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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/08/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.08.2019

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 296/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº
053/2019, QUE ALTERA A LEI Nº 6.546, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DO MARANHÃO,
A LEI 11.000, DE 02 DE ABRIL DE 2019, REORGANIZA A
ESTRUTURA DA EMPRESA MARANHENSE DE
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS
PÚBLICOS – EMARHP, EXTINGUE A COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO, RECRIA A SECRETARIA DE ESTADO DE
TURISMO, TRANSFORMA A SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS EM
SECRETARIA DE ESTADO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS E A LEI Nº 10.213 DE 9 DE
MARÇO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA
ORGÂNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER
EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

Il – PARECER
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO -  ÚNICO TURNO

2. PARECER N. 368/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 112/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A REUTILIZAÇÃO DE
GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DE SOBRAS DE ALIMENTOS E
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 455/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER, APÓS OUVIDA
O PLENÁIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE
EM HOMENAGEM AOS “30 ANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NO MARANHÃO” A SER REALIZADA NO DIA 12 DE
NOVEMBRO DE 2019, ÀS 11 HORAS.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO N° 452/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER, NOS TERMOS DO
REGIMENTO INTERNO, QUE SEJA RETIRADO DE PAUTA O
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2019, DE SUA

AUTORIA QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE AO CORONEL JORGE ALLEN GUERRA
LUONGO.

5. REQUERIMENTO N° 453/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER, DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJAM SOLICITADAS À PRESIDENTE DA AGÊNCIA
ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO –
AGED/MA, SENHORA FABÍOLA EWERTON K. MESQUITA,
INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA DA ATUAL
SITUAÇÃO DOS CONCURSADOS NÃO NOMEADOS NO
ÚLTIMO CONCURSO DA AGED.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 27/08/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 425/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a obrigatoriedade de dar
ampla divulgação à Central de Atendimento à Mulher em Situação de
Violência (Disque 180), nos edifícios e condomínios residenciais do
Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 426/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão os “Hinos da Harpa Cristã” da
Assembleia de Deus do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 427/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que inclui no Calendário Oficial do
Estado, o “Centenário da Igreja Assembleia de Deus do Estado do
Maranhão”.

4. PROJETO DE LEI N° 428/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a proteção às gestantes
participantes de concursos públicos estaduais.

5. PROJETO DE LEI N° 429/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que altera a Lei n° 9.612, de 31 de maio de
2012, para tornar todos os assentos dos veículos do transporte coletivo
intermunicipal preferenciais a idosos com idade igual ou superior a 60
anos, mulheres grávidas, com crianças de colo e pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, no âmbito do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI N° 430/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que institui a Campanha DEZEMBRO VERDE
de prevenção ao abandono de animais no Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI N° 431/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre a consignação em folha de
pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do Ministério Público e
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em favor do Hospital
Aldenora Bello na forma que especifica.

8. PROJETO DE LEI N° 432/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que determina que pessoas feridas em acidentes
de trânsito sejam levadas, pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço
Móvel de Urgência o SAMU, para hospitais conveniados aos seus
planos de saúde no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 096/19,
de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Sr. João Vicente de Macêdo Claudino,
e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 423/19, de autoria da Senhora

Deputada Mical Damasceno,  classifica – Viana-MA, como município
de interesse turístico.

2. PROJETO DE LEI Nº 424/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, considera de Utilidade Pública, o
“Instituto Cultural Jovens do Amanhã”, com sede e foro no Município
de São Luis, Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 095/19,
de autoria da Mesa Diretora, altera e acrescenta dispositivos da
Resolução Legislativa nº 460/19, que trata da estrutura administrativa
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da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 417/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que institui e estabelece políticas públicas
para implantação de Programa Estadual de Incentivo a contratação de
jovens tutelados no mercado de trabalho no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 418/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a prioridade para o
atendimento e emissão de laudos pelo IML, Instituto Médico Legal, às
mulheres vítimas de violência doméstica, nos casos em que especifica
e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 419/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui a “Semana Estadual da Mulher
Empreendedora Maranhense” e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 420/19. de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que regulamenta o atendimento remoto em
estabelecimentos farmacêuticos no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

5. PROJETO DE LEI N° 421/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que confere ao Município de São João dos
Patos – MA, o Título de Capital Estadual dos Bordados.

6. PROJETO DE LEI N° 422/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inadimplência do
imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 416/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa,  modifica e acrescenta dispositivos na Lei
nº 5.315, de 23 de dezembro de 1991, que dispõe sobre terras de
domínio do Estado e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 094/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”  ao Senhor Daniel Domingues
de Sousa Filho, natural do Município de Arari-MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 26 DE AGOSTO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell

Lages.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RIGO TELES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM – 18/2019
Código de validação: 136061A7E8

São Luís, 23 de agosto de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei, que altera
dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991,
Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão.

Justifico o presente projeto pela necessidade de alteração da
lei supramencionada a fim de garantir aos magistrados maranhenses a
incorporação do tempo de serviço anteriormente prestado para todos
os fins, uma vez que inexiste regulamentação específica, aplicando-se,
subsidiariamente, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do
Maranhão, que só permite utilizar o tempo de serviço estadual.

Ressalto, por oportuno, que o Conselho Nacional de Justiça
editou a Resolução nº 133, de 21 de junho de 2011, a fim de regulamentar
o tratamento simétrico entre as carreiras do Ministério Público e da
Magistratura.

De outro lado, no Maranhão, há a previsão constante do art.
100, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado (Lei
Complementar 13/1991), que estabelece o aproveitamento do tempo
de serviço prestado no serviço público de forma ampla, inclusive na
administração indireta, entretanto esta garantia não alcança os
magistrados, razão pela qual faz-se necessária a aprovação do presente
projeto.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a expectativa é
de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária aprovação dessa
nobre Instituição Legislativa.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares votos de uma legislatura fértil em realizações
proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 16519

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009 / 19

Altera dispositivo da Lei Complementar nº 14, de
17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e
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Organização Judiciárias do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

Ao art. 78º da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão, será incluso o inciso XIX com a seguinte redação:

Art.78 ...
XIX- Contar-se-á para todos os efeitos, o tempo de
serviço público anteriormente prestado pelo
magistrado, inclusive a órgão da administração
indireta, sob qualquer regime jurídico, e o tempo
de exercício da advocacia, desde que comprovadas
as devidas contribuições previdenciárias do
período.

Art. 2º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI Nº 426 / 19

Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão os “Hinos da Harpa Cristã”
da Assembleia de Deus do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerado Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão os “”Hinos da Harpa Cristã” da Assembleia de Deus do
Estado do Maranhão.

Art. 2º - O poder público estadual, na forma que dispõe o art.
228 da Constituição do Estado do Maranhão, promoverá e executará
as medidas e ações necessárias ao cumprimento desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de

agosto de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

 Os “Hinos da Harpa Cristã” trazem inúmeros benefícios para
a localidade e região onde são desenvolvidos. Eles podem favorecer o
desenvolvimento econômico, atraindo participantes e turistas, o que
movimenta a rede hoteleira e o setor de serviços e vendas. Podem,
ainda, servir para o entretenimento familiar e promoção cultural.

Diversos estudos têm demonstrado os valores positivos da
Música no Brasil e em outras partes do mundo como ferramenta
educacional e no desenvolvimento social. Para crianças e adolescentes
a participação em eventos artísticos pode servir como meio de
aprendizagem prazerosa, para o desenvolvimento da consciência cidadã
e para a promoção da arte popular. É sabido que a prática da música e
das artes em geral é relevante para o desenvolvimento da criança, do
adolescente e do jovem, principalmente, pois por meio deles se
estabelecem limites sociais e há a transferência de saberes. Isso viabiliza
a possibilidade de estruturação da personalidade e da socialização, por
que permite que o indivíduo se conheça melhor e aceite mais facilmente
seu semelhante.
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Em todos os municípios brasileiros, o aprendizado musical é

um processo educativo não-formal e informal que está presente em
Projetos Sociais, nas Escolas de Música e nas Igrejas Cristãs, que
proporcionam um espaço extremamente rico e saudável, especialmente
às crianças e jovens de baixa renda. Nesses locais, a Música abre
possibilidades que permitem que crianças e jovens se vejam como
protagonistas de ações propositivas que contribuam para melhoria de
suas vidas e das comunidades onde estão inseridos.

Esta é a proposta que submeto à apreciação dos Nobres pares,
para o qual solicito apoio e aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
agosto de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 427 / 19

Inclui no Calendário Oficial do Estado, o
“Centenário da Igreja Assembleia de Deus do
Estado do Maranhão”.

Art.1º - Fica incluído no calendário oficial do Estado do
Maranhão o “Centenário da Igreja Assembleia de Deus do Estado do
Maranhão”, a ser comemorado dia 15 de janeiro do ano de 2022.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de

agosto de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
A Igreja Assembleia de Deus, em São Luís do Maranhão,

atualmente com 97 (noventa e sete) anos de atuação, desempenhou
relevantes serviços nesta capital, através da orientação espiritual e
serviços sociais em favor dos ludovicenses e de todos os maranhenses
espalhados pelas diversas partes do mundo.

Nessa trajetória, já atuou prestando serviços educacionais, de
radiodifusão, de assistência social, e, especialmente, propagando a
Bíblia que traz em seu corpo redacional valores éticos e morais que
servem para uma convivência pacifica em sociedade, sobretudo pela
mensagem de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si
mesmo.

Com essa brilhante atuação, a Igreja caminha a passos largos
para a comemoração do seu centenário, que ocorrerá no dia 15 de
janeiro de 2022, oportunidade em que será inaugurado o Complexo da
Assembleia de Deus que contará com o Centro de Reabilitação de
Dependentes Químicos, Tanque Batismal, Escola Teológica, Casa para
Idosos e Área Recreativa, demonstrando, com isso, uma salutar
preocupação com o ser humano.

Considerando o exposto, a Igreja supracitada é merecedora do
reconhecimento do Poder Público, oportunidade em que poderá incluir
os dias 11 a 15 de janeiro de 2022, período em ocorrerá as festividades
do Centenário das Assembleias de Deus em São Luís, no calendário
cultural do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
agosto de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 428 / 19

Dispõe sobre a proteção às gestantes participantes
de concursos públicos estaduais.

Artigo 1º – É vedada qualquer forma de discriminação ou
embaraço à participação de gestantes em concursos públicos estaduais.

Artigo 2º – A gestante inscrita no certame pode requerer o
adiamento do teste de aptidão física independente de previsão expressa
no edital do concurso público, em data diversa da prevista.

§1º – A candidata que desejar a remarcação da prova física
deverá comprovar documentalmente o estado de gravidez, por
declaração de profissional médico ou clínica competente, devendo ser
juntado exame laboratorial comprobatório.

§ 2º A comprovação da falsidade em qualquer dos documentos
referidos no § 1ºdeste artigo sujeita a candidata as sanções cíveis e
criminais.

§ 3º É assegurado à candidata gestante o direito de realizar, sob
a própria responsabilidade, os testes de aptidão física nos locais e
datas fixados no edital do concurso público.

Art. 3º Requerida a remarcação dos testes de aptidão física na
forma do art. 2º desta Lei, o dia, o local e o horário do exame serão
determinados pela banca realizadora do concurso público em prazo
não inferior a 60 dias e não superior a 90 dias da data do término da
gravidez, devendo este fato ser comunicado formalmente pela candidata
à entidade responsável, sob pena de exclusão do concurso público.

Artigo 4º – A ordem de classificação da gestante do concurso
público não pode ser prejudicada em razão da remarcação do teste de
aptidão física de que trata esta Lei.

Art. 5º A nomeação e o início do exercício da candidata, fica
condicionado à realização do exame de aptidão física e à subsequente
aprovação.

Artigo 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 21 de agosto de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por finalidade proteger as
mulheres gestantes quando da sua participação no teste de aptidão
física em concursos públicos promovidos pelos Poderes Públicos do
Estado do Maranhão, de maneira a assegurar da mulher grávida inserção
no certame de forma igualitária.

No tocante a matéria, o projeto busca adequar os processos
seletivos aos ditames da Carta Magna, garantindo primordialmente
assegurar a igualdade material entre os candidatos de concurso públicos,
especialmente quando se trata de estado de gravidez.  Nesse sentido, o
estado de gravidez não pode ser considerado em desfavor da gestante,
uma vez que, não se trata de patologia, ou mesmo anomalia, mas sim
de estado temporário em que a realização de exercícios físicos pode
prejudicar o feto e a gestante.

Com efeito, o STF, em 2016, ratificou tal posicionamento
através da decisão no ARE 879020/MS sob o entendimento de que, em
observância aos princípios da isonomia e razoabilidade, deve ser
oportunizada, à candidata gestante, nova data para realização de teste
de aptidão física. Segue:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA GESTANTE. REMARCAÇÃO DO TESTE DE
APTIDÃO FÍSICA. EDITAL OMISSO QUANTO AO FATO
ESPECÍFICO DA GRAVIDEZ - CANDIDATA GRÁVIDA
DO NONO MÊS NA ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO PARA AS
PROVAS FÍSICAS - IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE
REALIZAÇÃO DO EXAME - JUSTA CAUSA QUE DEVE
SER TOMADA EM CONSIDERAÇÃO PELA BANCA
EXAMINADORA E DESIGNAR NOVA DATA, CESSADO O
PERÍODO DE RESGUARDO, CONTADO DA DATA DO
PARTO - BANCA EXAMINADORA QUE ELIMINA A
CANDIDATA - FALTA DE RAZOABILIDADE - OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ADOÇÃO DE MEDIDA
QUE VIOLA O ARTIGO 3º, IV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, POR TER FEITO DISCRIMINAÇÃO DA
CANDIDATA EM RAZÃO DO SEXO - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL
630733/DF QUE NÃO SE APLICA AO CASO PRESENTE -
SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 630733/DF, Rel. Min.
Gilmar Mendes, houve por bem rever seu antigo
posicionamento e firmar o entend imento de que os
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candidatos em concurso público não têm direito à prova de
segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de
circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou
de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo
essa possibilidade. Essa decisão, todavia, não atinge à
candidata que participa de concurso público e se encontra
no nono mês de gravidez quando é feita a convocação para
o teste de aptidão física, uma das etapas eliminatórias do
certame, caso em que deve lhe ser oportunizada a realização
do teste de aptidão física no prazo indicado em laudo médico.
Ao assim não agir a Banca Examinadora não só cometeu
ato ilegal e abusivo, porque ofendeu ao princípio da
igualdade, dando tratamento igual a quem se encontrava
em situação de desigual em relação aos demais candidatos
concorrentes, mulheres não grávidas inclusive, como
também promoveu discriminação quanto ao sexo da
candidata que, por ser mulher e estar grávida, o que
sabidamente não é uma doença, tinha justa causa para
requerer e obter o adiamento do seu teste de aptidão física.
Direito líquido e certo presente. Ordem concedida
confirmando a liminar, contra o parecer. (DJE nº 19,
divulgado em 01/02/2016).

Nesse sentido o entendimento pacificado, garante a gestante a
possibilidade de realização dos mesmos testes que os demais
candidatos, após o período de gestação:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCUSO PÚBLICO. TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA. GRAVIDEZ DA CANDIDATA.
REMARCAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. REMESSA
NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. I. O Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento assente sobre a possibilidade de remarcação
de teste de aptidão física, por motivo de força maior, no que
se inclui o estado gestacional. II. [¿] 1. Conforme noticiado
no Informativo de Jurisprudência 520 do STJ, é possível a
remarcação do teste de aptidão física da candidata sem que
importe na violação do princípio da isonomia, em face da
peculiaridade do caso e tendo em vista a proteção
constitucional da gestante e do nascituro. 2. Recurso
Ord inário provido. (RMS 47.582/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/
05/2015, DJe 30/06/2015). (TJ-ES - Remessa Necessária:
00000866920168080047, Relator: ROBSON LUIZ
ALBANEZ, Data de Julgamento: 09/10/2017, QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017).

