nessa semana, fui relator de uma matéria do
Deputado Duarte, que foi aprovada na CCJ sem qualquer problema, sem
qualquer constrangimento. Acho que estender para o todo Parlamento
essa pecha aí de conluio, de tentativa de prejudicar individualmente é
muito ruim para a Casa. Subscrevo integralmente as palavras do Deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Projeto de Resolução Legislativa n.º 068/2019, de autoria do deputado
Vinícius Louro, (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 436/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). O Deputado Duarte Júnior se
ausentou?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, ele
foi dar uma entrevista. Já volta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 437/2019, de autoria do deputado
Duarte Júnior, (lê).

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente, o
autor está presente em Plenário?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- O painel, deputado Adriano, registra a presença dele. Eu não o estou
avistando agora aqui. V. Ex.ª quer pedir a conferência de quórum?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - A conferência de quórum,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que zerem o painel e os deputados que desejarem, registrem suas
presenças. Deputado Adriano, o deputado Duarte registrou presença.
Vamos seguir com a Ordem do Dia. Apreciando os Projetos do deputado
Duarte. Estávamos no item 04: Requerimento n.º 437/2019, de autoria do
deputado Duarte Júnior, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, com os votos contrários
dos deputados Adriano e Yglésio. Deputado Duarte, peço a V. Ex.ª que
ajuste a data com o deputado César Pires, aqui na Mesa Diretora, porque
no dia 03 de outubro tem uma solicitação de uma data para ele, para um
evento do deputado César.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, já deliberei com o deputado César, o dia 03 é dele.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- É só para esclarecer, porque vi que ficou uma dúvida. Na verdade, o que
aprovamos aqui foi a data solicitada pelo deputado Duarte. A concessão
de medalha já foi aprovada há várias sessões, salvo engano ainda no primeiro
semestre.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, depois de dar medalha para o Bruno Shinoda,
eu não vou discutir aqui se Jefferson Portela merece ou não.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente, eu acho que se for uma indireta a mim. Deputado
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Duarte Junior, que votou a favor da medalha para Bruno Shinoda, que
estava aqui presente a esta sessão, votou a favor. Então, assim, está muito
saidinho e está aqui querendo fazer graça com os deputados presentes aqui
nesta Casa. Já que nós temos que seguir as regras aqui, Deputado Duarte
Junior, vamos seguir as regras e vamos ter paciência necessária, para que a
gente possa aqui ser fiel às nossas bandeiras. V. Exa. é fiel à sua bandeira.
Eu sou fiel à minha bandeira. Eu faço oposição. Não faço graça. E V. Exa.,
que fez agora um discurso mal-humorado, um discurso infantil, cheio de
“mimimi”, agora quer ficar dando lição para os outros. Não vai dar. Aqui
não vai dar.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só questão de ordem. Votei a favor porque
acredito que ele mereça. Mas eu não vou discutir aqui quem merece mais.
Eu não vou discutir aqui se o Jefferson Portela merece ou não. Ainda mais
se for analisar com a população, com a sociedade, com certeza é a minha
decisão vai ser muito mais acertada do que a do Deputado Adriano Sarney.
E não é do meu feitio, Deputado Adriano Sarney, viver de mimimi, mesmo
porque a minha história mostra isso.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, questão de ordem. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, aproveitando a deixa que o Deputado Duarte
Júnior adentrou a esta Casa novamente, eu gostaria que ele, junto à discussão
anterior que foi feita sobre os deputados que estão aqui brincando, e eu
como presidente de ética aqui desta Casa, eu gostaria que ele declinasse os
nomes, qual foi o tipo de brincadeira, para que a gente possa deliberar.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, respondendo ao Deputado Vinicius Louro,
eu acho que ficou muito clara a todos a crítica que eu estava direcionando,
a qual comissão eu estou me direcionando. Caso seja instalado algum
processo disciplinar, deputado Vinícius Louro, lá na sessão da comissão
que V.Exa. preside, a Comissão de ética, posso declinar e apresentar provas
documentais que são muito mais robustas do que provas testemunhais
que no Código do Processo Civil, nas aulas de Processo Civil nós
conhecemos como as “prostitutas das provas”.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, vamos seguir. Item 5: Requerimento nº 438/2019,
de autoria do Deputado Duarte Júnior, (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 439/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, (lê).
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento nº
440/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa. O Deputado está
ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Inclusão na ordem do dia
da sessão ordinária de segunda-feira, 19 de agosto: PEC-005, de autoria da
Deputada Mical Damasceno; PEC-008, de autoria do Deputado César
Pires; Projeto de lei nº 050, de autoria do Poder Executivo; Projeto de
Resolução nº 020, de autoria do Deputado César Pires. Requerimento n°
441, de autoria do Deputado Wellington do Curso. Requerimento n° 442,
de autoria do Deputado Zé Inácio. Além do Projeto de Lei n° 273, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que teve um pedido de vista feito pelo
Deputado Yglésio. Deputado Inácio. V. Ex.ª...

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Só para fazer a leitura
desse Requerimento, o conteúdo desse Requerimento meu, que eu não
prestei atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- O seu, de V. Ex.ª?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - É, que trata sobre...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Só um instante, vou já lhe responder aqui. Deputado Zé Inácio, já informo
V. Ex.ª, cinco minutos. Informo aos Senhores Deputados e às Senhoras
Deputadas a realização da Sessão Solene para entrega da Medalha Manuel
Beckman ao Juiz Federal Roberto Veloso, às 11h, neste Plenário. Projeto
de Resolução foi apresentado pelo Deputado Marco Aurélio e aprovado
por unanimidade neste Plenário. Trata de um Requerimento de justificativa
de falta, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) - E
por isso que eu pedi só para fazer uma pequena Questão de Ordem. Fiz
esse Requerimento, Senhor Presidente, solicitando que seja abonada minha
falta na Sessão de ontem, porque eu cheguei aqui, antes das dez e meia e
tinha uma extensa Ordem do Dia para ser apreciada e a Sessão já havia
acabado. Cheguei, por volta de dez e quinze, dez e vinte. Não quero aqui
trazer os motivos que levaram ao encerramento da Sessão, mas fiz um
Requerimento para que seja abandonada a falta, mas para principalmente
nessa Questão de Ordem levantar uma questão. Chamo até a atenção do
Deputado Ciro Neto que tem uma proposta de análise, de atualização do
nosso Regimento Interno, para que situações como essa sejam também
previstas, caso a Sessão ela seja encerrada, não por falta de quórum, mas
temos que rever as faltas que são imputadas aos Deputados. Então, não
somente fiz o Requerimento solicitando o Deferimento, por parte da
Mesa, no momento oportuno, mas levanto essa Questão de Ordem para
que a Mesa Diretora, o Deputado Ciro, que está debatendo essa questão
da atualização do nosso Regimento Interno, para que preveja casos,
situações como essa, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Glalbert Cutrim

