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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/09/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Dep. Dr. Yglésio

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.09.2019

I - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 188/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES
PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN EM
CONTRATOS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  COM
PARECERES FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA E DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR
DEPUTADO PAULO NETO.

II - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/
2019, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO “COMITÊ DE
GESTÃO ESTRATÉGICA” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO - TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO COMANDANTE
GERAL DA POLÍCIA MILITAR CORONEL JORGE ALLEN
GUERRA LUONGO, NATURAL DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO/RJ.COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

IV – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. 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. INDEFERIDO PELA MESA, O
AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO.

V – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

5.REQUERIMENTO N° 459/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS DA CASA E
ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES
DE DONA CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA SOARES, PELO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 02/09/2019 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 098/19, de autoria da

Senhora Deputada Mical Damasceno, concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” a Sra. Damares Regina Alves, e dá
outras providências.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 439/19, de autoria do Poder

Executivo, encaminhado pela Mensagem n° 071/19, que altera e
acrescenta dispositivos à Lei n° 10.709, de 27 de outubro de 2017 que
institui o subsídio de complementação ao Programa de Aquisição de
Alimentos Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite;
e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 433/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que estabelece diretrizes para o incentivo à
contratação de jovens tutelados para o mercado de trabalho no
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 434/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui o Dia de Combate ao Feminicídio
no Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 435/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui a campanha DIGA NÃO À
IMPORTUNAÇÃO no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 436/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que cria a jornada de trabalho estadual de 30
horas semanais aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares
de enfermagem, no Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI N° 437/19, de autoria da Deputada
Andreia Rezende, que dispõe sobre os princípios aplicáveis as
instituições públicas de ensino superior e de pesquisa científica e
tecnológica, vinculadas ao Estado do Maranhão, fixa diretrizes para o
seu relacionamento com entidades de apoio a projetos de ensino,
pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, e dá outras
providências.

6. PROJETO DE LEI N° 438/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera de Utilidade Pública a
Associação Cristã Beneficente de Vitória do Mearim, com sede e foro
no Município de Vitória do Mearim, no Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 097/19,
de autoria da senhora Deputada Mical Damasceno, que concede
Medalha Manuel Beckman ao Sr. João Vicente de Macêdo Claudino, e
dá outras providências.

8. MOÇÃO N° 020/19, de autoria do Senhor Deputado Rigo
Teles, que encaminha congratulações à estudante Yasmin Sousa da
Silva, ao estudante Bruno Coimbra Silva, ambos da UI Marcelino
Miranda e ao estudante Caetano Silva Souza, da UI Maria Lenir Araújo
Meneses, no Município de Barra do Corda, ganhadores da Medalha de
Bronze da 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas – OBMEP, bem como as diretorias da respectivas
escolas.
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PRIORIDADE 3ª  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/19, de

autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 17/19,
altera a redação do artigo 130 da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMA  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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 29 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 nove de agosto de dois mil
e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro, Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito
Rolim.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para a leitura da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 098 / 19

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” a Sra. Damares Regina Alves, e dá
outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” a Sra. Damares Regina Alves, Ministra de Estado
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de
agosto de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 459 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a
Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhada
mensagem de pesar aos familiares de, DONA CONCEIÇÃO DE
MARIA LIMA SOARES, de 74 anos, mãe do vereador Sandro Lima e
avó do vereador Valter Soares do município de Pinheiro-MA.
Externando nossos mais profundos sentimentos pelo seu falecimento
ocorrido na última terça-feira, 27 de Agosto de 2019 e pela perda
irreparável para a sua família e amigos.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Beckman” em São Luís, 28 de agosto de 2019. - DR.
LEONARDO SÁ - DEP. ESTADUAL PR
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.09.19
EM: 30.08.19
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INDICAÇÃO Nº 1128 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a construção de um cais e melhorias
no porto do Quebra Pote no município de São Luís- MA.

A presente solicitação tem como objetivo proporcionar um
projeto para a construção de um cais no porto dessa comunidade,
tendo como principais atividades: a pesca e agricultura familiar. Com a
revitalização dessa área teremos um aumento no número de
frequentadores, influenciando na geração de renda daqueles que ali
comercializam seus produtos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 28 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1129 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (uma) ambulância para a cidade
de Tasso Fragoso- MA.

Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes
para que diminua o desconforto, com a aquisição do novo veículo,
teremos um transporte mais rápido e maior qualidade no atendimento
da população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 28 DE AGOSTO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1130/ 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Rogério Cafeteira, Secretário de Esporte do Estado- SEDEL,
solicitando, em caráter de urgência, a construção do campo de futebol
no Residencial Terra Livre- Parque Vitória no município de São José
de Ribamar- MA.

A presente solicitação tem como objetivo proporcionar um
projeto para realização de melhorias do campo de futebol, com a
construção de uma pequena arquibancada, vestiário e alambrado no
seu entorno. A prática de atividade esportiva e atividades recreativas
de lazer, gerará uma maior socialização da comunidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 28 DE AGOSTO

DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Expediente lido, à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputada Dra. Cleide Coutinho, por cinco
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Membros da Mesa, Deputados,
Deputadas, que estou vendo aqui a Thaiza, estou vendo aqui a Helena,
imprensa. Estou aqui hoje para trazer o meu abraço ao povo de
Presidente Dutra. Povo que me deu quase mil votos e que tem recebido
uma atenção especial em relação à criação do Corpo de Bombeiros. Em
maio, houve um incêndio muito grande de proporções enormes que
afetou as empresas do meu amigo Airton da Nutria. Eu e o Deputado
Fernando Pessoa entramos no dia 13 e 14 de maio, com uma Indicação,
solicitando ao Comandante do Corpo de Bombeiros, uma pessoa
bastante responsável, atenciosa, respeitosa, nós pedimos e solicitamos
a instalação de um Corpo de Bombeiros. Quando houve aquele incêndio
de proporções imensas, até o Corpo de Bombeiros de Caxias foi ajudar
porque lá não tem. E também fiquei contente porque vi que a mesma
ideia teve a Deputada Daniella Tema, também naquela região. Então,
somos três Deputados que tivemos votos naquela região: eu, Fernando
Pessoa, nós dois em maio, e agora eu li que também a Deputada Daniella.
Somos três Deputados que estamos pensando com amor, com respeito,
com carinho, em trazer benefícios àquela cidade. Quero aqui abraçar o
empresário Airton da Nutria, uma pessoa séria, competente, e quem
sabe que será também candidato naquela região, porque ele merece.
Quero também endereçar minhas palavras ao Vereador Irábio, de imensa
responsabilidade; ao ex-Vereador Walace e dizer que, certamente, que
nós três: eu, Fernando Pessoa, Daniella e, certamente, mais Deputados
daquela região, nos uniremos para solicitar o tão esperado e tão
necessário Corpo de Bombeiros daquela região, que vai atender não só
o povo de Presidente Dutra, mas também de Barra de Corda, de regiões
e cidades circunvizinhas. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Algum Deputado deseja fazer uso do Pequeno
Expediente? Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Depois,
Deputado Glalbert Cutrim, se o Senhor puder, eu agradeço me inscrever.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Logo após, o Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, só fazendo uma atualização sobre a
situação de Caxias que nós levantamos nesta Casa ontem. Nós já
contamos hoje com quinze assinaturas para a abertura da CPI para
fazer a investigação dessas transferências, dessas decisões. O Ministério
Público de Caxias, o Promotor Francisco de Assis, ontem, encaminhou
para a Promotoria Criminal e para o Delegado de Polícia de Caxias
ofício pedindo cópias dos processos para que fossem investigados os
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processos de transferência. Alguns pontos interessantes aqui a destacar.
Primeiro lugar: nenhuma das ações envolvendo as transferências de
alunos foi enviada ao Ministério Público, que é fiscal da Ordem Jurídica,
ou seja, não está havendo cumprimento do Código de Processo Civil
naquela Vara. Outra situação reconhecida é a inconstitucionalidade
evidente e já definida pelo STF nesse processo de trazer um aluno de
uma universidade privada para uma pública. Caxias fica a menos de
uma hora de carro de Teresina, que tem várias universidades particulares.
Você veio de uma universidade de fora, privada, mora em Caxias e quer
voltar para Caxias, então transfira para Teresina, não tem problema
nenhum. O que você não pode é causar uma ruptura na ordem
institucional e na organização dentro da Universidade do Estado do
Maranhão. Existem indícios de manipulação processual. Os processos
têm corrido com uma rapidez atípica dentro da Vara. Os processos não
têm obedecido à ordem cronológica também, em não conformidade
com o CPC de 2015. Os atestados médicos, eu recebi alguns ontem à
tarde, com fortes indícios de falsificação e fraude. Muitos sendo
idênticos, mudando apenas o nome da parte interessada. O Ministério
Público, ontem, exigiu vistas de todos os processos, já que eles não
foram enviados à Promotoria, em evidente e flagrante descumprimento
ao que está estabelecido no Código do Processo Civil. Para finalizar, o
Ministério Público determinou o encaminhamento de todos esses fatos
para a delegacia competente e para a Promotoria Criminal. Então, nós
estamos acompanhando, nós já vamos pedir abertura desta CPI para
começar a tomar as providências. A sociedade maranhense pode ficar
tranquila que nós acompanharemos o caso. Se ao final, forem detectadas
realmente irregularidades, cumpriremos com nosso papel institucional
enquanto Parlamento. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado César Pires, cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, eu queria só registrar o grande trabalho
que a Deputada Doutora Cleide Coutinho tem feito pela Região Central
do Maranhão. Queria parabenizar e agradecer à Senhora por ter feito o
pedido ao Corpo de Bombeiros em conjunto com o Deputado Ciro
Neto e o Deputado que aqui vos fala também. Estivemos juntos, nós
três, fazendo esse pedido quando teve aquele grande atentado no
supermercado do nosso amigo Nutria, que é eleitor seu, aliado político
seu. Aí eu queria registar o grande trabalho que a Senhora tem feito e
agradecer à Senhora por estar desempenhando esse grande trabalho e
papel para nossa Região Central do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Fica aí o registro do Deputado Fernando e
aproveito para registrar a presença dessa princesa, aqui em nosso
Plenário. Ela veio acompanhar os trabalhos aqui na Assembleia. Seja
bem-vinda, princesa. Qual o nome dela, Fernando? Ana Luiza. Seja
bem-vinda, Ana Luiza! Deputado César Pires, V.Exa. tem cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós! Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores jornalistas aqui presentes. Presidente, eu vim aqui
fazer um registro que não queria fazer. Eu me refiro, Deputado Edivaldo
Holanda, a uma situação vexatória em relação a uma ação violenta de
um animal, cachorra, que tive a felicidade que um amigo meu, Dr.
Renan, acolhesse na sua clínica Quatro Patas, colocasse na UTI, onde
eu tive uma visita ontem. O animal na porta do Faculdade Pitágoras
convivia historicamente naquela ambiência. O vigia, um desequilibrado
mental, pegou um pedaço de ferro, bateu na cabeça da cachorra.
Insatisfeito com a cachorra cambaleando, perfurou a região torácica da
cachorra. Insatisfeito ainda continuou a maltratar o animal. Foi preciso
que transeuntes, alunos retirassem aquele mau feitor de cima daquele