De modo que, a necessidade de adequação da legislação estadual
é premente, a fim de assegurar o pleno exercício de direitos e a
participação da gestante em concursos públicos com observância ainda
maior do princípio da isonomia.

Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta
Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 21 de agosto de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 431 / 19

DISPÕE sobre a consignação em folha de
pagamento no âmbito do sistema de gestão de
pessoas dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, bem como do Ministério Público e
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em
favor do Hospital Aldenora Bello na forma que
especifica.

Art. 1º - Fica autorizada a consignação em folha de pagamento
no âmbito do sistema de gestão de pessoas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, bem como do Ministério Público e Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, de contribuição financeira em favor
da Fundação Antonio Dino, destinada ao Hospital Aldenora Bello.

Art. 2º - A contribuição de que trata o art. 1º dar-se-á mediante
requerimento do servidor efetivo ou comissionado ao setor competente,
definindo o respectivo valor.

Art. 3º - A Fundação Antonio Dino será responsável pela
reposição dos custos pelo processamento das consignações.

Art. 4º - O Governador do Estado regulamentará a presente
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua vigência.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 22 de agosto de 2019. - CIRO NETO
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 432 / 19

Determina que pessoas feridas em acidentes de
trânsito sejam levadas, pelo Corpo de Bombeiros
ou pelo Serviço Móvel de Urgência o SAMU, para
hospitais conveniados aos seus planos de saúde
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Art.1º Pessoas acidentadas que possuam plano de saúde
poderão ser encaminhadas, pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço
Móvel de Urgência - SAMU, aos hospitais particulares conveniados,
desde que não comprometa a qualidade e agilidade do primeiro
atendimento.

Parágrafo único. O encaminhamento será realizado quando a
vítima ou seu acompanhante manifestar a existência de plano de saúde
conveniado e a identificação imediata de hospital particular mais
próximo que ofereça atendimento de emergência, ao qual o acidentado
tenha direito.

Art.2º Quando a identificação do hospital privado for feita
após a entrada do paciente em hospitais da rede pública, o paciente
será transferido assim que seu quadro de saúde permitir e a transferência
for autorizada pelo médico responsável.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de

agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O seguinte Projeto de Lei tem por objetivo garantir que pessoas

acidentadas atendidas pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço Móvel
de Urgência – SAMU, possam fazer a escolha de serem encaminhadas
para hospitais particulares que sejam contemplados por seus planos
de saúde, desde que não prejudique os primeiros atendimentos e
procedimentos necessários para manutenção da vida dos envolvidos.

Diante disto, peço aos nobres pares a aprovação do projeto de
lei que “Determina que pessoas feridas em acidentes de trânsito sejam
levadas, pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço Móvel de Urgência
o SAMU, para hospitais conveniados aos seus planos de saúde no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 096 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Sr.
João Vicente de Macêdo Claudino, e dá outras
providências.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
empresário e ex senador da República, João Vicente de Macêdo Claudino,
natural de Cajazeiras, no Estado da Paraíba.

Art. 2º - Esta resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
agosto de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
João Vicente de Macêdo Claudino nasceu no dia 9 de

fevereiro de 1963, na cidade de Cajazeiras, Paraíba, filho de João
Claudino Fernandes e Maria Socorro de Macêdo Claudino. É casado
com Joselene Claudino e pai de cinco filhos. Iniciou seus estudos em
Teresina, Piauí, onde cursou o 1º grau nas escolas Santo Antonio, Dom
Bosco e Colégio São Francisco de Sales – o Diocesano. O curso
secundário foi feito no Colégio Andreas. João Vicente é formado em
Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR,
bacharelado que concluiu na capital cearense no ano de 1984.

Hoje sócio propritario da SOCIMOL S/A (Fabrivante de
imóveis), ainda muito jovem, João Vicente Claudino, assumiu
importantes funções no Grupo Claudino. A experiência trouxe a
confirmação de sua competência profissional. Sua preocupação com o
desenvolvimento do Estado do Piauí o levou a ocupar outros cargos,
inclusive no primeiro escalão do Governo do Piauí, e em entidades
representativas das categorias industrial e logística do Estado. Nas
Eleições de 2006 foi eleito Senador da República, com votação nunca
antes vista em todo o Estado do Piauí.

ATIVIDADES ANTERIORES • Secretário Estadual da
Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia e Turismo do Piauí Período:
1995 a 1997 • Diretor da Associação Comercial do Piauí – AIP Período:
1997 a 2000 • Diretor da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
– FCDL Mandato de 2002 a 2004 • Diretor Comercial da Colon – Cia.
de Equipamentos Rodoviários • Diretor Comercial de Claudino S/A –
Lojas de Departamento • Segundo Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Construtora Sucesso S/A • Diretor Superintendente
da Socimol – Indústria de Colchões e Móveis Ltda.

ATIVIDADES PARLAMENTARES 2007 e 2008 • 3º Suplente
da Mesa Diretora do Senado Federal 2009 e 2010 • 2º Secretário da
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Mesa Diretora do Senado Federal • 2º Secretário da Mesa Diretora do
Congresso Nacional 2011 e 2012 • 3º Secretário da Mesa Diretora do
Senado Federal • Coordenador da Bancada Federal do Piauí no
Congresso Nacional 2013 e 2014 • 4º Secretário da Mesa Diretora do
Senado Federal • 4º Secretário da Mesa Diretora do Congresso Nacional.

Nas Eleições de 2006 foi
eleito senador pelo PTB do Piauí, com 926.631 votos, o que
corresponde a 65% dos votos válidos. Na disputa, derrotou seu
principal adversário na campanha, Hugo Napoleão do Rego Neto.

ATIVIDADES ATUAIS • Diretor Vice-Presidente da Socimol
- Indústria de Colchões e Móveis Ltda. • Diretor Vice-Presidente da
Onix S.A. - Indústria de Colchões e Espuma.

HOMENAGENS João Vicente Claudino tem relevantes
serviços prestados à comunidade, apoiando o esporte, a cultura e
instituições sociais. Sua atuação em prol do desenvolvimento
econômico-social tem merecido o reconhecimento dos mais diversos
setores da sociedade. • Desportista do Ano de 1985 - Associação dos
Cronistas de Esporte do Piauí - 1995 • Medalha do Mérito Cidade de
Parnaíba - 1992 • Medalha do Mérito Renascença do Estado do Piauí
- 1994 • Medalha Boticário Ferreira (Câmara Mun. de Fortaleza-CE) -
2000 • Medalha Conselheiro Saraiva (Pref. Mun. de Teresina-PI) -
2000 • Diploma Insígnia das Flores (Pref. Municipal de Timon-MA)
- 2001 • Diploma Mérito Cultural Decenário de Piracuruca - Academia
de Letras da Região de Sete Cidades (Piracuruca-PI) - 2006 • Diploma
do Mérito Angical (Câmara Municipal de Angical do PiauíPI) - 2006 •
Medalha Colar do Mérito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí -
2007 • Medalha Mérito Legislativo da Câmara Mun. de Teresina-PI -
2007 • Medalha Grã-Cruz do Estado do Piauí - 2007 • Medalha Ordem
Estadual do Mérito Renascença - 2007 • Diploma Mérito Judiciário
Conselheiro Coelho Rodrigues - 2007 • Medalha do Mérito Santos
Dumont - Min. da Aeronáutica - 2007 • Medalha Olavo Bilac - Academia
de Estudos de Assuntos Históricos-MS - 2007 • Medalha de Epitácio
Pessoa - Estado da Paraíba - 2008 • Medalha Cidadão de João Pessoa-
PB - 2008 • Medalha Pedro Ernesto - Estado do Rio de Janeiro - 2008
• Medalha do Mérito Transporte CNT - 2008 • Medalha Ordem do
Mérito Comercial da Amazônia - FECOMÉRCIO - 2009 • Medalha
de Honra ao Mérito Heróis do Jenipapo - Campo MaiorPI - 2009 •
Placa Homenagem da ABAV Nacional - 2009 • Prêmio do Mérito
Legislador 2008 - 2009 - IDELB - Senado Federal - 2009 • Diploma do
Mérito Judiciário - 2011 • Medalha do Mérito Legislativo - Câmara
Mun. de Parnaíba - 2014 • Medalha do Mérito Municipal - Prefeitura
Mun. de Parnaíba – 2014.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de
agosto de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 452 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 168, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja retirado de
pauta o Projeto de Resolução Legislativa n° 24/2019 que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Coronel Jorge Allen Guerra Luongo,
em que sou autor.

O referido projeto teve parecer favorável na Comissão de
Constituição e Justiça, e publicado no Diário Oficial nº 069 de oito de
maio do corrente ano, tendo como Relator o deputado Fernando Pessoa.

Expostas essas considerações e sem mais a acrescentar, minhas
cordiais saudações.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
agosto de 2019. - DR YGLÉSIO  - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.08.19
EM: 26.08.19

REQUERIMENTO Nº 453 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas a presidente da Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão – Aged/MA, Fabiola Ewerton K. Mesquita,
informações detalhadas acerca da atual situação dos concursados não
nomeados do último concurso da AGED.

Requeiro que sejam enviadas à esta Casa Legislativa, resposta
aos seguintes questionamentos:

1 -  Quais as razões pelas quais os aprovados no concurso
público da AGED realizado em 2018 ainda não foram nomeados?

2 – Quem são os terceirizados contratados que ocupam as
vagas dos concursados? (com nome e CPF em anexo).

3 – Qual o destino dado ao recurso aprovado na Lei
Orçamentária Anual 2019 que deveria ser destinado a contratação de
pessoal da AGED?

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 22 de agosto de 2019. -
ADRIANO  - Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.08.19
EM: 26.08.19

REQUERIMENTO Nº 454 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, I, e 174 do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, requeiro a Vossa Excelência, que
após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser
promovida pela Comissão de Assuntos Municipais e de
Desenvolvimento Regional, para tratar sobre a organização urbana
do Conjunto Habitacional Barramar.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 22 de agosto de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 26/08/2019

REQUERIMENTO N° 455 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão
Solene em homenagem aos “30 anos do Ministério Público do
Trabalho no Maranhão” a ser realizada no dia 12 de novembro
de 2019, às 11 horas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 26 de agosto de 2019. - Neto Evangelista - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.08.19
EM: 26.08.19
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INDICAÇÃO Nº 1107 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário Municipal de Saúde, a Sr. Luiz Carlos de
Assunção Lula Fylho, e ao Exmo. Sr. Prefeito de São Luís, o Sr.
Edivaldo Holanda Júnior, solicitando a implantação do sistema de
microchip veterinário de identificação em cães, gatos e equinos no
Município de São Luís/MA.

A capital maranhense vivencia um ambiente de animais
abandonados, animais de rua e animais domiciliados que circulam sem
monitoramento em vias públicas, colocando em risco a saúde humana.
Destarte, devido à falta de identificação não há registros estatísticos
sobre quais são os animais domésticos domiciliados ou de rua o que
dificulta a elaboração de estratégias e soluções para o descontrole
populacional de animais e evitar zoonoses.

Esta indicação tem como objetivo contribuir no controle de
zoonoses, propondo a implantação do sistema de microchip de
identificação como um meio de ajudar na fiscalização dos tutores que
permitem animais domésticos em vias públicas, assim como facilitar a
elaboração de dados estatísticos sobre a quantidade de animais de rua
na capital.

A saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal,
existindo mais de seiscentos patógenos que podem ser transmissíveis,
dentre eles a raiva, toxoplasmose, leishmaniose visceral e tegumentária.
O sistema de microchip veterinário é essencial para reduzir os riscos
de contaminação dessas doenças, uma vez que os animais serão
identificados e a responsabilidade dos tutores devidamente fiscalizada,
reduzindo fluxo de animais domiciliados nas ruas e a reprodução
desordenada de animais no mesmo espaço.

Através do sistema de microchip de identificação é possível
viabilizar a fiscalização e controle dos animais que circulam em São
Luís, viabilizando a aplicabilidade de multas para quem abandona,
garantindo a efetividade da lei de proteção animal.

É importante ponderar que é competência comum dos
Municípios cuidar da saúde e assistência pública (Art.23, inciso II,
CF/88), proteger o meio ambiente e preservar a floresta, a fauna e a
flora (art.23, incisos VI e VII, CF/88), e compete ao Município legislar
sobre interesse local (art. 30, inciso I, CF/88), fundamentos que
reforçam a razão desta indicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 26 de agosto de 2019. - DUARTE JÚNIOR -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1108 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do regimento interno desta
Casa Legislativa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Exmª Secretária Municipal de
Administração, a Sra. Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues, ao
Exmº Secretário Municipal de Fazenda, o Sr. Delcio Rodrigues,
e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a implantação do sistema de isenção
progressiva de IPTU para quem adotar animais de rua.

Apesar de já existirem várias clínicas e consultórios veterinários
no Município, o elevado custo dos procedimentos afastam cuidados
por parte da população baixa renda, incidindo no aumento da exposição
das pessoas aos danos da superpopulação de animais de rua. Tal quadro
demonstra um papel fundamental da implantação de sistemáticas que

reduzam o contingente populacional dos animais e também estimulem
as formas de contribuição com pagamento de impostos que no ano de
2017 a dívida já chegava em 298 milhões.

Esta indicação tem como objetivo reduzir o índice de
inadimplentes e estimular adoção de animais de rua. O benefício
concedido para as pessoas que adotarem será feito de forma
progressiva, sendo 30% para quem adotar animais de pequeno porte,
como pequenos cães e gatos, e de 50% para animais de médio e grande
porte.

É importante ponderar que é competência comum dos
Municípios cuidar da saúde e assistência pública (Art. 23, inciso II,
CF/88), proteger o meio ambiente e preservar a floresta, a fauna e a
flora (art. 23, incisos VI e VII, CF/88), e compete ao Município legislar
sobre interesse local (art. 30, inciso I, CF/88), fundamentos que
reforçam a razão desta medida parlamentar. Assim, tal indicação visa
proteger a saúde humana e dos animais.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 26 de agosto de 2019. - DUARTE JÚNIOR -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1109 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do regimento interno desta
Casa Legislativa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Exmª Secretária Municipal de
Administração, a Sra. Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues, ao
Exmº Secretário Municipal de Fazenda, o Sr. Delcio Rodrigues,
e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a implantação do Programa
“PROTEÇÃO ANIMAL”.

A saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal,
existindo mais de seiscentos patógenos que podem ser compartilhados,
dentre eles a raiva, toxoplasmose e leishmaniose (visceral e
tegumentária). Outro aspecto relevante são os principais problemas
oriundos da superpopulação de animais de rua, causando impactos
sobre a segurança no trânsito, no índice de ataques de animais de rua
nos espaços urbanos e a exposição a todos os tipos de zoonoses.  A
ausência de conscientização sobre a importância da castração, tem
reforçado esse cenário nesta capital.

Apesar de já existirem várias clínicas e consultórios veterinários
no Município, o elevado custo dos procedimentos terminam afastando
cuidados por parte da população baixa renda, incidindo no aumento da
exposição das pessoas aos males da superpopulação de animais de rua.
Tal quadro demonstra um papel fundamental da implantação do
programa “PROTEÇÃO ANIMAL”.