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão de
Ordem) - Eu estava presidindo a Sessão, nesses dois dias que V. Ex.ª estava
em viagem a Brasília. E, ontem, realmente, aconteceu isso, eu até falo ao
Deputado Zé Inácio que a Sessão começa às nove e meia e, regimentalmente,
nós temos uma hora de Pequeno Expediente, quando tem oradores inscritos,
quando não tem, sempre foi feito nesta Casa a Ordem do Dia, logo após
encerrarem as participações no Pequeno Expediente. E nós fizemos, não
tinha quórum para deliberar, eu dei prosseguimento à Sessão e encerrei
antes das dez e meia. Então, eu cumpri o Regimento, apenas para justificar
e também corroborando as palavras do Deputado Zé Inácio, eu acho que
tem que reaver essa questão no Regimento, para que acabem esses impasses.
Mas, só para frisar, que a Sessão começa às nove e meia.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) –
Só a título de esclarecimento, eu quero destacar a boa condução do Deputado
Glalbert. Eu não estou questionando a condução em si, o início da sessão
é às 09h30, de fato cheguei após as 10h, mas o motivo do encerramento da
sessão causa prejuízo aos deputados que não chegaram às 09h30. A questão
de cumprir outra agenda externa e por isso não ter chegado às 09h30 é
irrelevante para o debate que eu quero colocar. O que eu quero colocar é
que o nosso Regimento tem que prever situações como essa para que o
Deputado que se fez presente no horário, que inclusive eu achei que era
mais importante participar da apreciação da Ordem do Dia, não fique
prejudicado pelo encerramento de uma sessão, que eu não quero entrar no
mérito do que motivou o encerramento da sessão, que V.Ex.ª conduziu
muito bem. Eu acho que talvez não tivesse nem clima para dar continuidade
à sessão, não é isso que eu estou questionando, o que estou questionando
é que nós, Deputados, não podemos ficar prejudicados e levar falta,
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sobretudo, aqueles Deputados como eu que têm atuação assídua aqui na
Casa e raramente faltam, a não ser por compromissos que também são
relacionados ao mandato, relacionados às atividades do mandato. Então o
que eu quero é que haja uma previsão no nosso Regimento, é por isso que
esse simples requerimento levanta essa polêmica, é porque não há previsão
legal no nosso Regimento em situações como essa. Digo em caso que não
haja quórum para o início da sessão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Ordem)
- As sessões têm sido conduzidas até num padrão bom, mas agora eu estou
vendo, Deputado Zé Inácio, que temos que avisar ao Glalbert que vamos
chegar tal hora para que ele prolongue a sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom, olha só, para ficar claro, o Deputado Zé Inácio e o Deputado
Glalbert fizeram um rápido debate sobre a questão ocorrida. O Deputado
Glalbert cumpriu naturalmente o Regimento porque o horário limite das
10h30 não é o horário para iniciar a Ordem do Dia, é o horário limite para
que seja iniciada. Pequeno Expediente pode ir até as 10h30. Neste dia, me
explicou o Deputado Glalbert, e depois confirmou aqui na sua bancada, o
Pequeno Expediente encerrou mais cedo, porque não havia Deputados
inscritos, como hoje também o Pequeno Expediente já acabou mais cedo,
iniciamos a Ordem do Dia mais cedo e a Sessão chegou ao final mais cedo
do que costuma ocorrer. Por isso, V.Ex.ª, ao chegar, já se deparou com a
Sessão encerrada, mas nada impede que nós possamos discutir alguns
itens do Regimento. A gente pode, após a Sessão, discutir. Nós já fizemos
alterações no Regimento, quando julgamos necessário. E, claro, este Plenário
é soberano para modificar o Regimento da Casa sempre que entender
necessário, mas creio que ficou claro que o Deputado Glalbert cumpriu o
Regimento. O Deputado Zé Inácio fez uma ponderação que merece após
ser apreciada se convém alterar o Regimento para esses casos específicos
ou não.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Que o senhor possa me conceder o tempo do
Grande Expediente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington, infelizmente não poderei conceder o tempo do
Grande Expediente hoje, em razão da Sessão Solene às 11h, já faltam só 10
minutos, mas V. Ex.ª pode utilizar o tempo da liderança.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Então
o senhor me conceda, reduz um pouco, mas me conceda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ou V. Ex.ª pode também utilizar o Expediente Final, que V. Ex.ª terá 10
minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Junta
os dois tempos. Não dá os 30 minutos do Grande Expediente, mas o
Senhor dá 15.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vou conceder a V. Ex.ª os cinco minutos da liderança. Apesar de V. Ex.ª já
ter usado esta semana, então não teria direito, ou os 10 minutos do
Expediente Final. Qual V. Ex.ª prefere?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O
senhor não tem como conceder essa benevolência e juntar os cinco com os
dez?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vossa Excelência sabe que atendo seus pedidos quase todos, sempre que
possível, mas em razão da Sessão Solene nós ainda temos que chamar
todos os blocos e o Expediente Final.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Sei
que o senhor é um deputado, Presidente desta Casa com bastante atenção
a todos nós, mas só lembrando que sou o único deputado que não está em
bloco, não tem tempo para falar, se o senhor puder conceder eu agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vossa Excelência se incomoda em aguardar o Expediente Final e falar os
dez minutos do Expediente Final?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Os
cinco mais dez, não é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não, eu concedo os dez minutos do Expediente Final, deputado
Wellington. Perdoe hoje não poder atender seu pedido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Sim
senhor, meu Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado
Vinícius Louro, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui a esta
tribuna, e de forma simplificada, de forma onde tudo que vem acontecendo
na cidade de Pedreiras, agora sempre observando, acompanhando o modus
operandi da gestão da cidade de Pedreiras, e eu não podia deixar de vir aqui
para, primeiro, trazer as problemáticas do município de Pedreiras, e,
segundo, cobrar as ações para o município de Pedreiras. A gente fazendo
uma avaliação, deputado Arnaldo Melo, do que vem acontecendo na região
do Médio Mearim, principalmente na nossa princesa do Mearim, que é a
cidade de Pedreiras, e vendo as cidades ali como Lima Campos, Trizidela
do Vale, Bernardo do Mearim e outras cidades que recebem o gás natural,
eu fico pasmo de ver, pode-se dizer assim, uma calamidade, deputado
Hélio Soares, que vem acontecendo na cidade de Pedreiras. Pedreiras
também recebe o gás natural há algum tempo, aliás, mais de dois anos
recebendo esse gás natural e a gente não vê nenhum tipo de ação no
município de Pedreiras pela sua gestão municipal, deputado Zito Rolim.
Lima Campos, a cidade está toda asfaltada, onde até a sua zona rural e o
prefeito está interligando agora a sede à zona rural. Lançou agora o vale gás
lá, que está beneficiando mais de 2000 famílias, mais de 6400 pessoas. Os
postos de saúde reformados, uma gestão ímpar. Cidade Trizidela do Vale,
Deputado Hélio Soares, a cidade na sua totalidade quase 100% asfaltada.
Agora, o Prefeito Fred Maia terminou de asfaltar outro bairro de Trizidela
do Vale, sendo por implantação. Cidades que também recebem estes
recursos, e na cidade de Pedreiras a gente não vê nenhum tipo de ação do
Governo municipal. E aí já tem várias ações no Ministério Público, onde
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nós temos que cobrar ao Ministério Publico a resposta, realmente deliberar
diante dessas ações para o judiciário poder condenar ou não. Então eu fico
olhando dentro dessa administração. Eu sempre vinha observando,
Deputado Glalbert Cutrim, mas eu não me manifestava aqui na Assembleia
Legislativa, para depois não dizer que a gente estava perseguindo o Prefeito.
Então ele teve bastante tempo para trabalhar. E não adianta agora, porque
a eleição é no próximo ano, querer aparecer para o povo com discursos,
prometendo emprego, porque foi isso eu ele fez na eleição passada e não
cumpriu nada, Deputado Edivaldo Holanda. A não ser que a gente mude a
questão eleitoral e faça eleição para esse Prefeito só de um ano para ver se
ele trabalha. Porque o que está acontecendo, Deputado Zé Gentil, na
cidade de Pedreiras. Passei muito tempo aqui, Deputado Ariston, calado,
esperando, aguardando...

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Deputado
Vinícius Louro, Pode me conceder uma aparte?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Com certeza,
Deputado Fábio Macedo. Esperando que as ações da cidade de Pedreiras
pudessem acontecer. Agora porque eleição é no próximo ano, o prefeito
começou aparecer na cidade, fazendo reuniões. É muito importante, o
primeiro ano, Deputado Hélio Soares. Da gestão do prefeito que está aí,
não teve uma obra para se inaugurar. Eu fui agora na cidade de Caxias.
Tinha cinquenta, construção de hospital, mais de cem obras com ações
sociais e tudo. Todas as cidades. Trizidela do Vale, o prefeito agora
inaugurou um mercado, asfalto, climatizou todos os colégios da cidade. E
é isso que a gente espera de uma gestão que tem compromisso, que tem
palavra, que tem responsabilidade para com o seu povo. Porque se
administrar sem dinheiro, Deputado Inácio, é muito difícil, mas quando há
gestão se administra. Agora administrar com dinheiro e não fazer nada é
falta de gestão. A pessoa não sabe administrar. Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) -
Deputado Vinicius Louro, desde de já agradeço o aparte. Mas V. Exa.,
mesmo todo respeito que eu tenho por V.Exa., falou que esperou todo esse
tempo para falar sobre a gestão do Prefeito Antônio França. Engraçado
que V. Exa. só vem falar agora, porque está chegando as eleições. Não será
já V. Exa. olhando já o pleito eleitoral do próximo ano que se sucede?
Então, assim, eu acho injusto também V. Exa. vir a esta tribuna falar que o
Prefeito Antônio França não tem feito nada por aquela cidade. Eu
acompanho, é meu aliado político lá, que eu tenho muita honra e sou um
admirador dele pela pessoa honesta que ele é, pelo trabalhador que ele é,
pelo Prefeito incansável. Todos lá hão de reconhecer a maneira que ele
recebeu o município daquela cidade, inclusive de um aliado seu, o ex-
Prefeito, que quando ele recebeu aquela cidade, passou a administrar, os
salários atrasados, era escândalo a todo momento, o Maranhão todo sabe
disso, sempre o Prefeito era afastado por corrupção, os professores mesmo
lá viviam com seus salários atrasados, não tinha valorização. Enfim, a
cidade estava totalmente acabada, infelizmente. Uma cidade maravilhosa,
do povo trabalhador, uma importantíssima cidade no Maranhão. E naquela
região que eu tenho um grande respeito por aquela cidade e pelo seu povo.
Mas assim, a gente tem que realmente avaliar tudo isso porque não foi fácil
para o Prefeito Antônio França, mas a gente vê que ela não abaixa a cabeça,
é um Prefeito que não se esconde, a todo momento você vê ele na cidade,
rodando, nas obras, e que a gente sempre vê a maioria dos prefeitos que
quando tem um problema se esconde. Ele vem a todo custo melhorar, claro
que ainda não está do jeito que ele quer, que o povo mesmo de Pedreiras
quer, mas a gente não pode reconhecer o seu esforço. E corrupção não
existe naquela cidade, todo dinheiro que vem para a cidade é aplicado, a
conduta dele é inabalável, ninguém pode falar isso, eu acho que até V.Exa.,
que é oposição dele há de reconhecer isso, essa honestidade dele.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Reconheço
não, Deputado, e, daqui a pouco, eu vou me manifestar aqui e vou lhe fazer
a pergunta, desde já da sua parte, já que V.Exa. defende tanto a integridade
do Prefeito, a honestidade, V.Exa. bota a mão no fogo pelo Prefeito?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) - Olha,
Deputado Vinícius Louro, pela sua honestidade, sim, pela conduta, ele é