animal inocente e indefeso. Fui ontem. O animal ainda muito edemaciado
na UTI, começou a  respirar  por  aparelho.  Agora  já  foram retirados
os  aparelhos. A direção nacional  do Pitágoras  esteve  aqui; reclamou
para a  delegacia  necessária;  registrou o  boletim  de  ocorrência.  E,
segundo informações  do médico Renan, o indivíduo está  preso.  Mas
eu lhe pergunto: Qual é a legislação que pode se apropriar o delegado
para levar a termo essa  prisão? Quanto  tempo?  Seria  necessário
fazer um exame de sanidade  mental  nesse indivíduo, que  risco correram
aqueles  acadêmicos ali  que  fazem  parte  daquele  ambiente  fora  do
Pitágoras, onde a cadela  estava, no estacionamento do  Pitágoras, onde
a cachorra  convivia.  Fotos  e  mais  vídeos chegaram até  nós colocando
a  forma  com  que  o  animal   convivia   com  os  alunos  e  professores
do Pitágoras.  Uma  pergunta  não  quer  se  calar: E  se fosse  o filho de
alguém,  aluno daquela  organização acadêmica,  que tivesse  sofrido  de
igual modo àquele  animal sofreu, porque o sujeito aparentava
fisicamente ser perfeito? Não é. Onde  está a  legislação  específica
para  deixar  aquele fulano um pouco mais  ali dentro?  Qual  a  legislação
que nós temos para colocar esse nome dentro do sistema de vigilância
privada no Estado do Maranhão,  para que esse fulano não possa mais
vir a ser contratado? Mas se não for contratado ainda pelo sistema de
vigilância, poderá quem  sabe ser  contratado como vigia de um hospital,
poderá ser contratado pelo  viés  público ou privado para  utilizar-se
de  outro  trabalho. O  certo  é, seria normal um indivíduo desse... dá dó
ver a cadelinha como eu vi ali e como veterinário, eu pude ali dar um
testemunho vivo disso. Por isso, Senhores, que eu vim aqui agradecer
a Deus e agradecer a vocês todos de terem aprovado a nossa PEC, que
cria o Fundo de Proteção aos Animais. O animal está vivendo lá por
beneplácito do proprietário da clínica, mas se não fora isso os custos
operacionais disso seria altíssimos ou então viria a morte por falta de
atendimento. Lamento aqui diante de vocês, peço que o Sistema de
Segurança do Estado do Maranhão apure com rigor, do mesmo modo
que foi apurado em São Paulo, e que deixe ali esse fulano por algum
tempo para que ele possa reconhecer o valor da vida, abstraída de onde
vem essa vida: de uma árvore, de um animal irracional ou de um ser
humano. É esse o registro que eu quero fazer aqui lamentando, senhores,
aquilo que vi ontem. A caixa torácica totalmente deformada, a região da
cabeça... e as imagens davam conta do volume que foi esse crânio por
uma força hercúlea que esse sujeito empreendeu por um animal indefeso.
Fica o meu registro e o meu pedido ao sistema de segurança que não
vire as costas por ser um cachorro, mas que compreenda que aquele
ato poderia ter sido feito com um acadêmico filho deles, da mesma
forma que foi feito pelo animal. Segundo o Dr. Renan, o testemunho
que o dono do Pitágoras deu quando foi visitar o animal, disse que o
sujeito é frio, calculista e não sentiu nenhum processo de sentimento
quando foi inquerido pelo sistema de segurança. Ou seja, faria com
qualquer um de nós o mesmo desempenho terrível que ele fez com o
animal, ele faria com a gente também. Fica aqui o meu registro, deputado
Neto Evangelista e o V. Ex.ª como candidato, coloque dentro do seu
portfólio de futuro trabalho, se prefeito for, de criar também um Centro
de Proteção a esses animais. Anclivepa diz para nós, tem mais animais
nos prédios do que crianças. Comecei a averiguar dentro do meu mesmo
e cheguei à constatação de que Anclivepa tem razão, por isso precisa
de um tratamento melhor e diferenciado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Fábio Macedo, por cinco minutos,
sem apartes. Faço o registro, a pedido do Deputado Adelmo Soares, da
senhora Maria de Lourdes Mendonça Santos, Diretora da Embrapa.
Seja muito bem-vinda à nossa Casa. Deputado Fábio, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Membro desta Mesa, imprensa, galeria,
povo do Maranhão. Senhor Presidente, vim a esta tribuna hoje para
falar um pouco da nossa ida em Brasília. Estivemos ontem na capital
do nosso país e levei a Brasília, Senhor Presidente, um projeto nosso
de lei, aprovado nesta Casa e sancionado pelo Governador Flávio
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Dino, onde acompanhado do Deputado Federal, amigo, Gil Cutrim.
Entreguei este projeto de lei para ele, que é o projeto do dia estadual,
que hoje já é uma realidade aqui no nosso Estado, de combate à
depressão. Confesso a V.Exas., aqui, Senhores Deputados, Deputado
César Pires, que  talvez para mim foi o dia que mais me marcou assim
na minha história política. Pegar um Projeto, Deputado Edivaldo
Holanda, entregar para um colega seu Deputado Federal, Projeto esse
que é pioneiro no país e que será lembrado pelo resto da vida, é algo
que nos alegra muito. E esse Projeto foi apresentado ao Presidente da
Câmara, Deputado Rodrigo Maia, que fez o compromisso  para que
ele fosse aprovado imediatamente e sancionado também. E que já ficaria
ainda este ano o dia 13 de setembro, como o Dia do Combate Nacional
à Depressão. A mesma data do nosso Projeto, aqui no Maranhão. E
fomos também recebidos,  acompanhado do Senador Weverton Rocha
e da Senadora Eliziane Gama, recebidos também  pelo Presidente do
Senado, Davi Alcolumbre, que também abraçou esta causa e que se
colocou à disposição também. Então, com toda certeza é algo que me
alegrou muito e que me mostrou mais ainda que o caminho que eu estou
percorrendo é o caminho certo, o caminho em defesa do povo. Então,
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, eu não podia aqui deixar
de registrar essa grande felicidade minha, que estou passando neste
momento de saber que, por meio destes projetos nossos, aqui do
Maranhão, o único Estado do Brasil,  entregar ao Presidente da Câmara,
ao Presidente do Senado, e saber que o nosso Projeto vai ser sancionado,
será aprovado nacionalmente. Então, gostaria aqui de agradecer a todos
vocês, que estão de parabéns, ao Presidente da Casa, Othelino Neto,
porque nós somos a única Assembleia do país que temos esse Projeto,
e que temos mais importante ainda, de ter acordado para esse “Mal do
Século”, que é a depressão. Então, parabéns a todos os Deputados,
meu muito obrigado!