O programa busca incentivar clínicas e consultórios veterinários
a contribuir no controle populacional de zoonoses da capital
maranhense, prestando atendimento às pessoas baixa renda, aos
protetores individuais e pessoas que adotarem animais abandonados,
todos devidamente cadastrados em órgão responsável pelo controle de
zoonoses. O benefício para as empresas que aderirem ao programa
beneficiará com a redução de ISSQN em 70%, 85% e 100% para as
clínicas e consultórios cadastrados que realizarem, determinadas
quantidades de castrações anuais gratuitas para animais de rua e animais
de pessoas hipossuficientes.

É importante ponderar que é competência comum dos
Municípios cuidar da saúde e assistência pública (Art.23, inciso II,
CF/88), proteger o meio ambiente e preservar a floresta, a fauna e a
flora (art.23, incisos VI e VII, CF/88), e compete ao Município legislar
sobre interesse local (art. 30, inciso I, CF/88), fundamentos que
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reforçam a razão desta medida parlamentar. Assim, tal indicação visa
proteger a saúde humana e dos animais.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1110 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito do município de Paço do
Lumiar, o Sr. Domingos Francisco Dutra Filho, ao Secretário
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Sr. Walburg Ribeiro
Gonçalves, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de pavimentação e manutenção asfáltica da Alameda 16, bairro
Paranã IV, Paço do Lumiar.

O barro, a lama e o mato têm trazido transtornos para os
moradores que têm suas portas sujas dificultando inclusive o acesso às
suas residências, como é possível ver nas fotos a seguir:

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1111 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção asfáltica na
MA-402, na altura da Pousada Pedra Grande, tendo em vista que a
mesma é uma das mais importantes rodovias maranhenses no que
tange ao turismo, sendo rota para os lençóis maranhenses, dentre outros
destinos. Os buracos que ali estão têm causado inúmeros acidentes.
Seguem fotos que demonstram a atual situação da referida via.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1112 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o
Sr. Eudes Sampaio, ao Secretário Municipal de Recuperação e
Manutenção da Malha Viária, Prédios e Logradouros Públicos, o
Sr. Hilário Ferreira Filho, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na
Rua Itália do bairro Araçagy. Seguem fotos que demonstram a atual
situação da referida rua.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1113 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Comandante Geral da Polícia Militar
do Maranhão, o Sr. Cel. Ismael de Souza Fonsêca, ao Secretário
de Segurança Pública do Estado, o Sr. Jefferson Portela, e ao
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a reativação
de posto policial, no bairro do Parque Jair, na cidade de São José de
Ribamar.

O posto policial em questão, fica localizado na Av. Carlos
Augusto, S/N, Parque Jair, São José de Ribamar, sendo ponto estratégico
para o desenvolver do policiamento ostensivo, diligências e
patrulhamento no bairro. No entanto, a unidade se encontra em situação
de abandono há cerca de 2 anos, não sendo utilizada e inviabilizando o
abrigo dos agentes.

O bairro é populoso e necessita da reativação do posto policial,
exatamente para dar continuidade aos bons resultados obtidos pela
SSP-MA, resultando a diminuição da criminalidade e a garantia de
segurança à população. A área é abrangida pelo 20º BPM, em comando
do Ten. Cel. Marcos Brito. As fotos em anexos mostram a situação
esboçada.

Assim, solicita-se a reativação do posto policial do Parque
Jair.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1114 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção asfáltica na
MA-106, importante rodovia da baixada maranhense, que liga os
municípios de Pinheiro à Governador Nunes Freire. Seguem fotos que
demonstram a atual situação da referida rodovia.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1115 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São José de Ribamar, o Sr. Glauber
Miranda Garrêto, e ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São José
de Ribamar, o Sr. José Eudes Sampaio Nunes, solicitando a
revitalização da Avenida Japonesa, no bairro Novo Cohatrac, município
de São José de Ribamar.

Justifica-se a presente indicação pelo desgaste da avenida em
questão. Devido aos buracos que limitam a circulação de veículos,
tanto automóveis particulares quanto aqueles de prestação de serviços
como ambulâncias e viaturas policiais têm dificuldades de acesso à
comunidade do bairro. A falta de saneamento ameaça à saúde dos
pedestres devido à lama e esgoto existente, quando chove a avenida
fica alagada poluindo todo o ambiente em seu entorno, incluindo as
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residências. As fotos em anexo mostram essa realidade. Se essa avenida
estivesse em condições normais para tráfego de veículos e pessoas,
aumentaria a qualidade de vida da população circunvizinha, além de
garantir benefícios aos empresários com sede de seus estabelecimentos
naquele local.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público, preservando a vida e segurança dos moradores através da
manutenção dessa avenida. Sendo assim é importante informar que é
de responsabilidade da prefeitura, de acordo com o art. 30, inciso V da
constituição federal de 1988, V - organizar e prestar, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1116 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na
Avenida Maranguape, Maiobinha, nesta capital, tendo em vista que a
mesma é uma das mais importantes vias dentro do bairro, ligando a
Estrada de Ribamar à Maiobinha e à Cidade Operária. Seguem fotos
que demonstram a atual situação da referida via.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1117 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Excelentíssimo Secretário
de Estado do Trabalho e da Economia Solidária – SETRES,
Senhor Jowberth Alves, solicitando em caráter de urgência, a inclusão
dos Conjuntos Habitacionais Nilo Pacheco e Ademar Coelho
localizados no Município de Fortuna - MA, no Programa Governamental
MULTIRÃO RUA DIGNA, considerando o estado das ruas, quase
intrafegáveis, que não possibilitam a plena mobilidade da comunidade,
que chega a aproximadamente 1500 (hum mil e quinhentas) moradores,
além do inestimável número de pessoas que utilizam o trecho
cotidianamente.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de agosto de 2019.
- ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1118 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr. Procurador Geral da Justiça,
Dr. Luíz Gonzaga Martins Coelho, solicitando providências

objetivando a defesa dos direitos trabalhistas dos professores da
rede pública de ensino do Município de Parnarama, os quais
foram revogados pela Lei Complementar nº 537/2019  e da Lei
Ordinária nº 584/2019, conforme copias anexas.

Além de prejudicial aos direitos dos servidores públicos
municipais, consideramos, também, uma legislação
preconceituosa, visto que aos servidores do mesmo nível e com a
mesma atividade, será atribuída remuneração com valores
diferentes o que implica na necessidade de urgentes providências
através do Ministério Público na defesa do direito do cidadão.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de agosto de 2019. - CIRO NETO
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1119 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido à Mesa, seja
encaminhada expediente ao Exmo. Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior, para que providencie a sinalização vertical e horizontal,
no cruzamento entre as avenidas Antares e Othelino Nova Alves,
localizadas no bairro do Recanto dos Vinhais. A solicitação se faz
necessária em face daquele local ser de intenso tráfego de veículos e de
pessoas, e a sinalização daquele local é inexistente.

Informo ainda que, no local, já ocorreram diversos acidentes,
inclusive alguns graves e com pessoas feridas

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 21   de agosto de 2019. - Andreia
Martins Rezende - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1120 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO  e ao SR.
SECRETÁRIO DE CULTURA e DR. ANDERSON LINDOSO,
solicitando que sejam tomadas as medidas administrativas, para a
viabilizar o tombamento do Lago de Viana-MA, como Patrimônio
Natural e Cultural do Estado do Maranhão, através da Superintendência
do Patrimônio Cultural – (SPC).

O Lago de Viana é um lago localizado entre os municípios
de Cajari e Viana, na Baixada Maranhense, a 110 km de São Luís. É
classificado como um lago de várzea, influenciado pelo rio Pindaré.

Desse modo, seu volume sofre variações ao longo do ano,
inundando uma grande área ao seu redor (campos alagados), recebendo
excedentes hídricos de diversos rios e lagos, tendo seu volume
extravasado e se ligando ao complexo de lagos da Baixada.

Sua área de influência alcança os 114 Km², embora seu tamanho
venha sendo afetado pela ação humana. Durante as cheias, a área efetiva
do lago possui aproximadamente 84,8 Km², enquanto que, na estiagem,
atinge 51,4 Km². Possui 2 metros de profundidade nas águas baixas
(Julho – Janeiro) e de 6 a 8 metros nas na fase de águas altas (Fevereiro-
Junho).

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
agosto de 2019. - Mical Damasceno - 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 1121 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Excelentíssimo Secretário
de Estado do Trabalho e da Economia Solidária – SETRES,
Senhor Jowberth Alves, solicitando em caráter de urgência, a inclusão
do Povoado São José pertencente ao Município de Fortuna - MA, no
Programa Governamental MULTIRÃO RUA DIGNA, considerando o
estado das ruas, quase intrafegáveis, que não possibilitam a plena
mobilidade da comunidade, que chega a aproximadamente 1500 (hum
mil e quinhentas) moradores, além do inestimável número de pessoas
que utilizam o trecho cotidianamente.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de agosto de 2019.
- ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1122 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exª.que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Governador Flávio
Dino, bem como ao Senhor Presidente da CAEMA, Carlos Rogério,
solicitando a instalação, no Município de Grajaú (MA), de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Água nos povoados de Angelim,
Jenipapinho e Alegre.

Ressaltamos, por oportuno, que a implantação desse mecanismo
é de primeira necessidade para os moradores dessas localidades. Em
primeiro plano, porque a água por si só é um recurso indispensável
para a subsistência humana. Em segundo, porque essas comunidades
necessitam de uma atenção maior do poder público, uma vez que se
encontram afastadas do núcleo urbano municipal, estando o primeiro
povoado localizado a 52 km, e os demais, a 14 e 80 km, respectivamente,
da sede.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, 26 de agosto de 2019. - Othelino Neto - Deputado
Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RIGO TELES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Rigo Teles permutou com o
Deputado Rildo Amaral. Deputado Rildo, por cinco minutos, sem
direito a aparte. Deputado Rildo, V. Ex.ª não quer falar agora? Houve
aqui um acordo do Deputado e quem vai falar é o Deputado Wellington
do Curso, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhora Presidente Deputada Cleide Coutinho,
demais pares, Deputados, Deputadas, galeria, imprensa, que acompanha
os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e difunde as nossas ações no Parlamento Estadual, o nosso mais cordial,
boa tarde, que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhora Presidente, na última
sexta-feira, eu estive no Olho d’Água, no complemento da Avenida
Litorânea, das obras de complemento da Avenida Litorânea. Eu fui a
pedido de moradores e de donos de bares do complemento da Avenida
Litorânea nas imediações ali do Olho d’Água. Tivemos a primeira
reunião, o primeiro contato na última sexta-feira e agendamos uma
audiência para o domingo, mesmo sendo um horário inapropriado tendo
em vista que algumas autoridades, ou melhor, as autoridades não
trabalham nesses horários, os horários de expedientes são de segunda
a sexta-feira, mas eu consegui ligar para a MOB, consegui falar com o
delegado Lawrence, se prontificou a participar da reunião, da audiência
no domingo às 10h da manhã. Liguei para a Defensoria Pública, falei
com o Dr. Benito, liguei para a Superintendência de Patrimônio da
União, falei com o coronel Monteiro. Para a nossa surpresa, por volta
de 09h da manhã, recebemos uma ligação de Dr. Lawrence dizendo que
havia orientação para que ele não participasse da audiência. É
lamentável, porque não se trata de Partido A ou B, de esquerda ou de
direita, e sim de problemas que devem ser resolvidos institucionalmente
pela Assembleia Legislativa, pela MOB, pelo Governo do Estado.
Mas passo agora a relatar quais os problemas. Com o complemento da
Avenida Litorânea 18 bares foram retirados e os donos dos bares não
foram indenizados. Não houve identificação prévia, os bares foram
retirados. E palavras, não minhas, mas dos moradores e donos de
bares: “Deputado Wellington, o Governo do Estado e a Prefeitura de
São Luís não têm máquina para tapar buracos, mas teve dinheiro para
alugar máquinas para destruir os nossos bares”. Então nós fomos ouvir
moradores e donos de bares do Olho d’Água. Nós conseguimos
identificar violação de direitos e até hoje não tem nenhuma explicação,
não se fala nada, nem Secretaria de Infraestrutura do Estado, Secretaria
de Meio Ambiente, nem a MOB, ninguém tem nenhuma informação.
Ficou acertado, ficou como encaminhamento, após a audiência, no
domingo, às 10h, no Bar da Dona Chica, uma senhora negra, de 68 anos
de idade, uma afrodescendente, de 68 anos de idade, cedeu espaço,
para que realizasse uma audiência pública. A audiência com a
participação do Dr. Benito, defensor público do Estado; com o coronel
Monteiro, do SPU; com a Dra. Ana Carolina, advogada, e nós
concluímos com alguns encaminhamentos, dentre eles, uma audiência
pública pela Defensoria para orientar os moradores e donos de bares,
que são hipossuficientes, aqueles que não ganham até três salários
mínimos, para que possa ter assessoria jurídica pela Defensoria Pública
do Estado. Os demais para que possam constituir um advogado. Além
disso, por orientação do SPU, do coronel Monteiro, que todos eles
serão encaminhados também ao SPU para que possam providenciar a
documentação, a legalização. Porque uma área de Marinha não é uma
área da Marinha, é uma área de Marinha, portanto, uma área da União
e que houve a concessão ao Governo do Estado para que pudesse
construir a avenida complementar da Litorânea. Nós conseguimos
identificar alguns problemas, mas não houve a apresentação do projeto
para os moradores, para os donos de bares, para a Defensoria Pública.
Estamos solicitando inclusive a cópia da documentação, estamos
solicitando cópia da documentação, cópia do projeto e as licenças
ambientais, as licenças do SPU, para que nós possamos também
acompanhar. E nada mais do que o nosso papel, a nossa atribuição, a
nossa obrigação. Enquanto legislador, nós temos que fiscalizar as ações
do Executivo, e foi isso que fizemos. Na última sexta-feira, e no último
domingo, percorremos todo o perímetro de obra de complemento da
Litorânea para fiscalizar, para verificar in loco como está a situação de
ampliação da Avenida Litorânea. Mas o que me chama mais atenção é
a violação de direitos de homens e mulheres que foram prejudicados e
não foram orientados, que não são recebidos pelo poder público, nós
precisamos fazer esse enfrentamento, principalmente em apoio àqueles
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que mais precisam, aqueles que não têm voz, aqueles que batem na
porta das secretarias e não são ouvidos, não atendidos. E nós somos
essa voz, a voz do povo, aqui na Assembleia. E é por isso que fomos
realizar a primeira reunião e uma segunda audiência. E vamos fazer os
encaminhamentos necessários pela Assembleia Legislativa do Estado e
cobrando transparência e as informações necessárias do poder público,
do Poder Executivo. Era o que tinha para o momento, Senhora
Presidente, muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Rigo Teles,
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, Senhores membros da Mesa, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, imprensa, galeria. Senhora Presidente,
para nossa alegria e satisfação, no último dia 23 de agosto, uma sexta-
feira, a Escola Maria Lenir esteve presente na Cerimônia Regional de
Premiação do Maranhão, IBMEP, referente a 2018, Olimpíadas
Brasileira de Matemática da Escola Pública de 2019. A nossa cidade de
Barra do Corda teve três medalhistas de Bronze: os alunos Bruno
Coimbra Silva, Iasmin Sousa da Silva, da escola Unidade Integrada
Marcelino Miranda, no Povoado Centro do Roque, e o aluno Caetano
Silva de Souza, da escola Unidade Integrada Maria Lenir Araújo
Menezes, que foi pela terceira vez consecutiva medalha de bronze,
num universo de 18 milhões de alunos inscritos em todo Brasil, mais
de 200 mil estudantes da região do Maranhão e somente 25 medalhistas.
Parabéns a esses alunos, em especial o aluno Caetano que, pelo seu
desempenho e consistência, ganhou uma bolsa integral com direito a
alojamento para estudar o ensino médio no colégio Objetivo de Teresina,
no Estado do Piauí, preparatório para o ITA e para IME. Esse garoto
é um orgulho para a sua família, é um orgulho para Barra do Corda e é
um orgulho para o Maranhão. Parabéns a esses três garotos e garotas
que realmente abrilhantam a nossa educação no Maranhão com essas
medalhas. Estão de parabéns. Mas, Senhora Presidente, no último
sábado, o Governador Flávio Dino esteve, na cidade do Barra do Corda,
onde eu não o acompanhei, mas que esteve lá. Quero parabenizar as
ações do Governo do Estado, principalmente em Barra do Corda, onde
o Governador entregou uma obra de suma importância, no bairro do
Araticum, na rua Rio Purus com a rua Deodoro da Fonseca, no bairro
do Trizidela, no bairro Araticum, que são pequenos bairros dentro de
um grande bairro. Meu pai construiu, fez todo aquele bairro, mas era
uma obra de drenagem muito espaçosa que caberia também ao Governo
do Estado. E o Governador, sensível às causas, que também reconheço,
não votei no Governador, mas o que é de reconhecer tem que ser dito
aqui, nesta Casa, e eu reconheço o trabalho que o Governador Flávio
Dino está fazendo no Maranhão, em especial em Barra do Corda, com
essa obra de drenagem profunda, na rua Rio Purus, em Barra do Corda,
uma obra de suma importância para a região, uma obra que consumiu
quase que três milhões de reais, mas realmente precisava ser feita.
Melhorou bastante o tráfego naquela região, valorizou aquela região
porque era uma região realmente pouco abandonada, pobre, que
precisava dessa drenagem, desse asfalto, dessas ruas. E o Governo do
Estado viu e sensivelmente fez. Parabenizo também o Clayton Noleto,
Secretário de Infraestrutura, pela sua iniciativa em ter ido até a cidade,
ter visto a obra, e o Governo do Estado fez, executou na sua totalidade,
100% recursos do Governo do Estado. O Governador também inaugurou
uma Escola Digna, na cidade de Barra do Corda, uma grande escola, no
povoado Esperantina, que fica quase que no bairro de Barra do Corda.
Quero parabenizar também essa atitude do Secretário Felipe Camarão
com mais uma Escola Digna. E não poderia também deixar de reconhecer
a pavimentação asfáltica da MA-275, no trecho que liga Sítio Novo/
Amarante. Nós, Deputado Rildo Amaral, V. Ex.ª que é de Imperatriz,
e tantos deputados que visitam a cidade de Imperatriz, que trafegam,
entrando ali no Sítio Novo, que se torna próximo a Amarante para
chega até Imperatriz, víamos a necessidade daquela pavimentação
asfáltica. Deputado Marco Aurélio também precisava. E a necessidade