um Prefeito honesto. A gente, e a cidade lá não tem nada que fale sobre a
conduta. E assim, eu acredito na sua administração, a gente sempre tem
trabalhado lá pela cidade. Inclusive, convido V. Ex.ª em vez de criticar,
levar mais recursos, colocar Emendas, que V. Ex.ª não colocou uma Emenda
lá. Vamos ajudá-lo e não vamos só criticar, Deputado. Agradeço o aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado Fábio
Macedo, eu que agradeço o seu aparte e suas colocações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinícius, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pois não, só
para concluir, Presidente. Senhor Presidente, só também concluindo e dá
só um aparte para o Deputado Hélio que ele tinha pedido antes, é rápido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Rapidinho, por favor.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Então, eu adoro
às vezes, eu gosto, Deputado Fábio Macedo, desse debate com V. Ex.ª. V.
Ex.ª que diz ser da região do Médio Mearim, mas V. Ex.ª este ano ainda não
pisou lá. Mas, quando V. Ex.ª coloca a questão do Prefeito Antônio França
ser honesto, V. Ex.ª ainda não sabe quantos processos ele têm já no
Ministério Público. V. Ex.ª tem outro aliado político, que é o Presidente da
Câmara, Vereador Bruno Curvina. Pergunte para o Presidente daquela
Casa de Vereadores de Pedreiras. Só agora, Deputado Fábio Macedo, os
processos que têm lá, que são processos escandalosos como: licitação na
contratação de um caminhão, quando foram ver lá, pegaram a placa do
caminhão, era uma moto, Deputado Hélio Soares, era uma moto. Isso
aconteceu com a contratação de veículos na licitação, era outra moto.
Deputado, vou lhe dar um prazo até a próxima semana, para V. Ex.ª vir
trazer uma defesa sobre esse caso. Deputada Detinha, licitação da
contratação de um prédio. Pagaram até agora, mas o prédio nunca abriu,
nunca funcionou. Reformaram o prédio agora, o Prefeito disse que agora,
daqui para o término do mandato dele, ele não vai mais pagar, que aquilo ali
já foi pago adiantado. Então, são coisas assim, Deputado Fábio Macedo,
que estão vindo. Dizer que eu nunca coloquei um recurso! V.Ex.ª me
acompanhou na legislatura passada, V.Ex.ª viu o esforço dos recursos que,
na época do Totonho Chicote mesmo, nós deixamos lá na base de dois
milhões e meio de reais durante os quatro anos para o município. A base do
Samu, que ele perdeu, Lima Campus pegou. Nós fomos várias vezes aqui
à Secretaria e informaram para ele que poderia alugar uma casa e montar a
base do Samu. Quando Brasília tivesse conhecimento, mandaria os recurso
para manter a ambulância e os médicos, mas ele não quis gastar 60 mil
reais. Será que o povo de Pedreiras não merece uma base do Samu? As
praças que eu consegui para Pedreiras, o Município inadimplente, está
aqui uma prova. Deputado Fábio Macedo, na sua legislatura, quando foi
que V.Ex.ª colou um recurso para Pedreiras?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Não falei isso,
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Não, eu digo
por que o Município estava inadimplente. Se V.Ex.ª disser aqui...