IV – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado César, declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, Deputado Fernando, declina.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Professor Marco
Aurélio, Deputado Neto, Vossa Excelência deseja usar? Deputado
Adelmo, quantos minutos, Deputado? Três minutos, Deputado Adelmo
Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhor
Presidente, imensa alegria, mais uma vez, poder retornar aqui a nossa
tribuna para falar de uns assuntos mais importantes, de uns eixos mais
importantes que a gente pode ter para ajudar no desenvolvimento de
uma região, de um estado, de uma cidade, que é o conhecimento. Hoje,
esta Casa recebe, com muita alegria, a coordenadora da Embrapa Cocais,
que cuida de toda a região do Maranhão e que faz, sobretudo, pesquisa.
Ainda há pouco, conversando com o Deputado César Pires, a grande
maioria dos Deputados que aqui estão, Senhor Presidente, é de
parlamentares que são oriundos da base rural, da zona rural. Deputado
Ciro, V.Ex.ª que acabou de receber, no seu município-base, uma
AGRITEC, que é uma semente plantada a partir das iniciativas da
Embrapa. Portanto, eu não poderia deixar de colocar aqui esse momento
importante na presença da Maria de Lourdes, Deputado Neto
Evangelista. Aproveito o ensejo para convidar os companheiros e
companheiras que queiram conhecer todo o trabalho feito pela Embrapa
Cocais. No próximo dia 9, às 14 horas, nós estaremos, no Plenarinho,
apresentando todas as ações e pesquisas que a Embrapa tem executado
em nosso estado. E olha que são muitas as pesquisas. Portanto, eu
faço esse registro com muito carinho, atenção e muito orgulho.
Utilizando as palavras do nosso querido Deputado César Pires: se um
de nós, Deputado Neto Evangelista, um dia chegar a ocupar o cargo
máximo do nosso município, do nosso estado, que possa trazer para

próximo de si a Embrapa, porque é, por meio da ciência e do
conhecimento, que haveremos de transformar a sociedade em uma
sociedade melhor. Quem leva conhecimento, Deputado Fábio Macedo,
V.Ex.ª que acabou de fazer um testemunho brilhante, quem leva
conhecimento leva para a vida inteira. Portanto, que Deus nos abençoe
hoje e sempre. Registrada, com muito carinho e orgulho, a presença da
Embrapa Cocais no nosso plenário. Vitorino também que está aqui
conosco, grande pesquisador que ajuda muito a gente, ajudou muito a
gente quando nós ainda ocupávamos o cargo de Secretário de Estado da
Agricultura Familiar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Mais algum Deputado pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão? Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN?
Declina. PSDB declina.

V - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não há oradores inscritos.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Duarte Júnior, Fábio
Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto e Vinícius
Louro. 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 Deputados:
César Pires, Doutor Yglésio, Wellington do Curso, Rigo Teles, Adelmo
Soares, Doutora Cleide Coutinho e Zito Rolim. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, submetendo a deliberação do Plenário, em
segundo turno, votação nominal a Proposta de Emenda Constitucional
nº 008/2019, de autoria do Deputado César Pires, que altera o ato das
disposições constitucionais transitórias, acrescentando artigos que
criam o Fundo Estadual de Proteção dos Animais. Com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esta PEC
foi aprovada por 29 (vinte e nove) votos, conforme relação nominal,
incluindo os votos dos Deputados Rigo Teles e Doutor Leonardo Sá,
que não foram computados no painel eletrônico. Em único turno, regime
de urgência, foram aprovados e encaminhados a sanção governamental
os Projetos de Lei de Conversão n°s: 001/19, da Comissão de
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Constituição, Justiça e Cidadania, oriundo da Medida Provisória n°
296/19, encaminhada pela Mensagem Governamental n° 053/19, que
altera a Lei nº 6.546/1995, que dispõe sobre o Código de Segurança
Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão, bem como a Lei nº
11.000/2019, que reorganiza a estrutura da Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos, 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 a Lei nº 10.213/
2015, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública
do Poder Executivo do Estado do Maranhão, com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando emenda
oferecida pela referida comissão e 002/19, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, oriundo da Medida Provisória n° 293/19,
encaminhada pela Mensagem Governamental n° 027/2019, que dispõe
sobre a reorganização administrativa da Secretaria de Estado da
Educação, também com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, acatando emenda oferecida pela referida comissão.
Em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à
sanção governamental o Projeto de Lei nº 296/19, de autoria do Deputado
César Pires, que institui o “Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão
Arterial e Diabetes. Na sequência foi aprovado o Requerimento n°
458/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, enviando mensagem
de congratulações aos alunos Hiago Vinícius, Luis Guilherme, Bernardo
Neres, Diogo Frade, Ana Beatriz, Jenifer Silva, Lara Fontes, Francisco
Neto e ao professor Marcos Vinicius, pela grandiosa participação no
JEMS e circuito maranhense de Tênis de Mesa. Sujeito à deliberação
da Mesa foram deferidos os Requerimentos n°s: 456/19, de autoria da
Deputada Doutora Cleide Coutinho,  para que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de 19 a 22 de
agosto do corrente ano, conforme atestado médico e n° 457/2019, de
autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando que seja consignada
nos Anais da Casa manifestação de pesar aos familiares do Senhor
Washington Luis Gomes Torres, pelo seu falecimento, ocorrido no dia
26 de agosto do ano em curso.   Na forma regimental foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão o Projeto de Resolução Legislativa nº
044/19, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos não houve indicação dos líderes. No Expediente
Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 29 de agosto de 2019.

SESSÃO SOLENE DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a Sessão Solene convocada através do Requerimento nº
306/2019, de autoria do Deputado Adriano, para homenagear a
Associação Comercial do Maranhão-ACM, com a aprovação de todos
os deputados da Assembleia Legislativa, pela passagem dos seus 165
anos de fundação. Convido para compor a Mesa o senhor Felipe
Maranhão Mussalém, presidente da Associação Comercial do
Maranhão; o Excelentíssimo Senhor Professor Chocolate, Secretário
Municipal de Relações Parlamentares, representando a Prefeitura de
São Luís; a senhora Socorro Noronha, presidente da Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão; o senhor Fábio Nahuz,
presidente do Sindicato de Construção Civil - Sinduscon do Maranhão.
Quero convidar também para a Mesa o senhor Pedro Robson Holanda
da Costa, Primeiro Secretário da Fiema, representando o sistema Fiema.
Registrar a presença da senhora Eulália das Neves Ferreira, governadora
do Rotary. O senhor Franklin Pacheco, vice-presidente do Conselho
Regional de Contabilidade do Maranhão, CRC-MA. O senhor Nan
Sousa, ex-deputado estadual e ex-deputado federal. Assim como