daquela obra de suma importância para a região Sul do Maranhão.
Então, parabéns por essas ações, Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Rildo Amaral,
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) - Boa tarde a todos, agradecer ao Deputado Rigo Teles pelo
reconhecimento da nossa forte ação na Região Tocantina. Eu venho,
Deputado Edivaldo, registrar a satisfação de exatamente, há vinte anos,
ter passado na MA-275, que liga o município de Sítio Novo ao
município de Amarante. São 40 quilômetros que, há vinte anos, para
que eu fizesse essa trajetória, eu peguei três horas e meia para fazê-la.
E, hoje, conversando com uma pessoa que andou na mesma estrada 53
anos atrás, Deputado César Pires, ela dizia que, naquele momento, a
estrada era carroçal, de bicicleta. E lá também apareceu um senhor, no
dia da inauguração da estrada, que estava completando cem anos naquele
dia, no sábado. E ele disse que, quando criança, aquela estrada também,
até então, não tinha recebido o trabalho que recebeu agora. E veja a
satisfação da população das duas cidades. Cidades que ficaram
praticamente isoladas algum tempo atrás. Inclusive o meu pai, quando
precisava ter acesso por outra estrada, não tinha por conta das pontes
que não existiam, por conta da falta de trafegabilidade. E, naquele
momento, toda a região se satisfaz, se alegra e se contenta com a
inauguração de uma tão importante rodovia. Inauguração também na
cidade de João Lisboa, talvez um dos maiores centros esportivos do
estado e um dos melhores. Não tão grande quanto o complexo esportivo
do Castelão, mas João Lisboa recebe um grande centro esportivo, que
a juventude não somente de João Lisboa, mas de toda a Região Tocantina
está apta a receber. Um espaço para a juventude, um espaço, além de
esporte, pronto para receber atividades culturais, como estava tendo
lá e com a presença dos deputados Antônio Pereira, Marco Aurélio, Zé
Inácio. Também se fez presente o Pastor Cavalcante. Nós presenciamos
e fizemos parte da história, de uma história que já tinha virado lenda.
Nas minhas falas, nos momentos que tivemos oportunidades, nós
dizíamos que na nossa região tinha três grandes lendas, era a estrada
chamada Estrada do Arroz, que liga Imperatriz a Cidelândia, que já foi
concluída e deixou de ser lenda, concluída pelo Governador Flávio
Dino. Logo depois, a estrada MA-275, que liga Amarante a Sítio Novo,
deixou de ser lenda. E agora tem a lenda do dinheiro da Serra Pelada que
não depende do governador para resolvê-lo, mas eu tenho certeza que
se dependesse dele, já tinha resolvido. Então fica aqui a nossa gratidão
a um governo que, num único dia, inaugurou grandes cinco obras desde
Barra do Corda a Sítio Novo, Amarante e João Lisboa. Coisas que tem
governos em outros estados brasileiros que não conseguem inaugurar
cinco obras em único mês, o Governador Flávio Dino realiza em um
único dia. O nosso agradecimento e nossa palavra de dizer que
acreditamos em um governo próximo ao povo, em um governo que é
feito para todos. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhora
Presidente, uma Questão de Ordem.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Pois não.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Eu queria solicitar à Presidência da Casa que pudesse fazer
um Minuto de Silêncio em memória a um cidadão chamado Carioca do
Rádio, lá da cidade de Bacabal. Um comunicador muito conhecido,
muito querido por toda a população de Bacabal, que faleceu hoje na
cidade. Existe uma comoção pela morte do Carioca e pela importância
que ele tinha. Ele, na verdade, era natural da cidade de Codó, mas já
vivia há 30 anos na cidade de Bacabal. Amigo de todas as pessoas,
tinha uma ligação muito forte já com a cidade e com a população por
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meio da comunicação que ele fazia pela sua rádio e vai deixar, claro,
uma lacuna muito importante na cidade de Bacabal e uma tristeza
muito grande na nossa população. Então, eu gostaria que a Assembleia
pudesse fazer este Minuto de Silêncio em memória pela história dele,
em homenagem ao Carioca, mas, acima de tudo, à população de Bacabal,
que tem um carinho muito especial por ele.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Roberto, eu gostaria que o
Senhor repetisse o nome da pessoa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Ele é
conhecido como Carioca do Rádio, um comunicador.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ele é de que cidade? Bacabal.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Reconhecido
lá por toda a cidade por toda região.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Nós vamos fazer este Minuto de Silêncio
em memória ao comunicador Carioca do Rádio, após o término do
Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Está certo,
eu agradeço.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Antônio
Pereira, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente presente à Mesa, Deputada Cleide
Coutinho, minha colega por duas vezes, Médica e Deputada. Senhores
Secretários, presentes à Mesa. Na realidade, já me sinto satisfeito com
as colocações feitas aqui referentes a essa estrada 275, que realmente
foi uma luta grande de muitos anos e uma conquista daquele povo que
foi exatamente resolvida nesse governo e já diante do público daquela
região, já agradecemos pessoalmente ao senhor governador Flávio Dino
pela sua sensibilidade, lá eu disse que ele era oriundo às suas origens,
origens profundas ali na região, no Sertão, naquele Sertão, no Sertão de
Grajaú, Sertão de Amarante, Sítio Novo, então me sinto contemplado
já pelas palavras aqui dos colegas que me antecederam. Mas por uma
questão de justiça eu quero apenas chamar atenção e fazer um
agradecimento especial ao trabalho do senhor secretário Clayton Noleto.
Sei que a determinação política, a decisão de se fazer a estrada foi do
governador, mas o senhor secretário de Infraestrutura Clayton Noleto
teve um papel preponderante no sentido de fazer com que aquela
estrada acontecesse em um tempo tão curto. Foram 14 meses do dia
que lançamos, que estávamos lá todos nós, o governador Flávio Dino,
Clayton, eu, Marco Aurélio e tantos outros deputados que lançamos
ali o primeiro momento da construção da estrada. E nesse período
tivemos praticamente quatro, cinco meses de inverno, de chuvas e,
portanto, a estrada foi construída em 9 a 10 meses. Tempo célere e
rápido e exatamente dentro daquilo que o povo da região esperava, o
povo de Amarante, Sítio Novo, e de toda a Região Tocantina. Então, eu
me sinto contemplado. Mas eu quero fazer aqui uma referência ao
trabalho do Clayton. Todas as vezes que por algum motivo se parava
ou se diminuía o serviço que nós levávamos algumas demandas, alguma
demanda em relação à construção dessa estrada, ele, rapidamente,
resolvia o problema, solucionava o problema e dava uma solução e a
coisa acontecia como aconteceu. Então, quero fazer aqui, em nome do
povo de Imperatriz, dizer que estamos satisfeitos e felizes de termos
um Secretário com a capacidade, com o compromisso e com o
comprometimento que o Clayton Noleto tem tido não só nesta obra,
mas em todas as obras da nossa região. Era isso, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Marco
Aurélio, cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, povo do Maranhão que acompanha a
transmissão desta Sessão. Eu também venho falar da importância desta
inauguração, Deputado César Pires, vários parlamentares, sobretudo,
da nossa região já destacaram hoje a grandeza dos atos, no último
sábado, no município de Sítio Novo, em Amarante e em João Lisboa. E
eu não poderia deixar de falar, de enaltecer, de destacar, de valorizar
esses grandes momentos, até porque foram décadas de espera para
chegarmos a ter essa grande conquista, essa grande realização da Região
Tocantina. A MA-275 entre Amarante e Sítio Novo, a partir de agora,
é um novo corredor de desenvolvimento, a partir de agora integra os
povos, diminui o sofrimento, traz segurança, traz comodidade e valoriza
toda uma região. O que mais me marcou nestas inaugurações, queridos
Deputados Zé Inácio, que lá estava; Deputado Rildo Amaral; Deputado
Antônio Pereira; Deputado Pastor Cavalcante e a todos os
parlamentares, o que mais me marcou foi o entusiasmo das pessoas
que ali estavam. Não era um momento qualquer, todos que ali estavam
sabiam que aquele dia era histórico e que aquele dia não seria esquecido
pelas futuras gerações. Porque, por cerca de cinco décadas, se esperou
esse investimento da estrada, da MA-275, desses 41 km que unem
Amarante a Sítio Novo. Muitas promessas foram feitas no passado
por governantes que passaram. Mas somente um prometeu e cumpriu,
Governador Flávio Dino. E foi marcante porque ali gerações estavam
presentes, desde o jovem que já chegou e viu aquela estrada até um
senhor que completava 100 anos de idade e que, por muito tempo,
esperou que aquela rodovia fosse feita. Na minha fala naquele momento,
eu destaquei, com entusiasmo, que os nossos cargos passam, os nossos
mandatos findam, mas que as marcas do trabalho, estas, sim, se
eternizam. E que nesse sentido o Governador Flávio Dino, o Secretário
Clayton Noleto, que fazem esta realidade acontecer. Nunca mais serão
esquecidos naquela região. É algo muito forte, é algo que impacta desde
a pessoa mais simples, o pequeno produtor, até o grande produtor,
todos reconhecem essa firmeza do Governador Flávio Dino em realizar
esse sonho da Região Tocantina. Em Amarante, também foi inaugurado
um complexo esportivo, um investimento de mais de dois milhões e
meio. Outras grandes obras estão sendo feitas na cidade, como é o caso
de um IEMA num investimento de mais dez milhões, investimento
altíssimo que o Governo Flávio Dino faz naquele município, como o
Viva Procon que vai garantir que a cidadania seja exercida plenamente
pela população, tendo a participação de uma emenda parlamentar
minha. Na segurança do município de Amarante, o que era um simples
destacamento policial virou a Companhia Independente e hoje é
Batalhão de Polícia Militar. Onde só havia cerca de dez policiais, hoje
tem 70. Onde só tinha uma viatura, hoje tem cerca de seis, todas
caminhonetes traçadas, todas novas, que conseguem reforçar a segurança
na sede e na zona rural. Amarante foi transformada pelo Governador
Flávio Dino. Uma consequência desse investimento da segurança é o
sistema bancário. O Banco do Brasil que, no passado, teve uma agência
plena, no município de Amarante, em razão de assaltos inclusive com
morte de policial no passado, antes da gestão do Governador Flávio
Dino, em razão da insegurança, o Banco do Brasil decidiu rebaixar o
perfil da agência, Minardi. O Banco do Brasil rebaixou o perfil da
agência do Banco do Brasil de Amarante para um simples posto de
atendimento avançado, retirou numerários, diminuiu os servidores e
também os serviços. Com esse investimento que o governo Flávio
Dino fez em Amarante, cerca de dois, três meses atrás, estivemos com
as lideranças Cleiva, Rosélis, Wilson, Yuri, e com o comandante do
Batalhão de Amarante, o major Allan, estivemos com o Superintendente
Regional do Banco do Brasil, Dr. Cristiano Monteiro, e argumentamos
ali o que o governo Flávio Dino tinha feito na segurança, solicitando
que o posto de atendimento voltasse a ser uma agência plena. Outras
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lideranças da cidade também reivindicaram. E o importante foram os
argumentos, os dados da segurança, os investimentos concretos. Não
deu em outra! Semana passada, o Superintendente me ligou, na última
quinta-feira, dizendo que foi aprovado pelo Banco do Brasil para que
voltasse a ser uma agência plena. Já chegarão mais servidores em
Amarante, mais serviços e numerários para atender todo aquele fluxo,
aquela necessidade da região. Observem bem, onde a regra do Banco do
Brasil, no País inteiro, é rebaixar ou fechar agências bancárias, mas, em
Amarante, o que era um posto de atendimento volta a ser uma agência
plena porque as condições de segurança foram garantidas. É assim que
se faz um governo forte, com trabalho, com as marcas que melhoram a
vida das pessoas. E as pessoas agradecem, aquela multidão que estava
em Sítio Novo, Amarante e João Lisboa. Em João Lisboa, foi a
inauguração de um complexo esportivo. Em Amarante a estrada e um
complexo esportivo. Aquela multidão não é movida por ideologia. Ela
não é movida por promessa. Ela não é movida por alguma coisa que
está abstrata. Ela é trazida pelo exemplo do trabalho. Ela é trazida pelo
reconhecimento de algo que acontece, porque a palavra do Governador
Flávio Dino se cumpre. E isto é muito importante. Está de parabéns o
Governo Flávio Dino. E, mais ainda, de parabéns toda a população que
recebe esse investimento. Muito obrigado, Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Fernando
Pessoa, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhora Presidente, todos que nos acompanham
pela Rádio e TV Assembleia, internet, hoje, nós subimos, Senhora
Presidente, primeiro, para agradecer. Agradecer ao Governador Flávio
Dino. Eu disse ao Governador que nós temos uma gratidão enorme,
nós barra-cordenses, com o nosso Governador. Governador que já está
na história do Maranhão como o governador que mais trabalhou pelos
barra-cordenses. E, aí, recebemos o Governador Flávio Dino, junto
com o nosso Senador Weverton Rocha, o nosso amigo Inácio Melo lá
no ato representando a Senadora Eliziane Gama, onde entregamos,
Senhor Presidente, algumas obras. Obras estas, Senhor Presidente,
que aqui também queria lhe agradecer, Presidente Othelino Neto, porque
V. Ex. também ajudou Barra do Corda quando foi para o Governador
mandar a obra lá da Rua Rio Purus. Obra esta que tem ajudado bastante
Barra do Corda e que interligou bairros de Barra do Corda, que era o
sonho daquela população. E aí, Senhor Presidente, o Governador lá
também anunciou várias outras obras, onde também foi anunciado que
nós iremos inaugurar na maior brevidade possível o Corpo de
Bombeiros na cidade de Barra do Corda, que também era o sonho dos
barra-cordenses. E o Governador lá, mais uma vez, se comprometeu
que iremos entregar ainda este ano. Também, Senhor Presidente, foi
falado da Escola Militar. Escola esta que nós iremos colocar para
funcionar ainda no início do ano letivo de 2020. E aí, Senhor Presidente,
o Governador Flávio Dino foi mais enfático em mandar um recado para
aqueles que fazem oposição a qualquer custo, que fazem oposição
irresponsável, que fazem oposição sem ver e falam mal do Governo
municipal como também fala mal do Governo estadual. O Governador
Flávio Dino disse que quem quiser apostar pode apostar, porque, até
o próximo ano, ele estará em Barra do Corda para também inaugurar o
Hospital de 50 leitos. E aí ele reafirmou, e disse: - Quando andei aqui
para anunciar a Rua Rio Purus, ainda lá na inauguração da Ponte do
Juá, muita gente chegou para mim e disse: “governador, não acredito
que você irá fazer a Rua Rio Purus”. E eu disse, ‘apostem, podem
apostar’. E aqui hoje o governador fez o mesmo desafio: “podem
apostar que até próximo ano, de 2020, iremos também estar em Barra
do Corda inaugurando hospital de 50 leitos”, senhor presidente. Eu
disse ao governador que eu não tinha mais nada a pedir para ele para
levar para a cidade de Barra do Corda, que o nosso coração só tinha a
agradecer, agradecer ao governador Flávio Dino por tudo que tem levado
à cidade de Barra do Corda. A parceria do governador Flávio Dino, do
prefeito Eric Costa, dos vereadores do nosso grupo político, tem