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) - Seu
Prefeito, seu ex-aliado, uma cidade como Pedreiras não tinha uma ambulância
e aquela ambulância que tem lá hoje foi fruto de uma emenda nossa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinícius, conclua, por gentileza. V.Ex.ª terá oportunidade, em
outro momento, de dar seguimento a esse debate.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Vou concluir,
vou sim, com certeza Deputado Fábio Macedo, a ambulância foi do
Governo do Estado ou foi recurso seu? Porque, pelo que eu saiba, lá foi
aquela que nós recebemos do Governador Flávio Dino.
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O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) - Foi
uma emenda minha enviada. E a ambulância foi comprada fruto de uma
emenda minha.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Certo, não tem
problema. Agora eu vou lhe dizer uma coisa bem aqui, Deputado Fábio
Macedo: dizer que eu nunca coloquei recurso! Eu sempre coloquei recurso.
Agora o Município é inadimplente, está bem aqui, o Deputado Rafael
Leitoa tentou botar recurso, mas o Município está na inadimplência. Agora,
três anos de mandato, não deu para tirar o município da inadimplência?
Como é que os outros Prefeitos conseguiram essa proeza? É falta de
gestão, Deputado Fábio Macedo. V.Ex.ª diz que Pedreiras está bem, mas
não está bem. Pedreiras não está bem. Se V.Ex.ª também comenta de um ex-
aliado, todos nós apostamos em quem merece confiança para trabalhar
numa proposta, numa promessa de campanha. Se uma pessoa não cumpre,
aí é outro fato. Eu saí, nem candidato ele foi, e hoje é aliado do seu Prefeito.
Eu acho que está na mesma farinha, no mesmo saco. Então, Deputado
Fábio Macedo, essa discussão é muito importante. Entenda que esse
nosso debate é salutar, pois Pedreiras precisa sim de ajuda. Agora mesmo,
por meio do PR, nós estamos colocando uma ambulância para lá, Deputado
Fábio Macedo, e eu quero que o Prefeito aceite essa ambulância no valor
de 185 mil reais, porque não estou trabalhando para o Prefeito Antônio
França, eu estou trabalhando para a população. Agora, é difícil você levar
recurso se a Prefeitura está inadimplente. O que falta para sair da
inadimplência? Três anos recebendo gás natural... Diga bem quais são as
ações e construções do Prefeito Antônio França na cidade de Pedreiras?
Porque o que ele inaugurou foram das gestões passadas. Senhor Presidente,
eu não vou pedir o Tempo da Liderança, me dê só mais dois minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– V.Ex.ª já usou o Tempo da Liderança, os cinco minutos, mas V.Ex.ª tem
dois minutos para concluir sem ceder apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu não vou
mais falar. Eu passo o aparte para o Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Muito
obrigado Deputado Vinicius Louro, dizer a benevolência do nosso presidente
e que estar visto que quando a gente avisa eles concedem né? Mas, Deputado
Vinicius vou falar só rapidinho que o problema da licitação do caminhão
que apareceu uma moto isso é um problema de visão. Eu fui ao médico
oftalmologista uma vez me consultar, eu estava com problema da visão e
o médico era tão bom que eu fui, fiz os exames, fiz um teste, a minha visão
ficou tão boa, estava boa, quando saí de lá a minha visão piorou. Tanto que
eu passei ali na João Lisboa, vi um vendedor lá com uma porção de cachos
de coco, vendendo, e aí eu disse: rapaz, me vende um cacho dessa uva aí?
E ele disse: “Senhor, isso não é uva não, isso é coco”. Aí o médico da
visão... é a coisa a licitação lá, o cara licitou o caminhão e era a moto, viu?
Mas, olha, eu lhe parabenizo pela preocupação com o município Pedreiras,
que é uma cidade até originária do meu amigo Arnaldo Melo que deve estar
chorando ali de ver o descaso da administração e realmente não tem
justificativa, porque Pedreiras é uma cidade que recebe os royalties, os
impostos do gás, então tem que estar diferenciada. Como está Lima Campos,
V. Ex.ª mesmo exemplificou aí...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Uma
administração do PL.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Lima
Campos, não é? Então é isso que falta para Pedreiras, administração do PL
lá. Está aí, você agora tocou no ponto direto, na ferida de Pedreiras. Inclusive
V. Ex.ª já locou até uma ambulância para lá, tanto em Pedreiras como em
outros municípios e convite até do deputado Fábio Macedo também para
vir para o PL, porque aí vai ajeitar Pedreiras lá, com certeza. Quero até
parabenizar os dois pela discussão e que é salutar, só assim vamos encontrar
o caminho certo para Pedreiras. Muito obrigado e lhe parabenizo, deputado
Vinícius, pela preocupação com o seu Estado e com seu município. Eu
agradeço até a benevolência de ter concedido o tempo. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu agradeço
ao Presidente. Mas senhor presidente, para o senhor avaliar como essas
discussões são importantes. O senhor lembra, no passado, quando tivemos
aqui o debate, eu e o deputado Fábio Macedo, quando um vereador, lá em
Pedreiras, fez greve de fome e ele disse que também ia fazer greve de fome,
com o vereador, para ver se os recursos saiam. Funcionou! O homem
emagreceu, está entendendo? Agora ele está entrando errado, porque diz
que vai botar a mão no fogo pela honestidade do prefeito. Vai se queimar!
Isso é prejudicial. Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado Vinícius,
por isso que estou achando o deputado Fábio Macedo meio fininho mesmo,
será que foi a greve?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado Adriano, por oito minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas,
galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa, funcionários desta
Casa, maranhenses. Senhor Presidente, hoje subo a esta tribuna com uma
informação muito importante, que é o Boletim de Finanças dos Entes
Subnacionais 2019. Um documento elaborado pela Secretaria do Tesouro
Nacional, publicado ontem, quarta-feira. Eu venho acompanhando os
boletins, os resultados do governo estadual, todo mês, todo trimestre,
quadrimestre, tenho atuado bastante aqui na Comissão de Orçamento para
que a gente possa fiscalizar o Governo do Estado, suas finanças e o
andamento da administração pública estadual. Muito bem. E agora me
deparo com um documento, a nível nacional, que relata exatamente o
contrário do que é apresentado aqui pelo governo estadual. Muito foi
ventilado agora, na imprensa nacional, das distorções de números que são
feitas entre os documentos estaduais e o que é informado em nível nacional.
Isso me faz pensar que o Governo pode estar maquiando estes números
que apresentam aqui nesta Casa. O que é fato gravíssimo. Eu estou agora
de posse desse documento. Documento que, aliás, traz péssimas notícias
para o Estado do Maranhão. Pois vamos agora começar a bater este
documento nacional, que é informado em nível nacional, e o que é informado
aqui na Assembleia Legislativa. Porque, se as informações não forem as
mesmas, não forem corretas, é que está ocorrendo uma fraude entre o
Governo Executivo e o que ele apresenta aqui em nível do Legislativo. O
que é fato gravíssimo, que merece a atenção da nossa Justiça e também
deste Parlamento. Mas entrando no mérito aqui do boletim de finanças,
trouxe números que, mais uma vez, infelizmente, porque eu torço muito
pela boa administração pública, mas, infelizmente, confirmou aquilo que
eu já venho falando nesta tribuna por muitas e muitas vezes, que é a
falência do Poder Executivo, a falência da gestão pública estadual. A máquina
pública estadual está quebrada, como venho repetindo. E, hoje, aqui, de
posse desse boletim de finanças, trago a prova a esta Casa. Pasmem: a
evolução de despesa de pessoal do Estado do Maranhão foi a segunda que
mais cresceu no Brasil entre 2011 e 2018. Cresceu mais de 85%. Só perde
para o Estado do Rio de Janeiro, que nós todos sabemos é um estado
quebrado. Não sabia que o Maranhão estava chegando próximo à
quebradeira do Rio de Janeiro, mas está aqui este gráfico. Aqui um
documento oficial, documento nacional, da Secretaria de Tesouro Nacional
em que o Maranhão está aqui em 2º lugar como o maior crescimento real da
despesa bruta de pessoal. Um verdadeiro absurdo. E mais, este documento
vem provar que o Estado do Maranhão, nesse último ano, extrapolou a
margem e despesa com o pessoal. Ou seja, hoje se nós pegarmos a receita
corrente líquida do Governo do Maranhão, 60% ou mais está comprometida
com pagamento de pessoal. Não estamos nem incluindo os inativos. Com
despesa de pessoal 60% da receita corrente líquida ou mais está
comprometida com despesa de pessoal. O que bate de frente com a Lei de
Responsabilidade fiscal, que proíbe o Estado do Maranhão a contratar
novos serviços, a contratar novos funcionários, a dar aumento a servidores.
Uma pena, em 2014, 2015, quando o Governador Flávio Dino recebeu o
Governo do Estado do Maranhão, esse percentual de despesa de pessoal
estava 34%. Hoje está mais em de 60%. Dobrou a despesa com o pessoal.
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Um verdadeiro absurdo que comprova mais uma vez que o Governo do
Estado do Maranhão está absolutamente quebrado. Um aparte ao Deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
– Deputado Adriano, quero só parabenizá-lo por trazer à tribuna desta
Casa um tema de suma importância e principalmente elencando alguns
elementos que devem ser observados, dentre eles: a contratação temporária;
a contratação de terceirizados, em detrimento de aprovados em concursos
públicos. É um governador que não nomeou os aprovados no concurso
público da Polícia Civil. Nós temos mais de trezentos aprovados no
concurso da Polícia Civil aguardando nomeação. Nós temos mais de mil e
setecentos e cinquenta aprovados no concurso da Polícia Militar que já
fizeram o Curso de Formação, são soldados formados, não nomeados, e
desempregados pelo Governador Flávio Dino. Isso em todas as escalas,
em todos os órgãos do Governo do Estado. No entanto, nós temos uma
máquina pesada, enquanto Rio de Janeiro, enquanto São Paulo, Minas
Gerais, nós temos uma quantidade de secretarias reduzidas. Nós temos
mais de trinta e oito secretarias no Estado do Maranhão, na atual gestão do
Governador Flávio Dino. E com monte de gente toda pendurada com
cargos dos partidos da base do Governador Flávio Dino, seja na CAEMA,
seja em todas as secretarias, está um verdadeiro absurdo. Isso mostra o
desgoverno, o desequilíbrio nas contas públicas do Governador Flávio
Dino. E a sociedade precisa conhecer isso, a população precisa conhecer
essa realidade, precisamos discutir de forma séria, de forma responsável.
Nós estamos apontando as falhas, os problemas e também temos o caminho.
Qual o caminho? Enxugar a máquina pública. Governador Flávio Dino
precisa reduzir a quantidade de secretarias, a quantidade de cargos
comissionados, a quantidade de apaniguados, a quantidade de membros
dos PCdoB, de outros estados que estão no Estado do Maranhão se
beneficiando do suor do trabalho do trabalhador maranhense. Era o que eu
tinha para o momento. Mais uma vez, parabéns pelo pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Obrigado, Deputado
Wellington do Curso, e adiantou outra parte aqui da minha fala que seria
justamente dar a solução a esse problema. E a solução a esse problema
nada mais nada menos do que retirar os cargos políticos do Governo do
Estado do Maranhão, sabemos da apropriação da máquina do Governo do
Maranhão por partidos políticos que apoiaram o Governador Flávio Dino,
nas últimas eleições. Sabemos que o Governador Flávio Dino rateou todas
as secretarias para partidos políticos, para aliados políticos e ali colocou
vários cargos daqueles que o apoiam, Secretaria de Assuntos Extraordinários,
Secretaria de Assuntos Aleatórios, Secretaria de Articulação Política. O
que isso vai trazer para o desenvolvimento do nosso Maranhão?
Absolutamente nada. O Governador Flávio Dino tem que demitir esses
funcionários com cargos comissionados que são apenas indicações políticas.
E como o Deputado Wellington falou agora pouco chamar e convocar
aqueles que fizeram concurso público para realmente trabalhar e fazer a
máquina do Governo do Estado do Maranhão funcionar. Para finalizar,
isso já foi amplamente divulgado na imprensa maranhense, mas o resultado
desse relatório é justamente a continuidade da Nota C, que é a nota
inadimplente, você que é cidadão e que tem as suas contas a pagar, você
não quer ter o seu nome no SPC Serasa para não ficar com o nome sujo, o
Maranhão está com o nome sujo. Então, se o Maranhão fosse uma pessoa
estaria no SPC/SERASA, Nota C para o Maranhão, não pode tomar
crédito e não pode tomar nenhum tipo de benefício com bancos e União
porque está com o nome sujo, resumindo. Então, Senhor Presidente, isso
aqui é uma informação muito séria, preocupante, que vem confirmar aquilo
que eu venho denunciando aqui, nesta tribuna, todo tempo. O cuidado
com a máquina pública do Maranhão não existe no Governo Flávio Dino,
só existe um jogo e uma vontade de um projeto nacional. O Governador
Flávio Dino não aparece mais no Maranhão, não vem mais ao Maranhão,
vive dando palestra fora do Maranhão, vive fazendo graça para a esquerda
maranhense. O Governador Flávio Dino não governa mais o Estado. De
certa forma, isso pode até ser benéfico porque ele fez tanta besteira aqui,
neste Estado, que talvez seja melhor ele não governar e virar uma anarquia
como o todo, porque só fez besteira. Pegou um Estado com 34% de
despesa de pessoal e está entregando um Estado com mais de 60%. Um
verdadeiro absurdo, Senhor Presidente. Senhor Presidente, só para finalizar,