cumprimentar a todos aqui presentes, comerciantes, empresários,
funcionários também da ACM, funcionários desta Casa, assim como
também todos aqueles que estão nos vendo aí pela TV Assembleia, os
internautas e a população do Maranhão de uma forma geral, aos
empresários aqui presentes também, ao Dr. Roberto, grande empresário
que vem participando muito em relação ao desenvolvimento do nosso
Estado, meus parabéns a todos e em nome dele saúdo todos os
empresários, os comerciantes, os filiados da ACM de forma geral.
Senhores e senhoras, é uma enorme satisfação, para mim, ter sido o
autor deste requerimento. Este requerimento que considero de uma
extrema importância para a Assembleia Legislativa e teve a aprovação
de todos os deputados, por unanimidade, nosso presidente, dos
deputados de oposição, dos deputados do governo, dos independentes,
enfim, todos aqueles que têm um respeito por essa instituição, por
essa entidade, que é a entidade empresarial mais antiga do estado do
Maranhão, respeitada, atuante, e isso é muito importante, que realmente
representa a sua categoria. Nós temos visto alguns exemplos de
entidades de categoria que não representam em si a sua categoria e isso
eu não posso falar em relação a ACM. A ACM realmente existe de
forma apartidária, de forma independente e atua tanto quando tem que
reclamar sobre a questão tributária, os aumentos de impostos, quando
tem que ir ao governo para buscar saídas em relação às melhorias para
os comerciantes, para os empresários; quando tem que ir com outros
parceiros também, outras entidades empresariais à Brasília para cobrar
melhorias também na Rua Grande. Aliás, foi uma das entidades que se
não fosse a junção, a união das entidades, Felipe, em relação à obra da
Rua Grande, nunca teria saído. Então parabenizo aqui todos aqueles
representantes, porque não foi... o político sempre gosta de tomar a
frente da coisa, ser o pai da criança, mas na verdade o pai da criança da
obra da Rua Grande certamente foram as entidades empresariais e
ACM está aí inclusa nesse processo. Eu fico então muito satisfeito de
ter sido o autor deste requerimento, desta data hoje. E quero aqui
apenas relatar uma breve história da ACM, Associação Comercial do
Maranhão, que é uma das mais tradicionais entidades empresariais do
Brasil, não apenas do Maranhão, mas do Brasil. Sua história confunde
com a história do comércio do Maranhão e como Presidente também
da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa eu tenho visto a
atuação e a presença constante aqui na Assembleia Legislativa desse
grupo, dessa entidade que vem nos ajudando muito como, por exemplo,
a consolidação do Código de Defesa do Contribuinte, a ACM participou
das reuniões, deu a sua contribuição e conseguimos aprovar aqui na
Casa com voto de todos os Deputados e também tivemos aprovação
do Governador e hoje é uma lei, é uma realidade esse Código em Defesa
do Contribuinte, algo inédito no estado do Maranhão e que hoje passa
a ser regulamentado por uma lei estadual defendendo o contribuinte. O
contribuinte não é apenas um empresário, um pequeno empresário, o
comerciante, o contribuinte somos todos nós, todos que pagam
impostos são contribuintes. Então, nós temos hoje um código inovador,
que poucos estados têm, que é o Código em Defesa do Contribuinte.
Então, a entidade que está sempre atenta aos desafios, que é a ACM,
começou em 1854, quando um grupo de comerciantes teve a ideia
visionária de criar uma entidade que aglutinasse todo setor, objetivando
unir e fortalecer política e economicamente o empresariado do
Maranhão. E, mais uma vez, aqui eu repito, Felipe, a importância que
é a nossa, a iniciativa privada, no desenvolvimento do Maranhão. Eu
acredito, e é minha bandeira, que o Estado do Maranhão só vai se
desenvolver com uma iniciativa privada forte. Eu não acredito que o
Maranhão vá se desenvolver com políticas públicas centralizadoras, e
um estado forte e esperarmos prefeituras, principalmente as do interior
e também a da capital, a tentarem desenvolver o nosso estado do
Maranhão, eu não acredito, eu acredito que apenas a livre iniciativa,
geração de emprego, formação, que vai fazer com que o nosso estado
do Maranhão consiga se desenvolver de uma forma mais abrangente, e
é claro, tendo em vista o potencial do Maranhão, o potencial de cada
região. Se temos aqui a nossa ilha de São Luís, nossa São Luís, que é um
grande potencial portuário, cadê algum representante aqui, algum
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empresário ligado ao porto, está aqui presente hoje? Pode até estar,
mas temos poucos. Nós devíamos ter muito mais empresários ligados
ao porto, porque é a nossa aptidão. Nós precisamos democratizar ou
tentar tomar lugar da economia livre. É para regulamentar, é para apoiar,
é para fazer as obras necessárias, mas também para deixar que a iniciativa
privada consiga se fortalecer, porque é ela que gera o emprego e a
renda. É triste ver no interior do Maranhão prefeituras, lugares em que
50, 60,70% da economia ou mais vêm do poder público, vêm da
prefeitura, vêm dos programas sociais. E da economia, de uma forma
geral, nós não vemos nenhum tipo de desenvolvimento, não existe uma
empresa, não existe nada, absolutamente nada. E a gente espera que o
Maranhão se desenvolva dessa forma? Não vai desenvolver nunca.
Essa é a minha visão. E essa visão é compartilhada, tenho a certeza
absoluta com vários, aqueles que são empresários. E eu queria hoje
aqui também aproveitar o momento, Felipe, pedir a sua autorização
aqui, aproveitar o momento de falar uma luta que eu vou começar a
iniciar aqui, que eu acho que é de interesses de todos aqui presentes,
que é uma luta em prol da privatização das nossas empresas estatais,
todas, todas. Eu fiz um artigo que dei esperança, Felipe, que a gente
poderia mudar a gestão da Caema, fazendo uma gestão pública dentro
da Caema, mas mudei de ideia porque de nada adiantou. Eu acho que
nós temos que privatizar a Caema, eu acho que nós temos que privatizar
tudo que está aqui neste Estado, de empresa estatal, para que a gente
possa dar para vocês, empresários, a fim de que possam fazer uma
gestão efetiva nessas empresas. Então, essa é uma bandeira par a qual
gostaria de pedir o apoio de todos os empresários e empresárias aqui
presentes a fim de que a gente possa, porque eu vou apanhar, eu sei
que vou apanhar, vai vir muita gente atrás e vai falar: ah, aquela coisa
toda, mas, principalmente, privatizar sem, Felipe, vamos dizer assim,
deixar abandonados aqueles funcionários que estão lá! Vamos dar um
jeito. Aqueles que estão ali, que são efetivos, a gente pode dar soluções
para eles. A gente pode dar uma solução, uma garantia em outro lugar,
aloca para outro lugar. Está cheio de comissionado aí no Governo, está
cheio de terceirizado, coloca eles em outros cargos e deixa as empresas
funcionarem. Também, se quiserem continuar numa nova gestão, uma
gestão privatizada, que continue. Então eu acho que essa é uma bandeira
que eu acho que os entes empresariais deveriam abraçar conosco, com
esta Casa, sensibilizar a todos. Estou falando isso, neste dia, porque
de fato a ACM sempre defendeu o empresariado, o comerciante e tem
feito um excelente trabalho nesse sentido. Felipe, só para finalizar, eu
queria, em seu nome, parabenizar mais uma vez todos aqueles que hoje
fazem a gestão, que trabalham. Eu considero hoje e já foi no passado
também, mas eu considero hoje, na minha visão de hoje, eu considero
um caixa de ressonância, ali você tem um debate muito bom. Um dos
melhores debates dos quais eu já participei aqui, no Maranhão, no
Maranhão mesmo, foi na ACM. Pessoas para discutir o Plano Diretor,
discussão política, discussão de emendas parlamentares, destinação
de recursos federais, luta a favor da Rua Grande, enfim, várias palestras,
várias discussões. Então, a ACM, mais do que representar, aquele
fórum da ACM é muito importante para a nossa sociedade, é muito
importante para o Maranhão de uma forma geral. Eu acho que esta
Casa tem que ter mais aproximação com aquele fórum, ter mais
participação de Deputados estaduais ali, tanto é que eu fui, havia
alguns Deputados estaduais, mas eu acho que a gente tem que se
aproximar mais, colocar nossa TV Assembleia mais próxima da
Associação Comercial para que a gente possa fortalecer, de uma vez
por todas, ainda mais a entidade que merece nosso respeito e merece o
respeito de todos os maranhenses. Então, essas são as minhas palavras.
Parabéns mais uma vez a todos vocês que fazem isso, parabéns a todos
vocês que fizeram e continuam fazendo história dessa importantíssima
entidade, que é a ACM do Estado do Maranhão. Quero aqui saudar os
dois Deputados que chegaram agora, Wendell Lages, que, se tivesse
chegado um pouquinho antes, presidiria a nossa sessão, e a Deputada
Helena Duailibe também que está aqui presente. Muito obrigado
também aos dois que também votaram a favor e que fazem parte dessa
grande homenagem a ACM. Eu agora quero quebrar um pouco o

protocolo porque, na verdade, neste tipo de evento falam os deputados,
se os deputados que chegarem e se quiserem se inscrever para falar
alguma coisa, nós estamos aqui à disposição, e geralmente o Presidente
que representa. Mas eu vou abrir aqui uma exceção para convidar o
Douglas Pinho, que é Conselheiro Superior da ACM para fazer uso da
tribuna.