melhorado bastante a vida das pessoas, tem melhorado bastante a vida
dos amigos e amigas de Barra do Corda. Senhor presidente, também
estivemos lá no povoado Esperantina, povoado esse que o prefeito
Eric Costa inaugurou este ano um poço artesiano, no povoado de
Esperantina. E agora estivemos acompanhando o governador, o prefeito,
onde foi inaugurada mais uma Escola Digna, uma Escola Digna no
município de Barra do Corda. E aí senhor presidente, graças a Deus o
nosso grupo político tem aprendido a ganhar eleição e tem aprendido
votar nos candidatos certos. Votamos no governador Flávio Dino,
votamos no senador Weverton Rocha e votamos na senadora Eliziane
Gama. Também quero agradecer ao senador Weverton que colocou um
milhão este ano para a cidade de Barra do Corda, para o IFMA, na
cidade de Barra do Corda, que vai ajudar não só Barra do Corda, mas
vai ajudar toda a região. Como também agradecer a senadora Eliziane
Gama, que lá representada pelo seu esposo Inácio Melo colocou R$ 2
milhões este ano para Barra do Corda para colocar asfalto nas ruas,
que ainda não tem em Barra do Corda. E aí senhor presidente, me
comprometi com o governador onde ele disponibilizou R$ 500 mil de
emenda este ano para mim, na Saúde, e aí nós colocamos para a Saúde
de Barra do Corda para que o prefeito possa executar o teto daquele
hospital de 50 leitos em Barra do Corda. Também, senhor presidente,
estivemos na abertura do festejo da cidade de Tuntum, momento de
muita alegria onde participamos lá, ao lado dos amigos, dos vereadores,
vereadoras lá do município de Tuntum, visitando alguns amigos, uma
noite de festejo muito agradável. O festejo de Tuntum que aqui convido
todos os amigos e amigas que possam, do Maranhão, estar na nossa
cidade de Tuntum prestigiando nosso festejo. É um momento festivo
e estaremos lá nesse final de semana novamente prestigiando o nosso
Festejo de São Raimundo Nonato. Satisfeito, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor presidente, senhores deputados e deputadas,
imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio
Alema, meu mais cordial, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar
minha fala aqui desejando boa recuperação ao nosso colega deputado
Hélio Soares, que Deus o abençoe e que ele esteja logo, logo, novamente
ao nosso convívio. Gostaria aqui de ressaltar para V. Ex.ªs algumas
visitas que nós fizemos durante a semana passada. Visitas essas,
reuniões essas muito proveitosas e muito produtivas, dentre elas, eu
gostaria de destacar aqui para V. Ex.ªs, uma visita que nós fizemos à
Secretária de Juventude, a Tatiana, juntamente ao André, onde lá nós
firmamos uma parceria entre a Deputada Daniella Tema, representando
este Poder, e a Secretaria da Juventude, na implementação de mais
políticas públicas voltadas para a nossa juventude. Também gostaria
aqui neste momento destacar um outro evento de suma importância
que nós tivemos. Evento este realizado pelo TRE, onde eu agradeço ao
Desembargador Cleones Cunha e o Desembargador Corregedor Tyrone
pelo convite, onde nós participamos do evento que tratava do voto
jovem na escola. Um evento em parceria com várias escolas públicas e
privadas para discutir justamente as políticas públicas também voltadas
para os nossos jovens e estimular também o debate dentro das escolas.
A gente precisa debater sobre política, assim como eu gostaria de
parabenizar, eu sendo boliviana, gostaria de parabenizar o time do
Sampaio Corrêa pelo bicampeonato. A seleção de basquete fez um
lindo espetáculo, no último final de semana, onde saiu aí bicampeão
nesse grande campeonato brasileiro. A gente também tem que falar
sobre políticas públicas voltadas para os dependentes químicos que
tem crescido o número e no último final de semana, também na quinta-
feira, nós participamos de um grande evento que aconteceu aqui dentro
desta Casa, um evento da FETEB, da REMAD, onde agradeço o convite
do amigo Érisson, foi me convidar para participar, para discutir essa
importante temática acompanhada de outros Deputados, inclusive o
Deputado Fábio Macedo e o Deputado Wendell Lages, que também
estiveram presentes deixando a sua contribuição nesse importante
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evento. E parabenizar o nosso Governador Flávio Dino pelas inúmeras
obras de inauguração, durante esse final de semana, em especial as
obras da cidade Barra do Corda. Cidade muito próxima ali da nossa
região, Tuntum, Presidente Dutra. Gostaria de parabenizá-lo por essas
grandes obras que não tenho dúvida que vão melhorar muito a qualidade
de vida das pessoas daquela localidade. E também de reforçar aqui ao
nosso Governador, agora que eu o parabenizei, a gente também vem a
esta tribuna para cobrar, para cobrar, mais uma vez, o corpo de
Bombeiros na cidade de Presidente Dutra. Nesse final de semana, a
cidade passou por mais um incêndio. Dessa vez, numa residencial,
dentro do centro da cidade. E a gente já subiu a esta tribuna, em outras
oportunidades, para solicitar do nosso Governador a implantação do
Corpo de Bombeiros. E hoje eu subo a esta tribuna, novamente, para
solicitar porque os números de incêndio, de focos de incêndio tanto
nas áreas comerciais, ali de Presidente Dutra, tem crescido não só
Presidente Dutra, a gente fala de Presidente Dutra pela localização que
está situada na Região Central tendo em vista que o acesso para as
cidades circunvizinhas é facilitado pela localização do município. Então,
eu venho aqui solicitar do meu amigo, do meu nobre Governador Flávio
Dino, que tem essa sensibilidade para o povo daquela localidade.
Também passamos no final de semana como o trabalho para gente não
para, durante a semana, a gente fica aqui nas atividades parlamentares,
dentro dessa Assembleia Legislativa, cobrando, indicando, por meio
de Proposições, e, no final de semana, a gente vai para o interior, desce
para o interior, e esse final de semana, nós tivemos na cidade de Buriti
Bravo, atendendo convite do amigo César Pereira, onde visitamos
também a ex-candidata à prefeita, a ex-vereadora Luciana Leocadio,
que agradeço a receptividade, dentro daquele município. E também
estivemos na cidade do Luiz Rocha atendendo convite do Antônio
José, onde reuniu vários amigos. E, na oportunidade, nós podemos
ouvir um pouco das demandas e das necessidades da população,
fazendo o compromisso de continuar trabalhando e de buscar
investimentos para dentro daquela cidade. Eu não posso aqui também
sair desta tribuna, como uma tuntuense que sou, sem parabenizar o
Frei Joelmir pelo lindo evento que está fazendo este ano. É o segundo
ano que realiza o nosso Festejo de São Raimundo Nonato, um dos
maiores festejos, se não for o maior daquela região. Então, aqui eu
parabenizo o Frei Joelmir pela organização dessa grande festividade
religiosa dentro do nosso município. Sem mais, muito obrigada, boa
tarte, fiquem todos com Deus.

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 Deputadas e Senhores
Deputados, utilizo a tribuna, nesta tarde de segunda-feira, mais uma
semana se inicia de muito trabalho, muita luta, para destacar uma
sessão solene que nós fizemos, na manhã de hoje, em homenagem aos
atletas maranhenses que participaram do Pan-Americano, PAN, esse
que o Brasil teve seu maior e melhor resultado com 55 medalhas de
ouro. Isso muito orgulha a todos nós, cidadãos maranhenses, porque
nós conseguimos garantir a presença de seis atletas nesse evento
esportivo, atletas esses que participaram e garantiram resultados. Mas
o maior resultado que esses atletas maranhenses, que hoje foram
homenageados por esta Casa, puderam nos trazer e nos garantir vai
muito além das medalhas. Esses atletas, cujo talento nós hoje
reconhecemos, considerando-os os verdadeiros heróis do mundo
moderno, porque esses atletas nos servem como exemplo, são atletas
como Wellington Silva, a Talia Costa, o Daniel Silva, a Ana Paula, o
Bruno Lobo e o Marlon Zanotelli, que são maranhenses como nós que
inspiram outros maranhenses, crianças, jovens que sonham em um dia
conquistar uma medalha olímpica, que sonham um dia participar de
um Pan-Americano. Esses atletas são exemplo de superação, são
exemplos de determinação. E eu aproveito esta oportunidade para, em
tempo em que parabenizo e reconheço o talento desses atletas, para
parabenizar o Governo do Estado, o Governador Flávio Dino pela

realização dos jogos escolares que, mesmo num momento de crise,
mesmo num momento recessão econômica, o Governador Flávio Dino,
por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, a Sedel, hoje com o Secretário
Rogério Cafeteira, conseguiu garantir um evento com qualidade, um
evento esportivo que permitiu a todos esses jovens a realização de um
sonho, que é colocar todo o seu talento à prova. Parabenizo também o
Secretário de Esporte do Município, Rommeo Amin, que hoje participou
da sessão solene, representando o Prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior, que tem também realizado um trabalho fundamental,
levando o esporte para mais próximo da comunidade. O esporte é
muito mais do que o esporte por si só, que já é muita coisa, que já é
uma garantia social fundamental. O esporte é uma porta de
oportunidades. Por meio do esporte, muitas pessoas conseguem garantir
os seus direitos, conseguem garantir melhorias e perspectivas de vida.
Por isso, Senhor Presidente, que eu parabenizo o Governo do Estado
do Maranhão por ter realizado um evento esportivo como esse. E
aproveito para destacar a importância de incentivarmos os
paradesportos. Os atletas que possuem algum tipo de deficiência
também precisam ter o seu talento reconhecido e precisam também ter
a oportunidade de desenvolver as suas práticas esportivas. Na última
semana, eu fui à Universidade Federal do Maranhão e pude conhecer o
time de basquete sobre rodas da cidade de São Luís. Eles vão participar
agora, em setembro, de um evento esportivo representando o nosso
estado no âmbito nacional. E, sem uma estrutura adequada, já
conseguiram bons resultados. Só que agora vão ter o apoio do Governo
do Estado, que está investindo mais de 79 mil reais em passagens, em
estruturas para que esses atletas possam representar bem o nosso
estado. E é isso que nós devemos fazer, reconhecer esses talentos não
só quando eles alcançam o pódio, mas reconhecer esses talentos que
conseguem competir em alto grau sem a estrutura que atletas do Rio de
Janeiro, São Paulo e de outros países têm para realizar. Senhor
Presidente, era o destaque que eu teria para hoje. E gostaria também de
parabenizar o meu querido amigo de plenário Fernando Pessoa pelas
ações do Governo do Estado para sua região, a sua cidade. Pude
acompanhar, Fernando, enquanto trabalhava aqui em São Luís, na Ilha
do Amor, pude acompanhar, com muito entusiasmo, a sua alegria, a
sua excitação, a sua empolgação a garantir investimentos para a saúde
de Barra do Corda. Parabéns. E vamos juntos porque o Maranhão
precisa e o Maranhão merece todo o nosso esforço. Obrigado.