queria aqui saudar a Ex-deputada Maura Jorge, que está aqui presente, que
é a Superintendente da Funasa. E saudar todos aqueles convidados do Juiz
federal Veloso, que receberá aqui com muito orgulho a Medalha Manuel
Beckman. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, uma
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Utilizar o Tempo
da Liderança do Governo. Acho relevante a gente contrapor as informações
aqui colocadas pelo Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Certo, Deputado Rafael. Eu peço só que seja como V. Ex.ª sabe ser,
objetivo, e não ultrapasse os cinco minutos. Aliás, Deputado, V.Ex.ª vai
usar o Tempo da Liderança, porque o Deputado Zé Inácio tinha pedido.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, pela Liderança do Bloco Unidos
pelo Maranhão. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só
para V.Ex.ª registrar a presença da ex-Deputada, Ex-Prefeita de Lago da
Pedra, a amiga Maura Jorge, e também registrar a presença do nosso
amigo, ex-Deputado também, Nan Sousa, que se encontra em Plenário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Nan já é de Casa. Seja bem-vindo, Deputado Nan. Registro a
presença da ex-Deputada Maura Jorge, Superintendente da Funasa no
Maranhão. Seja muito bem-vinda, Maura, à Assembleia,

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, serei bem breve.
Quero só fazer o registro da Marcha das Margaridas e aproveitar para
destacar a liderança que teve a “Margarida” Maria Alves, que foi assassinada
no dia 12 de agosto de 1983, em Alagoa Grande, Paraíba, porque lutava
pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que eram explorados
por usineiros e latifundiários na região do Brejo Paraibano. Destaco porque,
após a morte da Margarida, ela se transformou em um símbolo da luta das
mulheres camponesas por terra, justiça e igualdade. Desde 2000 até hoje,
o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, o MST, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Contag, com o apoio da
Articulação de Mulheres Brasileiras, da Marcha Mundial de Mulheres, da
Central Única dos Trabalhadores, de outras 27 Federações estaduais, e
mais de 4.000 Sindicatos em parceria com 16 organizações sociais, entre
movimentos feministas e de mulheres trabalhadoras, centrais sindicais e
organizações internacionais, realizam em Brasília, sempre no mês de agosto,
a Marcha das Margaridas. Essa marcha que já aconteceu no ano de 2000,
2003, 2007, 2011 e 2015, mobilizou mulheres ativistas, defensoras dos
direitos humanos, da causa das mulheres no Brasil todo. Este ano aconteceu
a 6ª Marcha, que iniciou no último dia 13 e, se encerrou ontem, onde
milhares de mulheres do campo, da floresta e das águas de todo o Brasil e
de 26 países de todos os continentes ocuparam a capital federal para
protagonizarem essa ação estratégica com repercussão em toda América
Latina. Na verdade, pela grandiosidade do evento, teve repercussão mundial.
E as Margaridas apresentaram e anunciaram, ao Brasil, uma plataforma
política pela qual lutam todos os dias, em defesa dos seus direitos, em
defesa do meio ambiente que tem sido muito atacada nesses últimos meses
pelo atual governo, pela construção de uma sociedade livre de violência de
gênero e racial e por um país sem homofobia e sem intolerância religiosa.
Dentre as reivindicações apresentadas pelas Margaridas, em marcha por
Brasília, foi apresentado um documento ao Governo Federal, com as
principais reivindicações das mulheres do campo e da cidade. E uma carta
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ao Congresso Nacional reivindicando a aprovação de Projeto de Lei que
amplia direitos e garanta benefício aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Foram mais de 100.000 mulheres em Brasília, sendo mais de 4.000 mulheres
maranhenses vinculadas, sobretudo, aos Sindicatos dos Trabalhadores e
das Trabalhadoras Rurais. Nós enquanto parlamentar, enquanto deputado
identificado com a causa contribuímos para que essas mulheres chegassem
à Brasília e fizessem esse grande evento que é considerado, com certeza, a
maior e melhor e mais importante de todas, porque o momento exige de
nós essa coragem e essa resistência para fazer valer os nossos direitos. O
momento exige que não só as mulheres, homem e mulher, mas, sobretudo,
as mulheres se unam e façam valer os seus direitos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores colegas
deputados. Senhor Presidente, usarei aqui o tempo da liderança do Governo
para deixar bem claro, principalmente, para os colegas deputados com
relação a esta nota que saiu, hoje, na imprensa e aqui repercutida pelo
Deputado Adriano. Primeiro ponto: O Maranhão segue abaixo do limite
legal de gasto com pessoal. Segue abaixo do limite de gasto. Primeiro, eu
quero destacar isso. Fora disso, fake news completamente. É grande verdade
que há uma divergência metodológica entre a forma de calcular pela STN,
que é a Secretaria do Tesouro Nacional, e a orientação do Tribunal de
Contas, que são os órgãos a que os poderes estaduais prestam contas. E a
SEPLAN está dialogando com a Secretaria de Tesouro Nacional para
uniformizar procedimentos como inclusão de receitas que não são
contabilizadas. E outro agravo, que aqui eu vou me referir especificamente
à nota emitida pela SEPLAN com relação a esse boletim. Primeiro ponto
condiz ao fato de que a publicação do Tesouro Nacional aborda dados
preliminares e que deverão ser modificados em breve. Como é o caso do
resultado primário que tem como meta no plano de ajuste fiscal o valor de
setecentos e trinta e nove milhões . O cálculo do resultado primário pela
STN e do Governo do Maranhão possui metodologia divergentes. A
princípio o Tesouro Nacional não considerou algumas receitas de concessão
nesse balancete. É bom destacar que estão havendo diálogos para convergir
as metodologias que, inclusive, quando ajustadas, devem ser suficientes
para reverter o quadro negativo de cumprimento da meta, para positivo.
Em segundo lugar, no âmbito do plano, a relação entre despesa com pessoal
e receita corrente líquida não considerava a inserção das receitas de depósitos
judiciais na receita corrente, que antes era classificada em outras receitas de
capital, pois não havia classificação definida pelo manual de demonstrativos
fiscais da Secretaria. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os Estados não
devem ultrapassar com despesa de pessoal o limite estabelecido em sessenta
por cento. Na publicação da STN, a mensuração registrada dessa proporção
foi 60,22%. No entanto, a SEPLAN, por meio de diligências, com a própria
Secretaria já informou que o montante de recursos em que o Estado é parte
foi de 21 bi. no ano de 2018. Desse modo, ao simular a entrada do valor da
receita corrente líquida, a relação com a despesa de pessoal retrai. Soma-se
a isso que o cálculo da receita corrente líquida e despesa com o pessoal
para o Maranhão foi de 57,6%, conforme divulgado no relatório de gestão
fiscal do último quadrimestre de 2018, que, inclusive, está disponibilizado
no site da SEPLAN, portanto, abaixo do limite de sessenta por cento,
conforme anunciado pelo STN. A diferença dos resultados entre instituições
será objeto de diálogo para reavaliação e que, com certeza, irá reduzir o
valor divulgado pelo Tesoura Nacional, regularizando, obviamente, o Estado.
A própria imprensa coloca que o Estado do Maranhão não ultrapassou o
limite de gasto com pessoal. Temos aqui a matéria, creio do Jornal O
Estado e que coloca de forma bem clara que o relatório mostra que o
Maranhão aparece com 57,32%, que está próximo. Soma-se a isso e por
qual razão esse crescimento virtuoso com gasto de pessoal. Primeiro com
a retirada de muitas terceirizadas e aprofundamento nos processos seletivos
de contratação. A nomeação dos policiais militares que ultrapassa mais de
4.000 policiais militares nomeados. As gratificações, promoções que foram
feitas também para os policiais militares. O incremento de salário dos
professores como a progressão que era devida há décadas, há anos para
diversos professores. Os investimentos, na área de saúde, o Governo
tinha dois macrorregionais, hoje tem 10 macrorregionais, tem o HTO -