O SENHOR DOUGLAS PINHO – Bom dia a todos. Eu estou
aqui sentindo o gostinho de ser deputado. Em primeiro lugar, eu gostaria
de saudar, louvar, corroborando aquela titulação ali atrás, o nome de
Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e
consumador da nossa fé. Parabenizar o nosso querido Deputado Adriano
Sarney, que é neto de uma das maiores histórias políticas deste país. Se
eu falar muito, me perdoem, gente. E, hoje, se vê ali uma xerox do
Presidente Sarney quando era novo. Agradecer a ele, embora eu sei que
o Presidente vai fazê-lo posteriormente por ter se lembrado de
homenagear a Associação Comercial, que completou agora 165 anos de
história. E eu tenho o privilégio de, no último quinto dessa história, eu
fui presente. Eu tenho 32 anos de Associação Comercial. Fui diretor
por 20 anos e, hoje, sou o “mouro” da Associação Comercial. Sou o
vice-presidente do Conselho Superior. Eu queria fazer uma saudação
ao Plenário em nome dos deputados presentes, nominando o nome da
nossa querida Deputada Helena Duailibe, que é a esposa de Afonso
Manoel, que foi um dos Presidentes da Casa. Eu tive o privilégio de ser
um dos seus vices, que fez uma administração muito boa e me mandou
para o Rio de Janeiro, na época do aniversário da Associação Comercial
do Rio de Janeiro, uma festa solene onde tinha representante de todo o
Brasil. E o Presidente Afonso me mandou representando a Casa. De
forma, Senhor Presidente, que eu queria me oportunizar, hoje, para
lembrar esta Casa de que a Associação Comercial é um canteiro de
ideias e tem uma história que vale a pena ser revivida, porque nós
temos coisas que não dá nem para acreditar que realmente aconteceu.
Quando um governador da província do Maranhão mandou prender
toda a Diretoria da Associação Comercial, porque era uma entidade
que pesava na administração do Estado, e o comércio cerrou portas até
que este fossem soltos, que movimentou a campanha da produção, que
era presidente da Casa Eduardo Aboud, que tinha 25% do erário do
imposto de vendas e consignações, que hoje é ICMS e a Associação
Comercial administrava esse dinheiro. O Roberto Albuquerque,
presidente da Casa, foi quem me levou para a Associação Comercial 32
anos atrás, devo isso ao Roberto que é um companheiro, um amigo, e
toda a família. E a campanha da produção revolucionou este Estado,
foram abertas mais de 100 km de estradas vicinais, quando o incentivo
à produção daqueles agricultores que não tinham nada, a Associação
Comercial deu-lhes a oportunidade de produzir e o sucesso foi tão
grande que o mandachuva da política maranhense de então, que era o
Vitorino Freire, tomou da associação essa prerrogativa, com ciúme, e aí
a Associação saiu do páreo. São tantas histórias que essa Casa tem que
o tempo não nos é propício delinear alguns casos. Mas eu queria,
senhor deputado Adriano Sarney, de fazer um pedido hoje, que esta
Casa esteja mais próxima do empresariado, que nos visitem
costumeiramente, sem nenhuma formalidade, sentar em uma roda de
empresários para trocas de ideias. Porque ali, como eu disse no início,
é um canteiro de ideias. Quero apenas lembrar de uma delas quando o
governador Jackson Lago, prefeito de São Luís, no seu primeiro
mandato, visitando a Associação Comercial discutia-se o problema
dos camelôs de São Luís, que é problema até hoje, e sugerimos que ele
aqui criasse aqui o Camelódromo. O terreno que até sugeri é aquele
terreno da Areinha, onde o Papa celebrou a missa, que fizesse um
Camelódromo, mas um prédio bonito, que tivesse ali praça de
alimentação, lojas, barbearias, salão de beleza, uma praça de alimentação
que fosse cabível a atender os turistas. Ter ali uma roda do folclore do
Maranhão, ter Tambor de Crioula, Bumba Meu Boi, ter muitas coisas,
muitas atrações e todos os camelôs presentes ali naquele Camelódromo,
porque agora estão chamando Shopping do Camelô. Jackson Lago não
nos atendeu, não sei se foi Tadeu Palácio que construiu aquele ali da
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Magalhães de Almeida, que aquilo não tem nem como a gente falar que
aquilo foi uma resposta à nossa proposição. Eu brinco sempre com
Luzia Resende, que ela pegou a nossa ideia e levou para o Piauí. Em
Teresina fizeram um Camelódromo que só box de alimentação tem
mais de 60. Todos os camelôs têm um 1,5m com 2m de fundo, uma
lojinha e tem Banco do Estado, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem
até metrô! Não tem camelô no Centro de Teresina. E a ideia saiu daqui
de São Luís do Maranhão. Tantas outras ideias que temos dado. Agora
estamos vendo a obra da Rua Grande, a Associação discutiu, brigou
por aquilo 10 anos, de Zeca Belo para cá. Conseguimos a verba através
do SPHAN e a obra está sendo concluída. Gostaria aqui de solicitar ao
nosso querido deputado Adriano, que olhasse para os empresários que
tiveram histórias neste Estado, que geraram emprego, que geraram
riquezas, que trocavam de carro de dois em dois anos e que hoje estão
nas paradas de ônibus aí com uma mísera pensão do INSS. E ninguém
diz, ‘olha’. Eu gostaria de pedir fazendo inclusive uma rememoração
dos empresários que nós conhecemos aqui, eu cheguei em São Luís em
outubro de 1955, assisti discurso do Vitorino Freire em prol da
candidatura Matos Carvalho, chamado de “Peito de Pombo”. São Luís
tinha 136 mil habitantes nessa época. Em 1965, quando o seu avô
assumiu o Governo do Maranhão, São Luís tinha 146 mil habitantes.
Eu assisti uma fala do Presidente Sarney que ele dizia lá na Fiema, que
foi ele quem asfaltou São Luís/Teresina, porque antigamente o Rio
Codozinho quando fechava nós passávamos quatro meses aqui sem
nada. O Presidente Sarney asfaltou São Luís/Teresina. O Presidente
Sarney conseguiu verbas para construir a Usina de Boa Esperança, que
eletrificou o Maranhão e Piauí. O Presidente Sarney construiu Santa
Luzia à Açailândia, que uniu o Centro Histórico com a capital do
Estado e o Sul do Maranhão. O Presidente Sarney construiu o primeiro
berço do Porto do Itaqui. O Presidente Sarney fez a ponte do São
Francisco, eu atravessei aquela ponte com ele, em 1970. E hoje se vê
esse paredão de prédios aí. E ele disse: “Em cima dessas obras se
construiu o progresso do Maranhão”. Então, eu queria sugerir ao meu
querido Deputado Adriano, ou algum Deputado que tome a ideia como
promissora para que se criasse aqui a Casa de Recuperação e
Atendimento ao Idoso. A Praça João Lisboa tem o antigo Hotel
Ribamar, todos nós aqui conhecemos, tem o prédio do O Imparcial,
que do lado ficava ali, o senhor Daniel, que era dono do Ferro de
Engomar, que foi sócio do senhor Walter Abreu, que quando separaram,
o senhor Walter abriu a Casa Luzes, na Rua Formosa, que hoje é a
Afonso Pena hoje. Aqueles prédios poderiam acomodar esses
empresários, para ter enfermeira, para dar o remédio na hora, para
cortar a unha dos velhos, para cortar o cabelo dos velhos, fazer massagem
nos velhos, dar os remédios na hora, ter uma cadeira de bate-papo, que
o velho só sabe conversar, dar assistência a esse povo que gerou a
riqueza desse Estado. Eu me valho disso para lhe pedir invocando
aqueles que já se foram. Você chega ali na Rua Grande, bem no começo
da Rua Grande, havia as lojas Rio Anil, do seu Paulo Abreu; tinha Zé
Couto da Casa Garimpo, de lá do Cine Rival; os irmãos Pacífico das
Lojas Arpazo; seu Manoel da Lusitana e seu Domingos Borges, da
Mercearia Lusitana. Pessoas que fizeram a história desse país, desse
estado. Seu Alencar, que era dono do Armazém Alencar, Armazém
Gonçalves Dias, que seu Adálio era empregado, era gerente do Armazém
Gonçalves Dias. Com a morte de seu Alencar, ele criou a Mara. Nós
conhecemos a história de seu Alencar. A minha querida companheira
ali, que é de uma tradicional família de empresários, seu Luiz Noronha,
que também merece ser lembrado, foi um empresário que teve um
sucesso enorme em São Luís, pujante, empreendedor. E hoje tem seus
filhos aí capitaneando essa história. E na Rua Grande, nós tínhamos
tanta gente, seu Zé Couto, Zé Francinete Couto, nós tínhamos seu
Adálio, nós tínhamos o Castelo, seu Silva, Carlos Amorim, tantos
outros, seu Abílio Lima, que era do Lima Farias, eu conheço todos,
conheci todos esses homens. Na Praia Grande tinha seu Enéas Frazão,
que foi Presidente da Casa, que era da firma Cunha Santos. Astrolábio,
Abílio Lima era sócio do Lima Farias. Mamudia Shaim, Antônio Cruz,
que era sócio da Agência Cruz, irmãos Nunes dos Santos, Danilo e