IV ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Antes de iniciarmos a Ordem do Dia, solicito a todos que se
postem em posição de respeito para observarem um Minuto de Silêncio,
em virtude do falecimento do senhor Washington Luís, conhecido como
Carioca do Rádio, ocorrido em 26 de agosto de 2019, na cidade de
Bacabal, por solicitação do Deputado Roberto Costa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, só uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - De acordo com o meu querido amigo, que graças a Deus está
recuperando sua saúde, Deputado Hélio Soares, na última sessão disse
que era para citar sempre o Regimento quando fosse levantar uma
Questão de Ordem, e em homenagem a ele, até com senso de humor,
que lhe é peculiar, e já nos faz falta e, com certeza, daqui a pouco, volta
com muita força. De acordo com o artigo 155 inciso IV do Regimento
Interno desta Casa, gostaria aqui de cumprimentar meu querido amigo
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Dilermando de Araújo, microempreendedor aqui na cidade de São Luís,
que está acompanhando a sessão aqui nesta Casa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro. Registro também a presença da líder
comunitária Kênia, da Cidade Olímpica, seja muito bem-vinda.
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, primeiro item da pauta da
Ordem do Dia é a PEC n.º 005, de autoria da Deputada Mical, que está
ausente. Então, fica transferida para a próxima Sessão. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 020, de autoria do Deputado César Pires (lê).
Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 070, de autoria do Deputado Othelino Neto
(lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 062/2019, de autoria da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 446/2019,
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Este requerimento
foi indeferido por decisão da Mesa. Os Deputados que mantêm a
decisão da Mesa permaneçam como estão. Mantida a decisão da Mesa.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento de autoria do
Deputado Adelmo Soares (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento n.º 450/2019, de autoria do deputado
Duarte Júnior, (lê). Aliás, é deliberação da Mesa. Deferido. Fica incluído
na Ordem do Dia da próxima Sessão. Deputada Mical, nós não
encerramos ainda a Ordem do Dia e tem a PEC, de sua autoria, para
apreciar. Nós poderíamos fazer o seguinte: algum colega pode pedir a
conferência de quórum para que nós vejamos se temos ainda vinte e
cinco Deputados, em Plenário.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, eu queria pedir conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Neto. Peço que zere o painel e os
Deputados e as Deputadas confirmem suas presenças. Se tiver 25
Deputados, nós apreciaremos a PEC. Nós temos 25, em Plenário, são
necessários 25 votos. Eu pedi aqui à Assessoria da Mesa que fosse
localizar os Deputados que estão na Assembleia e se ausentaram do
Plenário, Deputado Wendell, Deputado Zé Gentil, Deputada Dra.
Helena, Deputado Edson, Deputado Pará, para que nós possamos ter
os votos suficientes para aprovar a PEC, proposta pela Deputada
Mical. Peço que libere o painel para votação. Lembrando aos Senhores
e às senhoras que votando SIM, aprova a PEC; votando NÃO, reprova
e tem opção da abstenção. Primeiro, confirmo a presença e depois
vota. Votação encerrada. Peço que libere o resultado no painel. Com 27
votos SIM, PEC aprovada. Parabéns, Deputada Mical. Vai à
promulgação. Inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária de terça-
feira, 27 de agosto: Requerimento 452, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, e Requerimento 453, de autoria do Deputado Adriano.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, oito minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O Deputado Vinícius Louro, por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, Questão de Ordem. Eu gostaria só que V.Ex.ª agora, haja
vista que o PR não é mais PR, é PL, que pudesse modificar, perante à
Mesa, a sigla do Partido Liberal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que a Secretaria da Mesa providencie a alteração: onde
tem PR, antigo Partido Republicano, passa a ser PL, Partido Liberal.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, primeiramente, na tribuna
da Assembleia Legislativa, como Vice-Presidente do PL do Estado do
Maranhão, quero informar que o nosso companheiro de luta partidária,
Deputado Hélio Soares, teve um mal súbito nesse final de semana e já
se encontra, graças a Deus, na cidade de São Luís, como já é de
conhecimento de toda a mídia maranhense. Ele passa bem e, com fé em
Deus, teremos novamente a presença, o mais rápido possível, se Deus
quiser, do Deputado Hélio Soares, aqui, na Assembleia Legislativa,
por quem eu tenho muito carinho, muita consideração, um grande
amigo. Pego bastantes conselhos do Deputado Hélio Soares. E venho
também, além de vice-presidente do PL no Estado do Maranhão, como
líder do Bloco Parlamentar Democrático, em nome dos deputados
Leonardo Sá, Detinha, Wendell Lages também dar a nossa contribuição
e deixar nossa mensagem de apoio ao nosso colega e amigo Deputado
Hélio Soares. Mas, Senhor Presidente, o que me traz, hoje, mesmo a
esta tribuna é para manifestar, Deputado Leonardo Sá, uma grande
festa que já aconteceu na cidade de Capinzal do Norte. Nós estivemos
lá junto com o líder político, na última sexta-feira, Eliomar Miranda,
onde eu fiquei surpreso. Mais de um ano para a eleição e o povo de
Capinzal do Norte já dá o norte, como a própria cidade diz, nas eleições
de 2020. Foi uma grande manifestação popular que aconteceu naquela
cidade, no povoado de Santa Rosa. Chegamos lá, eu e o pré-candidato
a prefeito de Peritoró Serapião Louro e também o presidente da Câmara
de Pedreiras, Bruno Corvina. Nessa cidade fomos recepcionados por
vários populares, Deputado Leonardo Sá, por várias lideranças políticas,
vereadores que também estiveram lá - em nome deles, eu falo do Doutor
Almeida, vereador, principalmente a sua base em Santa Rosa - e a filha
do ex-prefeito Eliomar, Adaele. Então eu fiquei muito surpreso: faltando
mais de um ano para a eleição, e a população se manifestando como se
manifestou na cidade de Capinzal do Norte. É uma cidade, hoje, pode
se dizer, rica porque recebe royalties do gás natural. É uma cidade que
nós temos que chamar a atenção do Ministério Público, temos que
chamar a atenção dos agentes fiscalizadores do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão para realmente atuarem com mais efetividade
sobre a questão dos recursos do gás natural, para saber o que está
sendo feito. E lá, no meu discurso, eu coloquei que hoje, Deputado
Rildo Amaral, nós temos cidades como Lima Campos, Trizidela do
Vale, que recebem o gás natural. Mas a gente vê a olho nu o
desenvolvimento dessas cidades, os prefeitos trabalhando de cabeça
erguida. Nós sabemos que trabalhar, gerir uma cidade sem recursos é
difícil, mas, quando se tem competência, se faz. Agora imagina gerir
uma cidade que tem dinheiro, como é a questão do gás natural; e aí o
prefeito atrasar quatro meses de salário. Isso é que a gente não pode
aceitar, enquanto outras cidades estão com a cidade asfaltada, a zona
rural asfaltada, as reformas das escolas, dos postos de saúde, uma
melhor saúde para a população. Como exemplo, Lima Campos, que
agora tem o vale gás, que está levando o botijão de gás para as pessoas
que realmente precisam, melhorando a qualidade de vida dessas
pessoas. E aí eu chego em Capinzal do Norte, no realmente atraso que
ali está acontecendo. Não tenho nada contra o prefeito que ali está,
mas a verdade tem que ser dita. O ex-prefeito Eliomar, quando foi
prefeito, deputado Arnaldo Melo, não tinha nenhum tipo desses
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recursos, como o gás natural, e asfaltou a cidade, fez as estradas vicinais,
fez postos de saúde, fez escolas na zona rural, fez casas populares
para entregar para a população, salvo me engano quase 200 casas e não
tinha o recurso do gás natural naquela época, deputada Thaiza. E hoje
eu sempre me pergunto: imaginemos nós, o ex-Prefeito Eliomar à frente
novamente da Prefeitura com esses recursos do gás natural? Isso é uma
reflexão que eu trago agora para a população de Capinzal do Norte.
Mas a pouco mais de um ano para a eleição de 2020, eu vi realmente o
povo já sinalizando, o povo dizendo quem vai realmente administrar
uma cidade, a cidade de Capinzal do Norte nessa grande movimentação
política que aconteceu ali no povoado de Santa Rosa. E quero aqui
parabenizar a população, porque a população mostrou que quer
liberdade, querem se libertar. Às vezes a gente chega a cidade, deputado,
e a gente conversa com os populares, e as pessoas realmente ali presas
com quatro meses de salários atrasados e não podem dizer para ninguém
que estão com os meses de salários atrasados porque senão vão ser
demitidas. Imaginem aquela mercearia que está esperando que o
funcionário público, que está devendo, como é que o funcionário vai
justificar que não está pagando? Ele tem que dizer que não está
recebendo da Prefeitura. Mas lá a ordem é essa: se falarem que está
atrasado, o prefeito coloca para fora. E acho que o povo realmente
quer se libertar desse tipo de política. Agora, no século XXI, não existe
mais isso em lugar nenhum, só na cidade de Capinzal do Norte e a
gente não pode aceitar. Eu venho trabalhando bastante nessa cidade de
Capinzal do Norte na gestão passada, contribuí no que pude,
principalmente na questão de água, de poços artesianos e agora,
novamente, o povo fortalecido por esse novo grupo, que é o grupo do
Eliomar, a vontade popular almejando o retorno desse grande homem,
desse grande administrador para a cidade de Capinzal do Norte. E
agora, mais do que nunca, um compromisso fechado entre os deputados
do PL, que é o deputado federal Josimar de Maranhãozinho que abraçou
também a cidade de Capinzal do Norte, que está lá unido com o ex-
prefeito Eliomar Miranda e agora o deputado estadual Vinícius Louro.
Que mais do que nunca, uma cidade ali vizinha a cidade de Pedreiras,
estarei mais presente ainda para realmente fazer esse nosso mandato
participativo, deputado Leonardo Sá, que é conversar com as pessoas
e as pessoas vão trazer as demandas para que a gente possa na altura
do que puder fazer acontecer para amenizar o sofrimento daquela
população que vem a padecer pelo descaso administrativo. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Deputado Vinícius Louro, pela liderança do Bloco
PL/PMN.

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, retorno, mais
uma vez, aqui à tribuna da Assembleia Legislativa para falar do grande
evento do esporte de vaquejada que aconteceu esse final de semana na
cidade de São Luís. Um evento organizado, onde eu quero parabenizar
aqui a AVMA, que, em nome do Almir Serejo, Marcos Sassá, parabenizar
Guilherme Cortês, parabenizar o Eduardo Gomes, meu amigo Ronan
Lima, todos que estiveram à frente da Organização da AVMA, do
Circuito AVMA, aqui na capital maranhense. Foi um circuito onde
veio mostrar a regulamentação do esporte de vaqueja, foi um circuito
que realmente foi programado para sábado, mais tardar na madrugada
de domingo acabar ali com as corridas, haja vista essa organização que,
no domingo, todos os vaqueiros, chefes de equipe já possam estar nas
suas residências confraternizando com seus familiares, com seus filhos
e também podendo aproveitar a sua segunda-feira. Nós temos que
chamar atenção aos donos dos parques de vaquejada que siga o exemplo
da AVMA que haja vista que muitas dessas festas de corrida de Mourão
acabavam na segunda-feira, meio dia, e ali ainda estavam grandes
equipes, chefes de equipe competindo na segunda-feira, já perdendo

praticamente, Deputado Rildo Amaral, a segunda-feira. E essa
organização veio justamente para possibilitar que, no domingo mesmo,
os chefes de equipe, os vaqueiros, tratadores, juízes, curraleiros, todas
as pessoas envolvidas na vaquejada possam já estar confraternizando
com seus familiares. Uma vaquejada que foi exemplo do juiz do bem-
estar animal...

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Um aparte,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado,
eu queria, mas nós estamos falando pela Liderança, mas eu queria
realmente poder apartear V. Ex.ª. É o Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Perfeito.
Então, eu só queria parabenizar o seu trabalho, Deputado, na defesa da
vaquejada, me espelho muito nesse seu papel e pretendo fazer algo
semelhante no que pertine ao Kitesurf, aqui na nossa cidade, aqui
nosso Estado, porque é um esporte que ao tempo em que gera emprego
e renda, também incentiva a cultura e o turismo, mas muito obrigado.
Era apenas para parabenizá-lo e externar o meu sentimento positivo
em relação ao seu trabalho no que pertine à vaquejada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Obrigado,
Deputado Duarte, eu também acompanho o trabalho de V. Ex.ª, quando
se trata do bem-estar animal. E a lei, que nós aprovamos aqui na
Assembleia Legislativa e foi também aprovada pelo Congresso, é
justamente para banir esses maus-tratos animais nos esportes equestres,
nos esportes da vaquejada. E eu vejo V. Ex.ª também fazendo campanhas
aí educativas junto com a população para que a gente possa banir os
maus-tratos de animais, na Ilha de São Luís, como também em todo o
Estado do Maranhão, mas a AVMA realmente dando exemplo com o
juiz do bem-estar animal que ali tem um veterinário fiscalizando a
saída dos equinos para que não possa ter nenhum tipo de sangramento
tanto no focinho do animal, do cavalo, como ali na suas costelas, por
causa da espora. Se tiver qualquer tipo de sangramento, Deputado
Ariston, é desclassificado, como a AVMA também reforçou o colchão
de areia, ali perto da faixa que vai possibilitar o boi cair e levantar mais
confortavelmente, como a protetora da cauda animal que evita que a
cauda do animal seja decepada, protegendo ali a cauda do animal. E
isso tudo são regras que a AVMA vem defendendo dentro do esporte
de vaquejada, dentro da vaquejada legal. A gente tem que chamar a
atenção de todos os donos de parques de vaquejada do Estado do
Maranhão para se adaptarem. A lei foi aprovada, o esporte hoje é lei,
no Estado do Maranhão e em todo Brasil,  mas não exime a
responsabilidade dos donos de parque de vaquejada de cumprirem
essas normas, essas regras. Eu quero chamar a atenção que, da mesma
forma que nós fomos brigar, lutar pelo esporte de vaquejada, Deputado
Leonardo Sá, agora nós vamos também lutar para que a lei seja realmente
regida, a lei faça acontecer nas vaquejadas do Estado do Maranhão.
Então, quero parabenizar aqui a AVMA, todos os organizadores. Quero
aqui parabenizar os patrocinadores, principalmente a classe vaqueira,
que estão os Deputados Federais, como Juscelino Filho, o Deputado
Júnior Marreca, o Deputado Pedro Lucas, classe política que esteve
ali envolvida. Parabenizar todos os empresários que estavam ali também
colaborando com a AVMA, todos os donos de haras aqui do Cavalo
Quarto de Milha, da cidade de São Luís e do Estado do Maranhão. A
gente não poderia ficar de fora do esporte que a gente sempre defendeu
com amor e com carinho, e agora praticando esse esporte que realmente
traz uma adrenalina, traz uma emoção e, principalmente, uma satisfação
que você tem ali em cima de um cavalo, correndo no esporte de
vaquejada, que é inigualável. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Marco
Aurélio, por dez minutos, com apartes.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO

(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, todos que acompanham esta sessão. Quero
destacar uma ação muito relevante que julgo, sobretudo pelas demandas
que recebemos todos os dias na área da saúde, não nos cabe interferir
na regulação, mas nós podemos ajudar para que a fila possa andar. O
Hospital Macrorregional de Imperatriz, Doutora Ruth Noleto, que
completou agora três anos e que está funcionando, desenvolve um
papel fundamental nas cirurgias eletivas. Esse atendimento tem ajudado
a salvar tantas vidas e reduzir o sofrimento de tantas pessoas que,
antes dele, às vezes, esperavam anos para terem direito a uma cirurgia,
mesmo cirurgias simples de hérnia, vesícula, uma cirurgia urológica,
enfim, demoravam anos e, às vezes, até se agravava para uma
enfermidade difícil de tratar. O Hospital Macrorregional de Imperatriz
deu esta resolutividade. Em diálogo com pessoas que trabalham a saúde
na região, recebi uma sugestão e acolhi, entendendo a importância, e
estou destinando uma Emenda Parlamentar, todo o valor da saúde que
me for conferido para que possamos fazer mutirões de cirurgias eletivas,
em Imperatriz, do Macrorregional, Doutora Ruth Noleto. Este mutirão
atenderá diversas especialidades. Terão cirurgias gerais, cirurgias de
catarata, de outras também no campo visual, cirurgias de próstata,
cirurgias ginecológicas. De modo que ajudará demais a desafogar a fila
que tem hoje em toda a rede que regula mais de 40 municípios,
envolvendo a Região Tocantina, Região Sul e também Região Central.
Essa ação vem no sentido de a gente fazer a parte da gente. É muito
importante a gente continuar reforçando para que o Governo possa,
cada vez mais, atender a essas necessidades. Mas é importante também,
como parlamentar, chamar para nós mesmos a nossa possibilidade de
contribuir. Desta forma, eu, que já tenho a satisfação de, no ano de
2016, ter destinado toda a minha emenda da saúde de mais de um
milhão de reais para a abertura da UPA do São José – que, à época, em
Imperatriz, estava há mais de quatro anos concluída, mas não tinha
sido aberta - destino agora toda a minha emenda na saúde para que seja
feito mutirão de cirurgias eletivas, atendendo toda a região, respeitando
a regulação para que possa, assim, diminuir essa demanda e, em alguns
casos, até mesmo zerar essa fila existente. Semana passada estive em
audiência com o Secretário de Saúde Dr. Carlos Lula. Dialoguei com
ele, disse a minha vontade de destinar essa emenda. Ele, imediatamente,
providenciou que toda a rede viesse fazer esse levantamento, esse
diagnóstico. E, assim, estamos destinando a emenda. O Governador
Flávio Dino tenho certeza que vai dar todo o apoio para que a gente
possa, então, efetivar esta política pública. Será respeitada a regulação
e nós iremos conseguir diminuir bastante esta fila de espera. Tenho
certeza que centenas e centenas de pessoas serão atendidas e que a
dignidade dessas pessoas será respeitada e a qualidade de vida dessas
pessoas será priorizada. Eu agradeço o apoio do Secretário Carlos
Lula. Agradeço o apoio do Governador Flávio Dino e também todo o
macrorregional de Imperatriz o corpo que dirige o macrorregional de
Imperatriz e a regional de saúde. Porque foi por meio desse diálogo,
vindo da base, dessa apresentação da necessidade que entendemos esta
urgência e destinamos, assim, a nossa emenda. Tenho certeza de que,
nos próximos dias, ao ser concluído todo esse projeto, essa elaboração,
iremos para a parte principal, que é a execução. E confiamos, assim,
que esta ação irá ajudar centenas de pessoas que, hoje, esperam pela
oportunidade de uma cirurgia. E este direito será cumprido. Muito
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto Evangelista, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, a nossa galeria, imprensa, internautas, a todos que nos
acompanham pela TV Assembleia e outros meios de comunicação. Eu
venho a esta tribuna para relatar algo que tenho vivenciado ao andar
pelas ruas da nossa cidade de São Luís, conversando com as pessoas,
dialogando, Deputada Mical, Deputado Rildo Amaral. Nós temos,