Hospital de Trauma. Sei que muitas vezes a Oposição tenta colocar o caos
do Estado do Maranhão. É a política do quanto pior melhor, mas pergunto
aos Senhores da Oposição, se as pessoas, por exemplo, atendidas no
HTO, o Hospital de Traumas, que hoje é referência no Estado e talvez na
região, se não estão contempladas com as políticas sociais do Estado do
Maranhão ou jovens que hoje fazem educação, em tempo integral, no
IEMA que inclusive puderam já sair de seu Estado, do seu país, conhecendo
novas culturas. Todos esses investimentos, com certeza, acarretam gasto
com pessoal, mas o Estado do Maranhão possui inclusive dados da própria
Secretaria do Tesouro Nacional de que o Estado do Maranhão é um dos
melhores Estados quando diz respeito ao grau de endividamento. Lembro
bem aqui da pressão e do excesso de discursos contra a aprovação da
autorização de operação de crédito para pagamentos dos precatórios e que
inclusive a Justiça já determinou que o Governo Federal abra a linha de
crédito, imediatamente. E a própria STN coloca que, apesar desses enormes
investimentos em relação ao tamanho da economia maranhense, conforme
relato da STN, o Maranhão manteve baixo o seu patamar de endividamento,
quando comparado com as demais unidades da federação, demonstrando
que o Governo Estadual, mesmo com as adversidades econômicas e fiscais,
possui objetivos específicos na recuperação e manutenção do crescimento
econômico maranhense, sem extrapolar o comprometimento de sua
solvência fiscal. Então, Senhoras e Senhores Deputados, são essas as
informações que nós viemos trazer. E vamos também, Deputado Adriano,
que V.Exa., a gente tem acompanhado o Relatório de Gestão Fiscal, emitido
pela SEPLAN, o acompanhamento depois da consolidação desses dados
que não estavam ainda nos resultados primários fornecidos pela STN.
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Wellington do Curso,
por dez minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente. Eu declinei de utilizar o tempo. Mas enquanto o
Deputado Wellington não vai à tribuna, eu queria só colocar uma questão
aqui. Essa discussão de metodologia é uma discussão que acho até
interessante que a gente faça no âmbito da Comissão de Orçamento, viu
Deputado Leitoa, porque, se a União utiliza uma metodologia e nós aqui
utilizamos outra, então é bom que a gente converse sobre esse
desentendimento. Eu acho interessante que a gente possa levar isso à
nossa Comissão. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Ok.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Com a palavra, o Deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Pessoa.
Segunda Secretária Doutora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio,
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Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Wellington do Curso, e Zito Rolim.  Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Carlinhos
Florêncio, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. 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 que não havia “quórum”
regimental para apreciar a matéria, que foi transferida para a próxima
Sessão ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado César Pires
falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição e o Deputado Wellington do
Curso falou pelo PSDB. As demais agremiações declinaram de usar o
tempo a elas destinado. No Expediente Final ouviu-se os Deputado Rafael
Leitoa e Welington do Curso. 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, 15 de agosto de 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano,
Andreia Martins Rezende, Detinha, Doutora Thaiza Hortegal, Edson
Araújo, Glalbert Cutrim, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Ricardo Rios,
Rildo Amaral e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Projeto de Lei nº 405/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que
Institui no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia do Capelão
Evangélico Civil e Militar”; Projeto de Lei n° 406/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, institui a Política Estadual de Educação
Empreendedora, a ser desenvolvida nas escolas técnicas e de nível médio
do Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 407/2019, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria da
Penha nas Escolas Estaduais do Estado do Maranhão, e outras disposições;
Projeto de Lei nº 408/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, que
Considera de Utilidade Pública a Organização Não Governamental Ação
de Graças, do Município de Paraibano, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências; Projeto de Resolução Legislativa nº 088/2019, de
autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Pastor Abraão dos Santos Serra, natural
do povoado Porãozinho, Maranhão;  Requerimento nº 432/2019, de autoria
do Deputado César Pires, solicitando que seja realizada sessão solene dia
03 de outubro de 2019 para entrega da Medalha Manuel Beckman ao
doutor Francisco Marialva Mont’Alverne Frota, concedida por Projeto
de Resolução já aprovado nesta Casa; Requerimento n° 433/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado,

Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe
Camarão, solicitando que informe os motivos do atraso no pagamento dos
funcionários da LSL – Locações e Serviços que presta serviços para a
Secretaria de Estado da Educação, de acordo com relatos dos próprios
funcionários; Requerimento nº 434/2019, de autoria do Deputado Edson
Araújo, solicitando que sejam justificadas suas faltas nas Sessões Plenárias
no período de 05 a 15 de agosto de 2019, tendo em vista a necessidade de
acompanhar sua esposa para tratamento médico, conforme Atestado
Médico; Requerimento nº 435/2019, de autoria do Deputado Adriano,
solicitando que seja realizada Audiência Pública a ser promovida
pela Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho para tratar sobre a Medida Provisória n ° 295/2019; Indicações
nos: 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, e 1024/2019, todas de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Costa
Camarão, solicitando ônibus escolares para os municípios de Colinas,
Grajaú, Mirador, Santa Luzia do Paruá, Lagoa do Mato, Passagem Franca
e Barão de Grajaú, respectivamente; Indicação nº 1025/2019, de autoria do
Deputado Adriano, ao Prefeito do município de Paço do Lumiar, Senhor
Domingos Dutra, para que determine às Secretarias competentes a
construção de uma estação de ginástica na comunidade Renascer e Sitio
Natureza naquele município; Indicação nº 1026/2019, de autoria do
Deputado Adriano, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando que determine aos órgãos competentes do Poder Executivo
Estadual a realização de estudos e a adoção de todas as medidas necessárias
para a liberação e implantação da reposição inflacionária nos vencimentos
de todos os cargos pertencentes ao Executivo Estadual Maranhense;
Indicação nº 1027/2019, de autoria do Deputado Adriano, ao Presidente da
Caixa Econômica Federal, Senhor Pedro Duarte Guimarães, solicitando
que seja incluído o bairro da Cidade Operária, no município de São Luís, no
próximo edital para a implantação de Casas Lotéricas; Indicação nº 1028/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Comando do 4º
Distrito Naval, Senhor Newton de Almeida Costa Neto, solicitando que
adotem providências, em reformar e revitalizar o Farol Preguiças, localizado
na base da Marinha do Brasil, no povoado de Mandacaru/Barreirinhas, no
Estado do Maranhão; Indicação nº 1029/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino, e
ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando
que adotem providências, a fim de restabelecer o pagamento dos funcionários
da empresa LSL – Locações e Serviços que presta serviços para a Secretaria
de Estado da Educação; Indicação nº 1030/2019, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, bem
como ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo, solicitando em caráter de urgência a pavimentação asfáltica e
drenagem das ruas e travessas localizadas no bairro São Cristóvão; Indicação
nº 1031/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino; ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor
Felipe Camarão, solicitando a restruturação do prédio onde funcionava o
Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - CAIC, para a
implementação de um Polo Universitário em Cururupu-Ma; Indicação nº
1032/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Excelentíssimo Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de
Trânsito e Transportes, Senhor Francisco Canindé Barros e ao Presidente
da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade – MOB, Senhor Lawrence
Melo Pereira, solicitando que, por meio da MOB, apreciem a possibilidade
de retomada da linha de ônibus que liga o bairro Santa Clara-Rodoviária,
que em razão de sua extinção acabou por prejudicar os moradores do
bairro e adjacências e a Indicação nº 1033/2019, de autoria da Deputada
Mical Damasceno, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Esporte e Lazer,  Senhor Rogério Cafeteira,
solicitando que seja feita a reforma da Quadra Poliesportiva do Centro de
Ensino Alcides César Menezes, na cidade de Senador Alexandre Costa.
Concluída a leitura do expediente pelo Primeiro Secretário, o Presidente
determinou sua publicação e o encaminhamento das indicações elencadas
acima, na forma do artigo nº 146 do Regimento Interno. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados (as): Professor Marco Aurélio, Doutora
Helena Duailibe, Welington do Curso, Daniella Tema, Fernando Pessoa,
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Roberto Costa e Vinícius Louro. O Deputado Professor Marco Aurélio
destacou avanços na educação no governo Flávio Dino, advindos do Pacto
pela Aprendizagem que o Estado celebrou com os municípios, por meio de
programas como o “Mais IDEB”, “Terceirão não Tira Férias” e uma série
de ações nos Ensinos Fundamental, Médio e Superior. A Deputada Doutora
Helena Duailibe discorreu sobre a Semana Nacional da Família, promovida
pela Igreja Católica por intermédio da Comissão Nacional da Pastoral
Familiar e Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O Deputado
Wellington do Curso questionou o Governador Flávio Dino sobre o
cumprimento de decisões judiciais, que beneficiam aprovados no concurso
da Polícia Civil e da Polícia Militar e também cobrou o Governador quanto
a demora na autorização da transferência de pacientes do Materno Infantil
para outro Estado. Segundo o Deputado, essa demora já causou óbito de
um recém-nascido. A Deputada Daniella Tema falou sobre a 18ª AGRITEC
e parabenizou o Governo do Estado, o Secretário Júlio César Mendonça e
sua equipe pela realização do evento e agradeceu mais uma vez ao Governo
do Estado pela sanção da Lei nº 11.088/2019, de sua autoria, que estabelece
a Semana Estadual da Juventude no Estado do Maranhão e que entra
oficialmente para o calendário do Governo. O Deputado Fernando Pessoa
discorreu sobre a sua militância em defesa dos direitos das mulheres. O
Deputado Roberto Costa descreveu o sofrimento do povo de Bacabal
com a falta de água e as medidas necessárias para resolver esse problema,
agradecendo a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura local, ação
que considerou de fundamental importância na resolução dessa demanda e
o Deputado Vinicius Louro relatou a realização de uma grande ação social
realizada na cidade de Pedreiras. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 008/19, de autoria
do Deputado César Pires, foi transferida por falta de “quórum” qualificado.
Em seguida, anunciou a discussão e votação em único turno, do Parecer nº
404/19, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação
final, ao Projeto de Lei   nº 119/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
que estabelece diretrizes sobre a regulamentação das cavalgadas no âmbito
do Estado do Maranhão. Este parecer foi aprovado e o referido Projeto de
Lei encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno, tramitação
ordinária, foram aprovados e encaminhados à sanção governamental os
Projetos de Lei nºs: 184/19, 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 e 225/19, 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.
Ainda em segundo turno, o Plenário aprovou os Projetos de Resolução
Legislativa nos: 010/19, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede
o título de Cidadão Maranhense ao Senhor Itaércio Paulino da Silva, natural
do Estado do Piauí e 060/19, de autoria do Deputado César Pires, concede
a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Almirante de
Esquadra Almir Garnier Santos. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, foram aprovados em primeiro turno,
tramitação ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 012/19, de autoria
do Deputado Adelmo Soares, que acrescenta dispositivos a Resoluções
Legislativa nº 405/14, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão e 068/19, de autoria do Deputado Vinícius Louro,
que concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Vice-
Almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro. Sujeitos a deliberação do
Plenário foram aprovados os Requerimentos nos: 422/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, solicitando que seja registrado nos Anais
desta Casa, mensagem de congratulações, parabenizando o aluno do
Município de Tumtum, David Costa Pereira, por ser um dos três alunos
do Estado do Maranhão a ter recebido Medalha de Ouro na Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas; 428/19, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, enviando mensagem de congratulações a
população do Município de Penalva, pela passagem do seu aniversário, a
ser comemorado no mês de agosto; 431/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 273/
19, de sua autoria. O referido Projeto de Lei ficou incluído na Ordem do
Dia da Sessão Ordinária do dia 13 de agosto do ano em curso. Sujeito a

deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento n° 427/19, de autoria do
Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja desarquivado o Projeto de
Decreto Legislativo n° 004/2015, de sua autoria. Na forma regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto
de Lei nº 050/19, de autoria do Poder Executivo; e os Requerimentos nos:
432/19, de autoria do Deputado César Pires; 433/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 434/19, de autoria do Deputado Edson Araújo. No
primeiro horário do Grande Expediente, o Deputado Wellington do Curso
discorreu sobre a situação do Povoado de Cajueiro, destacando a ansiedade,
a angústia e o nervosismo da população que está sendo despejada de suas
terras.  No Tempo dos Partidos e Blocos não houve indicação dos Líderes.
No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 12 de agosto de 2019. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Roberto Costa - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado Carlinhos Florêncio - Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 068/2019, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 949/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Vice-Almirante Antônio Carlos
Soares Guerreiro.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Vice-Almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de agosto de 2019. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDREIA REZENDE -
Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO - Segunda Secretária

R E S E N H A
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, DO ANO  DE
2019,  ÀS  17 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
FERNANDO PESSOA
RAFAEL LEITOA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)
PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER  Nº 433/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -Emitido
ao PROJETO de LEI ORDINÁRIA  nº 225/2019 -  QUE Declara
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão, o Festejo do
Padroeiro São Raimundo Nonato, realizado no Município de Tuntum,
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
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RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: Data à matéria a forma adequada, nos termos do

art.21, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  15 de agosto de 2019. DULCIMAR CUTRIIM FONSECA - Secretária
de Comissão

RESENHA

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 13
DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019, ÀS 14 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR
FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA –  PRESIDENTE
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA
ANTONIO PEREIRA
FERNANDO PESSOA
ZÉ INÁCIO LULA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO
PARECER Nº 300/2019 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

a Proposta de Emenda Constitucional nº 003/2019 – ACRESCENTA
inciso IV ao Art. 41, da Constituição do Estado do Maranhão, instituindo
a legitimação da iniciativa popular para a propositura de emenda à
Constituição do Estado.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do

SUBSTITUTIVO,  nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 326/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

281/2019 - ACRESCENTA os parágrafos 1º e 2º e renumera o parágrafo
único do art. 4º da Lei 10.606 de 30 de junho de 2017, que institui o Projeto
“Remissão pela Leitura” no âmbito dos Estabelecimentos Penais do Estado
do Maranhão”

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
PARECER Nº 376/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/2019, que PROPÕE a criação do
“Comitê de Gestão Estratégica” da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 380/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 261/

2019 –  DISPÕE sobre a garantia do direito de preferência à transferência
nas escolas da Rede de Ensino do Estado do Maranhão, dos filhos e/ou de
crianças e adolescentes sob sua guarda, das mulheres vítimas de todo o
tipo de violência doméstica.

AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 388/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

042/2019 - INSTITUI a política de incentivo ao uso da bicicleta e
obrigatoriedade de criação de estacionamento para bicicletas em locais de
grande movimentação de pessoas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA

DECISÃO: PREJUDICABILIDADE por unanimidade, nos
termos do voto do Relator.

PARECER Nº 390/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
300/2019 - CRIA a Política Estadual do Etanol Social.

AUTORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 394/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 239/2019 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade da inclusão
de palestras e debates a serem realizados, ao menos uma vez por semestre
com o tema “Depressão   e Ansiedade”, junto à rede de escola públicas e
privadas do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Deputado César Pires.
PARECER Nº 397/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

344/2019 - CONCEDE isenção do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias – ICMS para os veículos novos que atuam no
transporte privado através de aplicativos.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 398/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINARIA Nº 342/2019 - DISPÕE sobre a obrigatoriedade da
contratação de engenheiros civis e/ou arquitetos em municípios do Estado
do Maranhão para a elaboração de projetos e fiscalização de obras, dentre
outros.

AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 399/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

118/2019 -  Dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de balanças de
precisão em supermercados, hipermercados, congêneres e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLESIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 400/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

319/2019 – INSTITUI no calendário Oficial do Estado do Maranhão o
“Dia Estadual do Frentista”, a ser comemorado anualmente, no dia 31 de
julho e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 401/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

320/2019 - “Institui o Dia Estadual dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 406/2019 – Emenda nº 001/2019, Emitido ao

PROJETO  DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2019  - que
ALTERA substancialmente texto do Projeto original, permitindo uma
mesma reeleição na mesma legislatura para o Cargo de Procuradora da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por maioria, contra o voto do Relator.
PARECER Nº 408/2019 –  Emitido à MOÇÃO Nº 012/2019 –

PROPÕE envio de APLAUSOS ao Doutor Allan Kardec, pela sua vitória
frente a eleição ao cargo de Vice-Reitor da UFMA.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
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RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 409/2019 –  Emitido à MOÇÃO Nº 013/2019 –

PROPÕE envio de APLAUSOS ao Doutor Natalino Salgado, por todo
empenho e dedicação em relação a Universidade Federal do Maranhão e
pela sua vitória frente a eleição ao cargo de Reitor da UFMA.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 410/2019 –  Emitido à MOÇÃO Nº 014/2019 –

PROPÕE envio de REPÚDIO ao Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT

AUTORIA: Deputado VINICIUS LOURO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 411/ 2019 –  Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 070/2019 – PROPÕE a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Ministro José Antônio
Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 412/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

355/2019 – INSTITUI no Calendário Oficial do Estado do Maranhão o
“Dia do Optometrista”, a ser comemorado anualmente, no dia 23 de março.

AUTORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 415/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

365/2019 – CONSIDERA de Utilidade Pública a “Associação dos
Moradores do Povoado Canto da Ilha e Adjacências, com sede e foro no
Município de Santana, no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 416/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 066/2019 – PROPÕE a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Advogado Thiago Bhranner
Garcês Costa, Membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MA.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 417/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 069/2019 – PROPÕE a Medalha do
Mérito Legislativo  “Manuel Beckman” ao Doutor Luis César da Silva
Costa.

AUTORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 418/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

348/2019 – (MENS. GOV. Nº043/2019) -  ALTERA a Lei nº 10.489, de 14
de julho de 2016, que dispõe sobre a utilização e transferência dos saldos
credores acumulados do ICMS em decorrência de operações de exportação
de mercadorias, tratada no § 2º do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13
de setembro de 1996, e revoga a Lei nº 8.616/ 2007.

AUTORIA: Deputado PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
PARECER Nº 421/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 073/2019 – PROPÕE a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Senhora Silvia Cristina Costa

Leite, Coordenadora do Setor de Atividades Especiais “Espaço Mulher”
do Hospital Municipal Doutor Clementino – Socorrão II

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 420/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 072/2019 –  VISA conceder a Medalha
do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Senhor Gustavo Pereira da
Costa.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 422/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 071/2019 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Gustavo Pereira da Costa, natural do
Estado do Rio de Janeiro.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 424/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

309/2019 – DISPÕE sobre a utilização dos termos “cartório” e “cartório
extrajudicial”, por pessoas físicas e jurídicas, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 430/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

362/2019 – DECLARA Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do
Maranhão o Evento “Canta Barra”, realizado no Município de Barra do
Corda/MA.

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

do Relator.
PARECER Nº 431/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

336/2019 - DISPÕE sobre a gratuidade de água potável filtrada em
lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis e shopping centers.

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

do Relator.
PARECER Nº 435/2019 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao

PROJETO DE LEI Nº 071/2019 – ASSEGURA o acesso dos profissionais
de educação física “personal trainer” às academias de ginástica no Estado
do Maranhão para o acompanhamento de seus alunos e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 436/2019 – Emitido da EMENDA Nº 001/2019 ao

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 057/2019 –
Apresentada, no ato da discussão em Plenário, pelo Deputado Ciro Neto,
subscrito por mais de um terço dos membros desta Casa Legislativa, que
ALTERA substancialmente o texto do Projeto Original, permitindo uma
mesma reeleição na mesma Legislatura para o Cargo de Procuradora da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nos termos do inciso X,
do artigo 52, do Regimento Interno.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
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em 15 de agosto de 2019. DULCIMAR CUTRIM FONSECA - Secretária
de Comissão

P O R T A R I A   Nº 594/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 3167/2018-ALEMA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO,
Diretor de Recursos Humanos, matrícula nº 159111 e PURCINA COSTA
SANTOS, Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº 642538,
ambos lotados na Diretoria de Recursos Humanos, para atuarem,
respectivamente, como Fiscal e Substituto do Contrato     nº 27/2019 que
se celebram, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e o Centro de
Integração Empresa Escola - CIEE, conforme determina o Art. 25 da
Resolução Administrativa nº 955/2018 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 02 de
agosto de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 641/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta da Indicação
do Diretor de Administração, Processo nº 3257/2019-AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA GUIMARÃES,
matrícula nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL, matrícula nº
1647858, ambas lotadas na   Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do     Contrato ou
equivalente que deverá ser formalizado com a empresa AC SERVIÇOS E
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA EIRELI, decorrente do
Processo Administrativo de dispensa de licitação nº 3257/2019-ALEMA,
cujo objeto envolve o fornecimento de estantes modulares, para
complementação e atualização do Arquivo Geral da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 25 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15 de
agosto de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 10/2015-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
EMPRESA TECNOBRAY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS

LTDA. OBJETO: Prorrogação em 12 (doze) meses o prazo de vigência
do referido contrato, com início em 12 de agosto de 2019 e término em 12
de agosto de 2020. O valor total do contrato, até seu término em 2020, fica
mantido em R$ 34.350,00 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 –
Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão
Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.39.62–Licença de Rádio Móvel
Marítimo. Ação: 4628 – Atuação legislativa. Subação: 000011 – Atuação
Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). Fonte de
recursos: 0.1.01.000000–Recursos Ordinários–Tesouro - 0101000000.
NOTA DE EMPENHO: nº 2019NE001767 de 08/08/2019, no valor de
R$ 13.167,56 (treze mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e seis
centavos). BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº
3099/2019-ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 12/08/2019.
ASSINATURA:  CONTRATANTE- Assembleia Legislativa do
Maranhão- Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente e
CONTRATADA- Empresa TECNOBRAY COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 86.771.243/0001-49, através do
seu representante legal Natal do Livramento Sodré. São Luís–Ma, 16 de
agosto de 2019. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador – Geral

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2019 -ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e o  art.36 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, RATIFICO a Dispensa de Licitação respaldada no artigo
24, inciso X da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO
a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da empresa
G N ADMINISTRADORA DE ATIVOS PRÓPRIOS, CNPJ n°
15.436.400/0001-11, regularmente identificada no Processo Administrativo
nº. 1804/2019-ALEMA, objetivando a locação de imóvel, no valor mensal
equivalente à R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com o fim de suprir
necessidade de espaço físico para acomodar de forma adequada diversos
setores desta Assembleia Legislativa, nas condições definidas no Relatório
Técnico anexo ao Processo em epígrafe. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei Federal nº 8.666/93. DÊ-
SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 16 de agosto de 2019. Deputado
Othelino Neto Presidente ALEMA

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43/2019.
OBJETO: Aquisição de “Cafeteira Industrial” destinado a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.  FORNECEDORA: Empresa
HAYOTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. VALOR TOTAL DO
REGISTRO: R$ 7.520,00 (sete mil, quinhentos e vinte reais). NOTA DE
NOTA DE EMPENHO: n.º 2019NE001568 de 15/07/2019, no valor de
R$ 7.520,00 (sete mil, quinhentos e vinte reais). PRAZO PARA
ENTREGA: 20 (vinte) dias contados a partir da assinatura da Ordem de
Fornecimento. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 2162/2019-ALEMA.  DATA DA ASSINATURA: 12/
08/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Maria Aristeia Rabelo
Campos Machado– Fiscal do Contrato, Valney de Freitas Pereira – Diretor
Geral da Assembleia Legislativa e Empresa HAYOTECK COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 03.039.256/0001-09 - CONTRATADA,
através da sua representante legal Meire Luce Lima Cavalcante. São Luís–
MA, 15 de agosto de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral
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SERVIÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO n.º 12/2019 referente à
ARP n.º 29/2019, Pregão Presencial n.º 003/2019-CPL/ALEMA, processo
administrativo n.º 3607/2019-ALEMA. OBJETO:  Aquisição de “serviços
de suporte logístico e operacional na organização de eventos”.
CONTRATADA: LPH SILVA & CIA LTDA., CNPJ nº 41.520.594/0001-
49. NOTA DE EMPENHO: 2019NE001799, emitida em 12/08/2019.
VALOR DO EMPENHO: R$ 3.350,00 (três mil trezentos e cinquenta
reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processo
Administrativo n.º 3607/2019. PRAZO DE FORNECIMENTO: 24 (vinte
e quatro) horas contadas da data de expedição da “Ordem de Serviço”.
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2019. ASSINATURAS:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Nilene Pereira
Guimarães – Gestora da ARP; Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral;
LPH SILVA & CIA LTDA., CNPJ nº 41.520.594/0001-49 -
CONTRATADA.  São Luís – MA, 14 de agosto de 2019. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

SERVIÇO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO n.º 13/2019 referente à
ARP n.º 28/2019, Pregão Presencial n.º 003/2019-CPL/ALEMA, processo
administrativo n.º 3608/2019-ALEMA. OBJETO:  Aquisição de “serviços
de suporte logístico e operacional na organização de eventos”.
CONTRATADA: MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - ME,
CNPJ nº 13.278.683/0001-95. NOTA DE EMPENHO: 2019NE001794,
emitida em 12/08/2019. VALOR DO EMPENHO: R$ 7.800,00 (sete mil
e oitocentos reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e
Processo Administrativo n.º 3608/2019. PRAZO DE
FORNECIMENTO: 24 (vinte e quatro) horas contadas da data de
expedição da “Ordem de Serviço”. DATA DA ASSINATURA: 12/08/
2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Nilene Pereira Guimarães – Gestora da ARP; Valney de
Freitas Pereira - Diretor Geral; LPH SILVA & CIA LTDA., CNPJ nº
41.520.594/0001-49 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 14 de agosto de
2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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