Maneco. Esse pessoal todo já foi para o andar de cima. Quando você
chegava, Deputado, na praça João Lisboa, nos anos de 1960, aquele
era um burburinho, era um formigueiro, se via ali o café do Jorge, não
era Roberto? Café do Jorge, a Garapeira do Guará, a Casa Branca,
fonte maravilhosa do saudoso Pega Pinto, da família Edgar Sousa, da
família Fontenele. Tinha o Moto bar, que era ponto de encontro;
Pinheiro Gomes, que era pai de Bandeira Tribuzi; senhor Manoel,
aquele que foi da Federação do Comércio, que era dono de uma loja de
eletrodoméstico e material de escritório; Francisco Guimarães de Sousa;
senhor Anselmo, da Livraria Moderna, que era avô de José Joaquim,
também da Joaquim Távora; seu Maia, do Hotel Central, e tantos
outros que já se foram. Eles estão exigindo que nós nos lembremos dos
seus companheiros que ainda estão vivos. Lembro o senhor Antônio
Moraes Correia, das Casas Morais, que era marido de Dona Genu;
senhor Almir Novaes Correia, da Companhia Moraes. Todos esses
homens já foram, já estão no andar de cima e, em nome deles, eu queria
pedir que o senhor olhasse para a situação dos nossos velhos
empresários, que muitos estão aí a mendigar. Só para finalizar, no ano
passado, 17 ou 18, morreram três irmãos aqui em São Luís que
comandaram o comércio do Maranhão, tiveram grandes aziendas,
muitos empregados. Um deles morava em uma tondela e, dia de domingo,
a gente passava lá e tinham 20, 30 carros fazendo churrasco. Esse
cidadão, no velório do irmão mais velho, que foi meu patrão, morreu
aos 88 anos, disse pra mim: “Douglas, eu estou preocupado porque
meu pai morreu com 88 anos, que a família toda chamava pai Tonho.
Agora meu irmão mais velho morre com 88. Se a regra continuar, eu
tenho 85, então eu só tenho três”. E ele morreu aos 88 anos, por
incrível que pareça. Ele me disse, no velório do irmão: “Douglas, eu
hoje vivo com uma pensão de R$ 1.800,00 e ainda pago aluguel. Eu
estou quebradinho, quebradinho, quebradinho”. Os dois outros irmãos,
que tiveram momentos áureos no comércio do Maranhão, todos
morreram pobres, um deles sustentado por uma filha que morava nos
Estados Unidos. Então, Deputado, eu teria muito mais tempo, muito
mais coisa para falar, muito mais gente para lembrar, mas eu queria lhe
deixar esse pedido para que V. Ex.ª olhasse para essa categoria. Sebastião
Rodrigues Caracas foi sócio da Companhia Moraes, tem 93 anos, hoje
está improdutivo, com os membros inferiores completamente
danificados, não pode ficar em pé, mas tem uma cabeça fantástica,
escreve, pinta todo dia. Foi sócio da Companhia Moraes e está vivo
até hoje. Professor Lobato, que foi Secretário de Educação no Governo
João Castelo, está com Alzheimer. Tanta gente, Deputado, tanta gente!
Eu queria fechar parabenizando também o nosso grande Presidente
Felipe Mussalem, que a todos surpreendeu, é um talento esse homem,
jovem talentoso. Eu tenho o maior prazer de tê-lo como meu Presidente.
Fez aqui, em São Luís, o que todos aqueles que foram Presidentes de
instituições ligadas ao comércio e à indústria, ou seja, mexiam nos
estatutos para continuar no cargo. Felipe mexeu nos estatutos para
não continuar, e isso é inédito. Nós conhecemos muitas dessas
histórias. O cara entra, não quer só um mandato e aí altera o estatuto,
mais um, mais outro, mais outro e se eterniza, que o segundo pretendente
do cargo morre e não tem essa oportunidade. Meu amigo Fábio Nahuz,
neto de senhor Jorge Nahuz, tinha uma loja de tecidos na Rua Grande,
em frente à Loja das Noivas do senhor Isaac Telman, tinha dois filhos,
um era pai dele, conheci o senhor Jorge Nahuz, casa de tecidos que
vendia em atacado na esquina do Tabuleiro da Baiana, em frente a
Singer. Antigamente, a gente ia à rua grande para ver vitrines à noite,
que saudosa memória. O senhor Cafeteira que cometeu o crime de
acabar com os bondes do Maranhão, de São Luís do Maranhão, bondes
Gonçalves Dias, São Pantaleão, Gonçalves Dias, estrada de ferro. O
que era uma coisa fantástica, linda, em São Luís, ele acabou, ele acabou!
Então, Deputado, eu gostaria de parar porque, senão, eu vou mais
longe. E o presidente Felipe, mais uma vez eu queria corroborar minha
fala anterior de homenagem a esse homem que revolucionou a
Associação Comercial, sem nenhum demérito aos demais presidentes
que por lá passaram. Roberto Albuquerque é um ícone dessa história.
Foi o homem que capitaneou a Associação Comercial. Foi quem me
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levou para lá há 32 anos, me fez participar da primeira chapa que
concorreu à presidência da Casa, que era de Manoel Castro.
Concorremos com Carlos Gaspar. Nós tínhamos o cálculo de ir à eleição
por 58 votos. Perdemos por 38, então Roberto Albuquerque é um
ícone da história do empresariado maranhense que sempre militou nas
hostes das casas que representam os empresários, que merece todo
nosso respeito e consideração. Mas, finalizando, mais uma vez,
Presidente Felipe, se o senhor conseguir, ou se nós conseguirmos, o
Felipe não administra a casa sozinho. Toma a opinião de todo mundo.
Fala com todo mundo. Reparte décimo com todo mundo. Pega subsídio
de todo mundo. Ele conseguiu agora, Deputado, a reforma do Palácio
do Comércio. É um contrato que talvez os nossos companheiros antigos
não aprovassem, foi a primeira assembleia geral da Associação Comercial
que eu tive a honra de presidir que ganhamos a unanimidade. Não
houve nenhum voto contra. O Presidente Felipe fechou um contrato
com uma empresa de Brasília chamado Venâncio Construções. Eu
conheci esse velho, em 1978, em Brasília. Ele não era velho ainda. E se
o Presidente Felipe coroar esse contrato e aquele prédio for reformado
dando uma renda para a Associação Comercial superior a R$ 100 mil
mês, vai ter briga de foice para ser Presidente Comercial quando ela
tiver dinheiro. E esse homem é o responsável por isso, evidentemente,
com todos os companheiros que estão cooperando com a sua
administração. Todos os presidentes que passaram merecem igual
consideração, porque todos trabalharam. Me lembro aqui do Dr. Arthur
Ázar, que era irmão do Dr. Hedel Ázar, que foi presidente da casa
também, e tantos outros que por lá passaram. Agora mesmo eu quero
me lembrar aqui o nome do nosso companheiro Edésio Menezes de
Barros, empresário da Rua Grande que eu assisti muitas vezes
desfilando na Rua Grande com sapato Fascar alemão, calça de linho
belga. Foi um empresário que nunca pagou um título protestado e,
hoje, está nessa situação de merecer nosso apoio na sua velhice. Gente,
eu vou parar. Muito obrigado pela oportunidade de me ouvirem.
Deputado Adriano Sarney, quero ser o seu aliado. Sou seu aliado porque
eu sou do time da família Sarney de muitos anos, muitos anos. Muito
obrigado, pela atenção que me deram. Deus seja louvado mais uma vez.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO – Concedo a palavra agora ao senhor Felipe Maranhão
Mussalém, Presidente da Associação Comercial do Maranhão.

O SENHOR FELIPE MARANHÃO MUSSALÉM - Queridos
e queridas, muito bom dia. Resolvi vim para esse lado para vocês
olharem para cá para não ficarem com o pescoço doendo, olhando para
aquele lado. Não tenham a habilidade e nem a memória de Douglas, por
isso teci algumas palavras aqui, deputado, se me permite, mas antes de
eu começar quero saudar o mestre Douglas, que acabou de fazer esse
pronunciamento com toda essa sapiência, toda essa memória que é
invejável. O deputado disse: “Nossa, eu não sabia dessas coisas”. Eu
disse: ‘Mas só ele sabe, a gente também não’. Não está nem no livro.
Deputado, a Associação Comercial tem uma coletânea contando toda
essa história do comércio, mas algumas histórias nem no livro estão,
porque o historiador Jerônimo de Viveiros escreveu isso no começo do
século e o que Douglas relata aí data de 1940 para cá. Então nem os
livros têm isso tudo que Douglas acaba de relatar. Muito obrigado,
Douglas. Quero saudar a todos da Mesa na pessoa do deputado Adriano,
obrigado pela honrosa homenagem que V. Ex.ª presta a nossa Casa.
Quero saudar todos da Mesa em seu nome, deputado. Quero saudar
também os membros do Conselho Superior aqui presentes, na pessoa
do ex-presidente da Casa, doutor Roberto Albuquerque. Obrigado pelo
companheirismo, obrigado pelas orientações de sempre, Dr. Roberto.
Quero saudar a nossa Diretoria por meio da Márcia Nadler, Primeira
Secretária da Casa, sempre presente me orientando e dando todo o
suporte que a Casa precisa, muito obrigado. Quero saudar aqui a
deputada Helena, obrigado pela presença, já foi a primeira-dama do
comércio na gestão do presidente Afonso Manoel, sabe muito bem da
nossa luta, sabe muito bem dos nossos anseios, obrigado pela sua