infelizmente é o que está posto em nosso Sistema Único de Saúde do
nosso país, sistema esse que deve ser rediscutido, já está aprovado na
ponta que teoricamente é um belíssimo sistema, mas na prática ainda
não conseguiu trazer eficiência necessária que os nossos cidadãos
precisam, deputado Vinícius. E dialogando nas ruas da nossa cidade de
São Luís, encontrando diversas pessoas que ainda esperam por
cirurgias, cirurgias essas cirurgias eletivas. Cirurgias simples, mas que
incomodam o cidadão: cirurgia de catarata, cirurgia de hérnia de disco,
cirurgia de diversas naturezas urológicas, que dá para você fazer por
meio de mutirões, que não lotará os hospitais da nossa cidade. Portanto,
em diálogo com a sociedade de São Luís resolvi então procurar a
Secretaria de Estado da Saúde. Conversei com o secretário Carlos Lula,
o qual quero agradecer pela receptividade da ideia que levamos, da
demanda que apresentamos e o secretário Carlos Lula pôde ali
destrinchar, apresentar realmente a fila ainda que se tem, necessária de
pessoas para fazer essa cirurgia. Eu venho aqui anunciar no nosso
Plenário, para todos que acompanham a Assembleia Legislativa, a
destinação de R$ 500 mil, toda a minha Emenda destinada a Saúde vai
justamente para tentarmos amenizar a dor de muitas pessoas e diminuir
a fila de espera que temos aqui em São Luís. Faremos por meio de
diálogo, sim, com a sociedade civil organizada, com o poder público, a
Secretaria de Estado da Saúde para que o Hospital Carlos Macieira
possa receber essa demanda oriunda da nossa indicação. Não é uma
simples indicação, é a Emenda Parlamentar que nós temos direito aqui
na Assembleia Legislativa. É um problema grave que se vive no país
inteiro, como já disse aqui no início do meu pronunciamento, no
Maranhão não é diferente, em São Luís não é diferente. Então somando
esforços, deputada Daniella, deputado Leonardo Sá, para que possamos
chegar até famílias ludovicenses, famílias maranhenses que esperam
por uma simples cirurgia, mas que vai mudar de vez por todas a vida
daquela família. Portanto fica aqui a indicação da nossa Emenda
Parlamentar, que já a fizemos de maneira formal até o Governo do
Estado e que agora anunciamos aqui. Estamos montando todo um
projeto com a Secretaria de Estado da Saúde para tornar realidade a
indicação desta Emenda Parlamentar. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Dr. Yglésio. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do
Curso.

Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora
Cleide Coutinho.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio
Macedo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha,
Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará
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Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal,
Felipe dos Pneus, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wendell Lages,
Zé Gentil e Zito Rolim. 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 e concedeu
a palavra aos (as) Deputados (as) Wellington do Curso, Doutora Helena
Duailibe, Fábio Macedo, Duarte Júnior, Adelmo Soares, Antônio
Pereira e Doutor Yglésio. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação em segundo turno, tramitação
ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 042/19, de autoria do
Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman”, ao Senhor Thiago Roberto Moraes Diaz, que foi
aprovado e encaminhado à promulgação.  Em primeiro turno, tramitação
ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 296/2019, de autoria
do Deputado César Pires, que institui o Dia Estadual de Prevenção à
Hipertensão Arterial e Diabetes. Por fim, o Presidente submeteu a
deliberação da Mesa o Requerimento n° 445/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e
ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando que informem os motivos sobre a falta de rede de internet
nas Delegacias de Polícia Civil localizadas em São Luís e 446/2019, de
mesma autoria também ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado de Segurança Pública, solicitando que informem os motivos
sobre o atraso no pagamento dos salários e benefícios dos funcionários
do Teleatendimento do CIOPS. Ambos os requerimentos foram
discutidos pelo autor, o Requerimento nº 445/19, foi deferido e 446/
19, foi indeferido. Tendo o autor recorrido da decisão da Mesa, o
referido requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária a Proposta de Emenda Constitucional n°
005/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno; o Projeto de
Resolução Legislativa n° 020/19, de autoria do Deputado César Pires;
os Projetos de Resolução Legislativa n°s: 042/19, de autoria do
Deputado Roberto Costa e 070/19, de autoria do Deputado Othelino
Neto e os  Requerimentos n°s: 449/19, de autoria do Deputado Adelmo
Soares e 450/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado César Pires falando pelo
Bloco Parlamentar de Oposição. As demais agremiações declinaram do
tempo a elas destinado. No Expediente Final, falou o Deputado
Wellington 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, 26 de agosto de 2019.

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

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macedo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte

Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Arnaldo Melo, Doutora Cleide Coutinho, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo
Amaral, Wendell Lages e Zé Gentil. 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 417/2019,
de autoria da Deputada Helena Duailibe, que institui e estabelece
políticas públicas para implantação de Programa Estadual de Incentivo
a contratação de jovens tutelados no mercado de trabalho no Estado do
Maranhão; Projeto de Lei nº 418/2019, de autoria da Deputada Helena
Duailibe, que dispõe sobre a prioridade para atendimento e emissão de
laudos pelo IML, Instituto Médico Legal, às mulheres vítimas de
violência doméstica, nos casos em que especifica e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 419/2019, de autoria da Deputada
Helena Duailibe, que institui a “Semana Estadual da Mulher
Empreendedora Maranhense” e dá outras providências; Projeto de Lei
nº 420/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, regulamenta o
atendimento remoto em estabelecimentos farmacêuticos no Estado do
Maranhão e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 421/2019, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, que confere ao município de São
João dos Patos - MA o título de capital estadual dos bordados; Projeto
de Lei nº 422/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
dispõe sobre a inadimplência do imposto sobre propriedade de veículos
automotores – IPVA; Requerimento n° 445/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela, solicitando que informe os motivos sobre a falta de
rede de internet nas Delegacias de Polícia Civil localizadas em São
Luís, fato que tem impedido o registro de boletins de ocorrência;
Requerimento n° 446/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando
que informe os motivos sobre o atraso no pagamento dos salários e
benefícios dos funcionários do teleatendimento do CIOPS;
Requerimento nº 447/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
solicitando a Comissão de Obras e Serviços Públicos, uma visita/
inspeção no prédio da Unidade Regional da Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão – AGED, localizada no município de Santa
Inês – MA; Requerimento Nº 448/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando a Comissão de Assuntos Municipais
e Desenvolvimento Regional da Assembleia do Maranhão que seja
realizada audiência pública, em data a ser definida, na Câmara Municipal
de Imperatriz para discutir a criação do Estado Maranhão do Sul,
Proposta em tramitação no Senado Federal por meio do Decreto
Legislativo nº 509/2019 de autoria do senador Siqueira Campos (DEM-
TO); Indicação nº 1083/2019, de autoria da Deputada Doutora Thaíza
Hortegal, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
que o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
viabilize os serviços de recuperação da MA – 106 que liga o Povoado
de Nova Bacabeira ao Município de Turiaçu – 66 km; Indicação nº
1084/2019, de autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando que o Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, viabilize os
serviços de recuperação da vicinal de acesso da Estrada do Abacaxi ao
Município de Turiaçu – MA; Indicação nº 1085/2019, de autoria da
Deputada Doutora Thaíza Hortegal, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, solicitando que a Secretária de Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca, Senhora Fabiana Vilar Rodrigues, providencie a
aquisição de Patrulhas Mecanizadas para a comunidade quilombola de
Capoeira de Gado, em Turiaçu – MA; Indicação nº 1086/2019, de
autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando que o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Secretário de Estado da
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Educação, Senhor Felipe Camarão, em ação conjunta viabilize a
construção de uma nova escola através do Programa “Escola Digna”,
na comunidade quilombola de Capoeira de Gado, no município de
Turiaçu – MA; Indicação nº 1087/2019, de autoria da Deputada Doutora
Thaíza Hortegal, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando que o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, viabilize os serviços de recuperação da vicinal de acesso do
Povoado de Capoeira de Gado ao Município de Turiaçu – MA – 18
km; Indicação nº 1088/2019, de autoria do Deputado Edson Araújo, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que
determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, providências no
sentido de viabilizar, em caráter de urgência, a recuperação asfáltica da
MA-101, trechos que interligam o Município de Cândido Mendes,
Godofredo Viana, Luís Domingues e Carutapera, bem como da rodovia
MA-206, que interliga Carutapera, Amapá do Maranhão ao povoado
Quatro Bocas, única via de acesso à BR-316; Indicação nº 1089/2019,
de autoria do Deputado Edson Araújo, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino e ao Senhor Presidente do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), Senhor Renato Vieira, solicitando providências
no sentido de que seja instalada uma Agência de Previdência Social-
APS/INSS no Município de Raposa – MA; Indicação nº 1090/2019,
de autoria do Deputado Edson Araújo, ao Prefeito Municipal de São
Luís, Senhor Edivaldo de Holanda Júnior, solicitando em caráter de
urgência, a recuperação da Praça do Letrado, localizada na Rua do
Arame, conjunto Vinhais; Indicação nº 1091/2019, de autoria do
Deputado Edson Araújo, ao Secretário Municipal de Trânsito e
Transporte, Senhor Francisco de Canindé Ferreira Barros, solicitando
a adoção de medidas legais e administrativas, em parceria com o
Sindicato das Empresas de Transportes de São Luís-MA, que auxiliem
a mobilidade urbana a tornar-se um segmento mais seguro aos usuários
do transporte público local; Indicação nº 1092/2019, de autoria do
Deputado Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado de Meio
Ambiente, Senhor Rafael Carvalho Ribeiro, solicitando em caráter de
urgência, a instalação de banheiros químicos na Pracinha da Lagoa
(Foguete) e demais pontos estratégicos a serem escolhidos pelas
autoridades competentes no município de São Luís- MA; Indicação nº
1093/2019, de autoria do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando em
caráter de urgência, a reforma da orla da Ponta da Areia no município
de São Luís- MA e a Indicação nº 1094/2019, de autoria da Deputada
Daniella Tema, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino e ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, Senhor Rafael
Carvalho Ribeiro, determinando a inclusão do município de Tuntum
no Programa Maranhão Verde,  objetivando estimular e desenvolver
projetos voltados para apoiar a conservação e recuperação ambiental
daquele município. 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 Rigo Teles,
Doutora Thaiza Hortegal, Adriano, Wellington do Curso e Detinha. O
Deputado Rigo Teles defendeu a criação do Estado do Maranhão do
Sul com capital em Barra do Corda. A Deputada Doutora Thaíza
Hortegal cobrou do presidente da Agência Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos – MOB, Lawrence Melo Pereira, a
publicação do edital de licitação para os serviços de ferryboat no Estado.
O Deputado Adriano cobrou a convocação dos aprovados no concurso
da AGED e mencionou a destinação, na votação da Lei Orçamentária
desta Casa, de seis milhões de reais para o chamamento dos concursados
em epígrafe, afirmando esses seis milhões de reais foram utilizados de
forma indevida para contratação de terceirizados da INAGRO. O
Deputado Wellington do Curso também discursou em defesa dos
aprovados no concurso da AGED e da Polícia Militar, da Polícia Civil
e do Detran. Por fim, a Deputada Detinha pediu o apoio da Comissão
de Meio Ambiente desta Casa, do IBAMA e da Secretaria de Meio
Ambiente para salvar o rio Maracaçumé, que atravessa a cidade de

Centro do Guilherme. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação, em primeiro turno, votação nominal,
a Proposta de Emenda Constitucional nº 008/19, de autoria do Deputado
César Pires, que altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescentando artigos que criam o Fundo Estadual de
Proteção dos Animais. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania esta PEC foi aprovada por 30 (trinta),
votos conforme relação nominal. Na sequência o Presidente anunciou
a discussão e votação, em único turno, votação nominal, do Veto Total
ao Projeto de Lei nº 071/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
que assegura o acesso dos profissionais de educação física “Personal
Trainer” às academias de ginástica no Estado do Maranhão para o
acompanhamento de seus alunos. Com parecer favorável da CCJC à
sua rejeição, este Veto foi discutido pelos Deputados Adriano,
Wellington do Curso e Roberto Costa e sua votação foi encaminhada
pelos Deputados Professor Marco Aurélio e Felipe dos Pneus, todos
se manifestaram a favor do Projeto, portanto contrários ao Veto, que
foi derrubado por 31 votos, comunique-se ao Governador do Estado.
Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, o Plenário aprovou em primeiro turno, tramitação ordinária
o 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. Por fim, foi aprovado o Requerimento
n° 443/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, enviando
manifestação desta Casa, contrária a privatização da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, ao Presidente da República Federativa do
Brasil, Senhor Jair Bolsonaro, ao Presidente do Congresso Nacional,
Senhor Davi Alcolumbre, e a Bancada  Maranhense no Congresso
Nacional do Brasil. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária Projeto de Lei n° 296/2019, de autoria
do Deputado César Pires; Requerimentos n°s   445 e 446/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. No primeiro horário do
Grande Expediente, o Deputado Wellington do Curso reafirmou seu
compromisso e luta pelo povo do Maranhão, comemorou a derrubada
do Veto ao Projeto de Lei nº 071/2019 que assegura o acesso dos
profissionais de educação física “personal trainer” às academias de
ginástica no estado do Maranhão e mais uma vez chamou a atenção
para a situação dos moradores da comunidade do Cajueiro e para a
destruição ambiental dessa comunidade.  Na sequência, a Sessão foi
encerrada por falta de “quórum” regimental sendo lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de agosto
de 2019. Deputado Glalbert Cutrim - Presidente em exercício. Deputado
Roberto Costa - Primeiro Secretário em exercício. Deputado Fábio
Macedo - Segundo Secretário em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 27/08/2019 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 14h
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 293/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a reorganização administrativa da
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, e dá outras
providências – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

2. PROJETO DE LEI Nº 372/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), e dá outras
providências – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

3. PROJETO DE LEI Nº 377/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativos de saúde no âmbito do Estado do Maranhão –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO;



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2019 23
4. PROJETO DE LEI Nº 379/2019, de autoria do Poder

Executivo, que Institui o Sistema Maranhense de Museus - SIMM
e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO RAFAEL
LEITOA;

5. PROJETO DE LEI Nº 378/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 10.509, de 16 de setembro de 2016,
que Institui o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos
Mestres e Mestras da Cultura Popular do Maranhão – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

6. PROJETO DE LEI Nº 371/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 8.562, de 28 de dezembro de 2006,
que dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA e dá
outras providencias – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

7. PROJETO DE LEI Nº 359/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que Dispõe sobre a instalação de placas
em Braille com a relação das linhas de ônibus e seu roteiro de
viagem nas estações rodoviárias do Estado do Maranhão e dá
outras providências – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

8. PROJETO DE LEI Nº 329/2019, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que Dispõe sobre a participação
obrigatória em festas religiosas nas escolas e dá outras
providências – RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