presença, deputada. E o deputado Wendell, ao qual eu quero agradecer
também a presença e agradecer a Presidente da AJE, Shirley, que
transmitiu o nosso convite para o deputado, que é empresário também,
um jovem empresário e conhece também muito as nossas demandas e
certamente traz para dentro desta Casa as demandas da classe
empresarial. Obrigado pela presença de todos e recebemos hoje essa
homenagem, deputado Adriano, muito honrados em nome da Associação
Comercial de estar aqui, no Plenário Nagib Haickel, recebendo esta
solenidade em comemoração aos nossos 165 anos. São muitos os laços
que unem a Associação Comercial a esta Casa, é de um simbolismo
muito grande, porque foi esta Casa, em 1947, se não me falha a memória,
que concedeu o Título de Utilidade Pública Estadual para a Associação
Comercial. Um projeto encampado pelo... não foi em 1947, desculpa,
um projeto encampado pelo deputado Afonso, ex-presidente da nossa
Casa. Este reconhecimento sem dúvida decorre do papel que a
Associação Comercial vem ocupando ao longo desses anos, legado que
a gente está empenhado em manter vivo, manter vivo o serviço produtivo
da Associação Comercial. Pautada no associativismo a ACM chega aos
165 anos com muito vigor, mais revigorada do que nunca e certos da
nossa obrigação na sociedade de sermos uma convergência de diálogo
permanente entre o setor produtivo e os interesses do povo do
Maranhão aqui representados por vocês, nobres deputados. Por isso
mesmo que a gente celebra 165 anos buscando olhar para o futuro sem,
é lógico, perder o olho no passado e resgatar os espaços que o tempo
às vezes nos faz perder. Como, por exemplo, o espaço de interlocução
com a classe política, nos colocando como participantes efetivos desse
diálogo. Nossa entidade é hoje um patrimônio do Maranhão. Surgimos
em 1854 decorrentes da Comissão da Praça, como o Deputado bem
falou, que era um grupo de empresários que se reuniam na praça de São
Luís para lutar pelos interesses da classe. Vinte e quatro anos depois,
a Comissão da Praça vira Associação Comercial. Fatos e nomes
marcantes foram registrados aqui pelo Douglas, mas eu não posso
deixar de registrar o nome do nosso primeiro Presidente, João Gualberto,
que há tanto tempo sonhava, e já fez essa entidade grande como ela é
hoje. Fruto do associativismo a gente cresceu e se consolidou, uma
trajetória memorável. Cito aqui a campanha da produção, como Douglas
já citou, cito o Departamento Estatística, como que foi órgão consultivo
durante muito tempo do governo do Estado. E por que não lembrar da
construção do Hotel Central, que foi um ícone da nossa cidade, e que
agora está em via de aprovação do projeto para reforma. Chegamos
então, nesse aniversário, conscientes do nosso dever histórico para a
sociedade, para que essa entidade permaneça viva e sejamos liderados
pelo nosso exemplo, mas do que nunca é necessário atuar com
independência e responsabilidade, junto a todos que possam ajudar a
Casa a permanecer viva. Cito aqui o nome de todos os ex-presidentes
que, na última quarta-feira, receberam uma honrosa homenagem da
Casa, que somos eternamente gratos, pelos conselhos e pelas diretrizes
dadas. Muito obrigado, Deputado Adriano, por essa deferência.
Entendemos esta homenagem como uma forma de aproximar ainda
mais a Casa, a Associação Comercial à Casa do Povo. Compartilhar
desses momentos com todos os Deputados, no anseio de inspirá-los e
motivá-los a unir o empresariado nas causas que afetam diretamente a
classe empresarial do Maranhão. E agora acompanhamos as tratativas
do Governo Federal de desburocratização, de incremento da atividade
econômica, por meio da MP 881, e de tantas outras medidas que o
governo tem tomado para incrementar a nossa economia para fazer
com que gerarmos mais empregos e distribuirmos mais renda.
Queremos, então, defender a mesma coisa aqui no Maranhão. Queremos
um estado próspero em que as decisões e desenvolvimentos sejam
frutos de diálogo, em que as responsabilidades de cada ente sejam
partes dessa equação, que nos façam superar divergências e ter uma
economia ainda mais próspera, que ainda está longe do nosso potencial.
Queremos e desejamos como cidadãos e empresários fazer parte do
esforço dessa formulação dos caminhos. A nossa experiência como
gestores empresariais nos credencia para isso. Queremos ser ouvidos
pelo Poder Legislativo, que sempre que estiverem em jogo as decisões
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de interesse de desenvolvimento estadual, reiteramos que as portas do
Palácio do Comércio estarão sempre abertas para a prática do diálogo,
do consenso e de uma governança realmente amadurecida. Ao final, eu
quero mais uma vez agradecer a homenagem e a presença de todos que
aqui prestigiam esse momento. Que este seja um passo de um reinício
nos relacionamentos mais próximos das duas entidades pioneiras no
nosso estado: a Assembleia Legislativa e a Associação Comercial. V.
Ex.ªs que nos representam por meio do voto popular têm esse desafio
da construção de um Maranhão grandioso, forte, e realmente feliz, que
viva a força do empresário, viva os nossos negócios, viva a força de
quem recolhe impostos e de quem distribui. Viva o empresário! Muito
obrigado a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO – Passo a palavra à deputada Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Bom dia a todas e a todos, eu inicialmente quero pedir desculpas por
ter chegado atrasada, Deputado Adriano, Presidente desta Sessão
Solene, mas, como médica, ainda aproveito esses dias que não têm
sessão e continuo atendendo voluntariamente meus pacientes, então
não deu para sair, mas a minha intenção era chegar aqui em ponto,
porque uma solenidade como esta merece toda nossa atenção. Queria
saudar todas as pessoas aqui presentes na pessoa do Presidente Felipe,
esse jovem que realmente nos orgulha por estar agora com tanta
sabedoria à frente da Associação Comercial, uma entidade que, na
verdade, como já foi dito, eu fiz parte também dessa história. Eu me
sinto feliz porque sou filha de Nicolau Duailibe, empresário, que foi o
primeiro inclusive que ocupou o Distrito Industrial, nora de Manoel
Alves Ferreira, que construiu uma história aqui também, e esposa de
Afonso Manoel. Eu acho que foram 22 anos que eu convivi diretamente,
dentro da Associação Comercial, que vale muito mais até do que o meu
momento político. Eu sou muito mais, acho, que gestora, empresária
do que política. Mas já recebemos aqui uma aula maravilhosa de todo
esse trem que passou tão rápido, pelo nosso comandante Douglas, e é
belíssima essa história da Associação Comercial. Eu só queria destacar
uma coisa: o que mais me impressiona com esses homens e mulheres
de bem que fazem a Associação Comercial é a vontade de contribuir
para o desenvolvimento do nosso Estado. Todos os presidentes que
passaram, esse legado é forte, e é por isso que nós aqui, na Assembleia
Legislativa, Deputado Adriano, V.Ex.ª foi brilhante com essa ideia,
precisamos nos integrar muito mais com esses homens de bem, porque
nós estamos muito afastados. Quantas ideias, eu acompanhei tudo que
o Douglas falou a respeito do comércio informal, dos fios da Rua
Grande serem subterrâneos e todas essas coisas que aconteceram,
inclusive essas importantes decisões políticas. Hoje Afonso Manoel
entrou na política por causa da Associação Comercial, era a vontade de
que, no Maranhão, tivéssemos representantes, pessoas realmente com
esse sentimento de servir, o sentimento de fazer as coisas certas, e o
senhor tocou em uma coisa muito importante da privatização, por
quê? Porque é nas empresas realmente que nós vemos uma melhor
gestão. Nós precisamos encarar esse desafio, mostrar para as pessoas
realmente os resultados e não ter vergonha de dizer que os empresários
dão uma lição para nós aqui no Estado do Maranhão. Parabéns, Felipe,
e toda a sua diretoria e todos esses homens que foram homenageados
na última quarta-feira, os oito Ex-presidentes, todos os que estão vivos
e os que já também lhe antecederam. Parabéns à empresa com mais de
73 anos que também foi homenageada, uma empresa familiar, dando
exemplo aqui para nosso estado. Parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO – Só registrar a presença da Shirley, Presidente da AJE.
Muito obrigado, Shirley. A Conselheira da Mulher Empresária, da
ACM, Magnólia Rolim. Mas eu precisava frisar isso porque é um
incentivo à empresária, acho que é importante que a ACM tem feito o
seu papel incentivando as mulheres na luta empresarial. O Robson

falou, agora há pouco, essa questão dos ex-empresários, mas são
empresários, pois nascem empresários e morrem empresários, então
vamos dizer assim: os empresários que estão aposentados e que estão
necessitados. Isso é uma ideia muito boa que acho que a gente deve
evoluir nessa conversa aqui nesta Casa com os Deputados e levar até o
Governo do Estado também, para que a gente possa bolar alguma saída
para esse tipo de situação. Acho que é importante esse diálogo. Até
para que a gente possa pensar nesse planejamento, a longo prazo, para
os que hoje são empresários. Passar a palavra agora ao Deputado
Wendell Lages.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Boa tarde.
Eu queria, primeiramente, aproveitar o registro e também deixar o meu
pedido de desculpas por não ter conseguido chegar no horário, já que
eu estava aqui no Complexo de Comunicação, porque está acontecendo
ali uma audiência de diálogos sobre o combate às drogas e nós estávamos
participando. Mas, Deputado Adriano, conseguimos chegar a tempo
para prestigiar esta Sessão. E é nesse sentido que eu quero deixar aqui
registrado os meus parabéns pela sua atitude louvável de promover
essa homenagem e esse momento especial para a Associação Comercial
do Maranhão, que é uma associação composta de pessoas, empresas
que estão comprometidas com o desenvolvimento econômico e social
do nosso estado. E é por isso que eu parabenizo também, no momento,
o Presidente Felipe Mussalém e, em nome dele, todos os que compõem
a Associação Comercial do Maranhão e, aqui, também, os convidados.
Então eu quero deixar esse registro e lhe parabenizar mais uma vez por
essa propositura que também foi aprovada aqui na Casa. Então ficam
aqui os meus sinceros parabéns pelos 165 anos da Associação Comercial
do Maranhão. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO - Deputado Wendell, Deputada Helena, na verdade, essa
questão da pontualidade é porque o nosso amigo Felipe é uma pessoa
extremamente pontual. Uma vez ele me convidou lá na ACM para eu
fazer uma palestra sobre a frente parlamentar e cheguei um pouco
atrasado, trânsito, aquela coisa. E a gente sempre chega um pouco
atrasado. E aí tem um relógio na frente, digital. E aí ele pegava o relógio:
“Estamos começando aqui agora há 2 minutos e 30 segundos” E não sei
o quê e tal. Eu cheguei uma hora antes aqui já fiquei preparado porque
a coisa é pontual. Quando eu pisei o pé aqui, vamos começar que já deu
11 horas e 1 minuto.