9. PROJETO DE LEI Nº 408/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Considera de Utilidade Pública a
Organização não Governamental Ação de Graças, com sede e foro no
Município de Paraibano, no Estado do Maranhão – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

10. PROJETO DE LEI Nº 396/2019, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que Considera de Utilidade Pública a
“Comunidade Terapêutica de Reabilitação RESGATE DE VIDAS -
COTERV,” com sede e foro no Município de Vitória do Mearim, no
Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

11. PROJETO DE LEI Nº 387/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que Dispõe sobre o Código Estadual de Proteção
aos Animais Domésticos. – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES;

12. PROJETO DE LEI Nº 326/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que Institui o Programa “Maranhão
Limpo” e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO
WENDELL LAGES;

13. PROJETO DE LEI Nº 305/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Cria a política de Incentivo à
Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas no
Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO  WENDELL
LAGES;

14. PROJETO DE LEI Nº 340/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Garante à gestante a
possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima
nona semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando
escolhido o parto normal - RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES;

15. PROJETO DE LEI Nº 337/2019, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que Institui o Estatuto Maranhense de
Defesa dos Animais, e dá outras providências – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES;

16. PROJETO DE LEI Nº 332/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da
comprovação das condições de acessibilidade para fins de
concessão de autorização para eventos culturais, desportivos e
espetáculos em geral – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

17. PROJETO DE LEI Nº 313/2019, de autoria do Senhor
Deputado Leonardo Sá, que Dispõe sobre a oferta em escolas,
parques, praças e demais espaços de uso público, de brinquedos e
equipamentos de lazer adaptados para crianças portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida – RELATOR DEPUTADO
CÉSAR PIRES;

18. PROJETO DE LEI Nº 356/2019, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que Dispõe sobre o funcionamento de
gabinetes optométricos de profissionais habilitados para o
atendimento à saúde visual primária na rede privada do Estado
do Maranhão – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

19. PROJETO DE LEI Nº 328/2019, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que Garante abatimento de 50% do
pagamento de IPVA aos proprietários de motocicletas que sejam
doadores de sangue para o HEMOMAR, na forma que especifica
– RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

20.  PROJETO DE LEI Nº 237/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Dispõe sobre o Cadastro Estadual de
Informações para Proteção da Infância e da Juventude do Estado
do Maranhão – Cadastro de Pedófilos – RELATOR DEPUTADO
ZÉ INÁCIO LULA;

21. PROJETO DE LEI Nº 357/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que Dispõe sobre a criação do “Programa
Sorriso Saudável na Terceira Idade”, destinado às pessoas idosas
residentes em clínicas e unidades geriátricas de saúde,
instituições de longa permanência, abrigos ou similares no Estado
do Maranhão – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA;

22. PROJETO DE LEI Nº 341/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a notificação
compulsória às autoridades sanitárias dos casos de suspeita ou
confirmação de violência autoprovocada, inclusive tentativas de
suicídio e de automutilação – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO
LULA;

23. PROJETO DE LEI Nº 364/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a obrigatoriedade
de instalação de mangueiras transparentes nas bombas de
combustíveis no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

24. PROJETO DE LEI Nº 158/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que Institui o Programa de Incentivo à
Renegociação de Dívidas e Combate ao Superendividamento no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências –
RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

25. PROJETO DE LEI Nº 312/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre a cassação da eficácia
da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS – RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

26. PROJETO DE LEI Nº 307/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre a necessidade de
informação dos tributos e valores incidentes sobre combustíveis
e sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)  – RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

27. PROJETO DE LEI Nº 318/2019 - de autoria do Senhor
Deputado Doutor Yglésio, que Altera e acresce dispositivos à Lei nº
10.813, de 20 de março de 2018, que Dispõe sobre as Diretrizes
Estaduais de Estímulo, Incentivo e Promoção ao Desenvolvimento
Local de Startups, Os renumera, e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

28. PROJETO DE LEI Nº 308/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre normas para contratações
com o Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA;

29. PROJETO DE LEI Nº 304/2019, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a concessão do
pagamento da meia-entrada em eventos às doadoras de leite
materno no Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO
FERNANDO PESSOA;

30. PROJETO DE LEI Nº 127/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre o funcionamento dos
Postos de Venda de Passagens dos Sistemas de Transportes
Coletivos do Maranhão Durante Fins de Semana e Feriados e dá
outras providências – RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA;
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31. PROJETO DE LEI Nº 352/2019, de autoria do Senhor

Deputado Pará Figueiredo, que Determina que a hospitais, clínicas,
unidades de pronto atendimentos, postos de saúdes e
estabelecimentos congêneres no Estado do Maranhão ofereçam
leito separado para mães de natimorto e mães com óbito fetal e,
se necessário ou solicitado, com acompanhamento psicológico –
RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

32. PROJETO DE LEI Nº 353/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão, a Semana Estadual do
Empreendedor – RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

33. PROJETO DE LEI Nº 405/2019, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que Institui no calendário oficial do
Estado do Maranhão o “Dia do Capelão Evangélico Civil e
Militar” – RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

34. PROJETO DE LEI Nº 338/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que Institui a Semana Estadual de Segurança
nas Escolas, no âmbito do Estado de Maranhão – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES;

35. PROJETO DE LEI Nº 390/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que Institui o Dia Estadual do Pastor Evangélico –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;

36. PROJETO DE LEI Nº 407/2019, 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. – RELATOR DEPUTADO
WENDELL LAGES;

37. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2015,
de autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” a Senhora Alcione
de Nazaré - RELATOR DEPUTADO FERNADO PESSOA;

38. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 076/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Wilson Luiz
Barbosa Ribeiro- RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

39. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 077/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” a Silvio Carlos Leite
Mesquita - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

40. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Professor Doutor
Rogério de Mesquita Teles - RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

41. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 074/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Reis Neto, natural de
Palmares, no Estado de Pernambuco - RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

42. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 075/
2019 - de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Daniel
Domingues de Sousa Filho - RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

43. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 082/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Alberto
José Tavares Vieira da Silva - RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

44. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 083/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Jornalista e
Apresentador José Cirilo Teixeira Filho e dá outras providências-
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

45. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 084/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que Concede
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Reis Neto- RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

46. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 085/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que Concede
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Anderson Sobral de Azevedo,
Juiz de Direito, natural da Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

47. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 086/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que Concede
Título de Cidadã Maranhense à Senhora Glaucia Helen Maia de
Almeida, Juíza de Direito, natural de João Pessoa, Estado da Paraíba -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

48. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 088/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Abraão
dos Santos Serra, natural do Povoado Porãozinho, Município de
Pinheiro, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO CÉSAR
PIRES;

49. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 091/
2019 - de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Dispõe
sobre ‘Declaração de Comparecimento’ de estudantes às reuniões
das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

50. MOÇÃO Nº 015/2019 - de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que propõe Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração ao Esportista Maranhense Márlon Zanotelli, ganhador da
Medalha de Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru, em 2019 -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

51. MOÇÃO Nº 016/2019 - de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que propõe Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração a esportista Maranhense Ana Paula Rodrigues,
ganhadora da Medalha de Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru,
em 2019 - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

52. MOÇÃO Nº 017/2019 - de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que propõe Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Jornalista Giovane Spinucci, Apresentador
do JMTV 2ª Edição, da TV Mirante, afiliada Maranhense da TV
Globo - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

53. MOÇÃO Nº 018/2019 – de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que propõe Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Esportista Maranhense Bruno Lobo,
ganhador da Medalha de Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru,
em 2019 - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

54. VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
202/2019 – de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Estabelece
Diretrizes para a Instituição do Sistema Estadual de Inteligência
de Segurança Pública do Estado do Maranhão – SEISP/MA e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA;

55. VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
171/2019, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Institui
o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças Crônicas no Estado
do Maranhão – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 26 de agosto de 2019. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

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 042/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 950/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Thiago  Roberto Diaz.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Thiago Roberto Diaz.
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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 26 de agosto de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada DANIELLA
TEMA - Segunda Secretária, 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 020/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 951/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” à Senhora Bruna Fernanda Cantanhede
Gaglianone.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“João do Vale” à Senhora Bruna Fernanda Cantanhede
Gaglianone.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra 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 26 de agosto de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada DANIELLA
TEMA - Segunda Secretária, 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 070/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 952/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Ministro José Antônio Dias
Toffoli.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Ministro José Antônio Dias Toffoli,
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

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 26 de agosto de 2019.

Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada DANIELLA
TEMA - Segunda Secretária, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 496 / 2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da Emenda nº 001/2019, ao Projeto de

Resolução Legislativa nº 012/2019, apresentada em Plenário, pelo
Senhor Deputado Felipe dos Pneus, subscrito por mais de um terço
dos membros desta Casa Legislativa, que altera a denominação de
Comissão Temática presente na Resolução nº 450/04, que dispõe sobre
o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou o Projeto de
Resolução em epígrafe anteriormente e concluiu, por unanimidade,
pela aprovação da propositura.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a Emenda
seja acolhida, o que opinamos pela sua aprovação. – EMENDA
APROVADA

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº

001/2019, proposta ao Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2019,
nos termos acima expostos.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Emenda nº 001/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 26 de agosto de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator  Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 04/2018-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
empresa BRK AMBIENTAL DO MARANHÃO S.A.  OBJETO:
Emissão da Nota de Empenho nº 2019NE001722 de 05/08/2019, no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa.
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão
Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa.   Subação: 000011 –
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão. Natureza Despesa:
33.90.39.44–Serviços de água e esgoto.  Fontes de recursos:
0.1.01.000000–Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000. BASE
LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93. DATA DA ASSINATURA:
22/08/2019. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São
Luís–MA, 26 de agosto de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
Geral da ALEMA.
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CONTRATO
(REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO).

RESENHA DO CONTRATO N.º 33/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E
O FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO e a empresa BANCO DO
BRASIL S.A. OBJETO: Prestação de serviços bancários. PRAZO:
60 (sessenta) meses a contar da data da assinatura. VALOR DO
CONTRATO: R$ 57.507,11 (cinquenta e sete mil, quinhentos e sete
reais e onze centavos), valor referente ao período de agosto a dezembro
do corrente ano. DO DISTRATO: O banco e o contratante resolvem,
em comum acordo, distratar o Contrato nº 01/2014, assinado em 31 de
janeiro de 2014 e aditivado em 30 de janeiro de 2019, com renúncia a
quaisquer direitos e obrigações, de forma a não restar quaisquer
resquícios de ônus financeiro e obrigacional a qualquer das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 010101–
Assembleia Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO:
01 - Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa.  AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa.
SUBAÇÃO: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão.
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.39.81 –Serviços Bancários.
FONTE DE RECURSOS: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários –
Tesouro-0101000000. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. DATA
DA ASSINATURA: 23/08/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE
– Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e representante do
FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO, e BANCO DO BRASIL S.A,
CNPJ nº 00.000.000/0001-91, através do Gerente Geral da Agência
Setor Público de São Luís-MA, Gilvan Sampaio Vieira.  São Luís –
MA, 23 de agosto de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
Geral da ALEMA.

CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO N.º 38/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
a empresa JAFFCARD – RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA
GOMES. OBJETO: Aquisição de impressoras e crachás, ribbons e
suprimentos. PRAZO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura
do contrato. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 57.090,00
(cinquenta e sete mil e noventa reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia
Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 -
Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa. NATUREZA DAS DESPESAS:
33.90.30.17 –Material de processamento de dados.  AÇÃO: 4628 –
Atuação Legislativa. SUBAÇÃO: 000011 – Atuação Legislativa no
Estado do Maranhão (Manutenção). FONTE DE RECURSOS:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro-0101000000. BASE
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002. DATA
DA ASSINATURA: 23/08/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE
– Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, e JAFFCARD –
RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES, CNPJ nº 08.377.932/
0001-60.  São Luís – MA, 26 de agosto de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 49/2019
referente a ARP Nº 034/2018. OBJETO: Aquisição de “material de
expediente”. FORNECEDORA:  VERGÊ COMÉRCIO LTDA.
VALIDADE: 10/12/2019. VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$

4.534,60 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta
centavos). NOTA DE EMPENHO : Nota de emprenho Nº
2019NE001834 de 19/08/2019 no valor de R$ 1.160,00 (mil cento e
sessenta reais) referente ao lote 02. Nota de emprenho Nº
2019NE001836 de 19/08/2019 no valor de R$ 2.580,00 (dois mil,
quinhentos e oitenta reais) referente ao lote 04 e Nota de emprenho Nº
2019NE001837 de 19/08/2019 no valor de R$ 794,60 (setecentos e
noventa e quatro reais e sessenta centavos) referente ao lote 05. PRAZO
PARA ENTREGA DO MATERIAL: 15 (quinze) dias úteis contados a
partir da data da assinatura da Ordem de Fornecimento. BASE LEGAL:
Lei Federal n.º 8.666/93, Lei 10.520/02 e Processo Administrativo nº
3644/2019-AL. DATA DA ASSINATURA: 26/08/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE: Valney de Freitas Pereira -
Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão; Leandro Aires
Lima – Fiscal do contrato e VERGÊ COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº
03.513.380/0001-56 – CONTRATADA, através da sua representante
legal Meranes da Costa Dias.  São Luís – MA, 26 de agosto de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2019 referente
ao Processo Administrativo 1999/2018. OBJETO: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de lavagem do
reservatório de água tratada (RAT) da estação de tratamento de efluentes
(ETE).  FORNECEDORA: Empresa QUALI ÁGUA – Soluções
Ambientais (S A Silva e Cia.Ltda.). VALOR TOTAL DO SERVIÇO:
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). NOTA DE EMPENHO: n.º
2019NE001257 de 19/06/2019 no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais). PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  15
(quinze) dias contados da assinatura da Ordem de Serviço. BASE
LEGAL: Lei Federal 8.666/93.  DATA DA ASSINATURA: 21/08/
2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE: Valney de Freitas Pereira
– Diretor Geral da Assembleia Legislativa, Marcelo Lopes Carvalho –
Fiscal do Contrato e Empresa QUALI ÁGUA – Soluções Ambientais
(S A Silva e Cia.Ltda.), CNPJ n.º 16.806.947/0001-24 -
CONTRATADA, através da sua representante legal Simony Amaral
da Silva. São Luís–MA, 26 de agosto de 2019. Tarcísio Almeida Araújo
- Procurador-Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 025/2018-AL . PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e COMPANHIA ENERGÉTICA
DO ESTADO DO MARANHÃO. OBJETO: Prorrogação do
presente contrato em 12 (doze) meses, com início em 23 de setembro
de 2019 e término em 23 de setembro de 2020. VALOR TOTAL: R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo emitida a Nota de
Empenho n.º  2019NE001673 de 31/07/2019.  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa;
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão
Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 Atuação
Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); Natureza de
Despesas: 33.90.39.43 – Serviços de Energia; Fonte de Recursos:
01.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro. Histórico: prorrogação
do Contrato nº 025/18 firmado com a CEMAR para fornecimento de
energia ao Clube da ALEMA. BASE LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 3355/2019-AL. DATA DA ASSINATURA:
22/08/2019. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA –
COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO,
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CNPJ nº 06.272.793/0001-84. São Luís–MA, 26 de agosto de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3791/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos,
RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput,
c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta
e emissão da Nota de Empenho com a SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO – SET (CNPJ n° 30.121.180/
0001-20), para efetivação das inscrições dos servidores, o Sr. Edwin
Jinkings Rodrigues, a Sra. Luciana Vieira de Sousa da Motta e o
Sr. Leomagno Souza Santana no “SET EXPO – Congresso de
Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento e Serviços” a ser
realizado na cidade de São Paulo/SP, no período de 26 a 29 de agosto de
2019, no valor total de R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta
e seis reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade
das técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA, 23 de agosto de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente
ALEMA
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