O SENHOR FELIPE MUSSALÉM – Já que o senhor falou da
minha pessoa, quando a gente chegou aqui, a sua assessora veio e
disse: “Presidente, o Deputado já está aí e ele quer saber que horas
começa”. Eu disse: “11 horas”.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO - Aí quando ele acaba lá também o expediente, ele olha “Já
são aqui a hora exata que nós estamos acabando”. Então é bom, é bom
isso. É pontualidade inglesa. Passar a palavra ao Fábio Nahuz,
Presidente do Sinduscom.

O SENHOR FÁBIO NAHUZ – Boa tarde a todos.
Cumprimentar o Deputado Adriano, que me concedeu aqui essa quebra
de protocolo, mas eu acho muito importante. Primeiro, eu queria
cumprimentar o nosso ex-presidente Roberto Albuquerque, uma pessoa
que eu tenho muito carinho e muito apreço, Dra.ª Helena Duailibe, que
é nossa amiga, Deputada também, Deputado Wendell Lages e o
Deputado Adriano, que propôs essa homenagem à Associação
Comercial. Eu queria, no nome de Miriam, também cumprimentar
todos os colaboradores lá da Associação Comercial, porque também
sou vice-presidente lá e na verdade muitas coisas já foram faladas aqui,
já foram ditas. Efetivamente é muito importante para nós que estamos
aí na atividade empresarial há muitos anos, eu também já estou há 25
anos lá Associação Comercial e eu sempre tive o associativismo como
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uma bandeira minha muito forte, mesmo com os meus pares não
entendendo por que eu estaria ali, mas aquilo sempre me levou. Sempre
que eu quis participar de todas as entidades empresariais, como a
Federação das Indústrias, como a Associação Comercial, como a Câmara
da Construção, eu participo de muitas entidades e acho que esse é o
nosso caminho. Mas o meu pedido de falar aqui é exatamente para
referendar e dar assim o meu testemunho da pessoa que é o nosso
presidente hoje, o Felipe Mussalém, que vai deixar a Presidência agora
em dezembro e foi uma pessoa que nos cativou. Disseram ali que o que
eu falei na Câmara não teve tanto valor porque eu não chorei, então eu
já estou me emocionando aqui agora, porque apenas conheço o Felipe
há 03 anos, foi quando ele foi se candidatar, quando foi compor a
chapa e ele conseguiu, até escrevi aqui, trazer a inovação com a harmonia,
com a tradição. Ele trouxe efetivamente, conseguiu conquistar todos
nós, conseguiu fazer com que esta Casa que eu considero a mãe de
todas as entidades aqui do Maranhão tivesse uma participação efetiva
de muitos empresários, de muitos diretores, coisas que não se vê em
outras entidades, a participação é muito pequena e Felipe conseguiu
com esse jeito aí simples, humilde e com bastante competência conduzir
neste momento a Casa aos seus 165 anos totalmente renovada, inovada,
com projetos para o futuro, bem estruturada. E a gente quer louvar o
teu trabalho, Felipe, e dizer que você não vai se afastar, você vai nos
deixar para poder tomar conta dos seus negócios, mas a gente precisa
deixar registrado aqui nos Anais desta Casa uma homenagem a você
que deixa, sim, uma marca de que é possível fazer a harmonização
entre a inovação e a tradição, e você conseguiu fazer isso e nós temos
que louvar o seu trabalho. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO - Quero pedir desculpas aqui ao Cerimonial e dizer que vai
ser a última a falar, tem que ter outra mulher, Márcia Nadler.

A SENHORA MÁRCIA NADLER - Bom dia a todos e
cumprimento a todos da Mesa e deputados em nome do deputado
Adriano Sarney. Mas não poderia deixar de falar hoje algo sobre a
Associação, que eu acho algo inovador e inédito entre as entidades do
Estado do Maranhão. Que é termos, e não poderia deixar de falar de
algo que não fosse as mulheres dentro da Associação, afinal elegemos a
nossa primeira mulher Presidente, que foi a Luzia Resende, uma luta
muito grande nossa do Conselho da Mulher Empresária e eu como ex-
presidente desse Conselho, que é o lado feminino dentro da Associação
com o lado masculino. Porque o Conselho da Mulher nunca foi algo à
parte, foi algo que uniu esses empresários que lutam sempre pelo
melhor para suas empresas, para si e para o nosso Estado do
Maranhão. E eu não poderia deixar de dizer aqui que além disso outros
avanços que a gente tem feito, compartilhando alguns avanços que
gente tem dentro da Associação, inclusive que tudo começou com o
Roberto Albuquerque, o Luís Carlos Cantanhede, onde foi criado o
nosso Conselho da Mulher Empresária, desde 1983. Então, isso as
mulheres vêm lutando, somos muito fortes, dentro desta entidade,
todos os homens sabem disso, afinal estamos dentro do mesmo barco.
Então, eu jamais deixaria de hoje falar alguma coisa, muito rápido, de
improviso, dar os parabéns às mulheres, aos homens dessa entidade,
ao nosso presidente, que com essa inovação que ele tem feito junto
dentro da Associação, um pouco de nós trazemos essa tradição, não é
Douglas? E eu um pouquinho puxando para a tradição, ele vai para a
inovação, mas nós dois juntos como primeira secretária têm dado certo
esse time, né presidente? E, com certeza, mais uma vez, parabéns ao
senhor por dirigir esta Casa de uma forma competente, profissional,
visionária, e a todos que participam dessa entidade, que com muito
esforço a gente tem chegado aos 165 anos e vamos chegar aos duzentos
ou mais. Parabéns, mais uma vez, obrigada!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 972/2019, de 28 de agosto de 2019, exonerando TALLYS

BRUNO CALDAS MENEZES, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 973/2019, de 28 de agosto de 2019, exonerando
ROMYLSON SANTOS DE MELO, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 974/2019, de 28 de agosto de 2019, nomeando MARCO
AURELIO CAVALCANTE DOMINICI, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 975/2019, de 28 de agosto de 2019, exonerando GILMARA
COSTA CORREA MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
setembro do ano em curso.

Nº 976/2019, de 28 de agosto de 2019, nomeando
RAIMUNDO NONATO RAULINO DE ARAUJO JÚNIOR, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 977/2019, de 28 de agosto de 2019, exonerando RENATO
LUIS CAMARA SEDLACEK, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 978/2019, de 28 de agosto de 2019, nomeando SERGIO
D’EÇA GOMES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 979/2019, de 28 de agosto de 2019, exonerando ANTONIO
DANIEL MOREIRA DA SILVA FILHO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 980/2019, de 28 de agosto de 2019, nomeando PAULO
DIEGO SILVA MAIOBA,  para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 981/2019, de 28 de agosto de 2019, exonerando ETIANE
CONCEIÇÃO SILVA MACHADO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 982/2019, de 28 de agosto de 2019, exonerando EDUARDO
SILVA DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 983/2019, de 28 de agosto de 2019, nomeando AYLAN
CARVALHO DE SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 984/2019, de 28 de agosto de 2019, nomeando JOSÉ
RIBAMAR FERREIRA DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 985/2019, de 28 de agosto de 2019, exonerando KARINA
LIMA FACUNDES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial e LUIS EDUARDO SCHLIEBE RIOS,
do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar
Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
setembro do ano em curso.

Nº 986/2019, de 28 de agosto de 2019, nomeando LUIS
EDUARDO SCHLIEBE RIOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e KARINA LIMA
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FACUNDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 987/2019, de 29 de agosto de 2019, exonerando DANNIEL
BARBOSA LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 988/2019, de 29 de agosto de 2019, nomeando STEFANY
DANIELA COSTA DE SOUSA GUEDES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 989/2019, de 29 de agosto de 2019, exonerando ALANY
LIMA SOARES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 990/2019, de 29 de agosto de 2019, nomeando DANNIEL
BARBOSA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 991/2019, de 30 de agosto de 2019, exonerando
SANTIAGO PINTO DA CRUZ e MARIA DO LIVRAMENTO
LOBATO BARROS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 992/2019, de 30 de agosto de 2019, exonerando MARIA
ANTONIA ARAUJO SILVA e VANESSA BORGES GOMES, do Cargo
em Comissão,  Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 993/2019, de 30 de agosto de 2019, nomeando VANESSA
BORGES GOMES  e SUZIANE MUNIZ MENDES, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado Técnico Parlamentar Especial,  do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano
em curso.

Nº 994/2019, de 30 de agosto de 2019, nomeando SANTIAGO
PINTO DA CRUZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 995/2019, de 30 de agosto de 2019, nomeando MARIA
DO LIVRAMENTO LOBATO BARROS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019, ÀS 14
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 378/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

312/2019 - DISPÕE sobre a cassação da eficácia da inscrição no Cadastro
de Contribuintes do ICMS.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 391/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

304/2019 -  DISPÕE sobre a concessão do pagamento da meia-entrada
em eventos às doadoras de leite materno no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 393/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

307/2019 -  DISPÕE sobre a necessidade de informação dos tributos e
valores incidentes sobre combustíveis e sobre o Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP).

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 396/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

305/2019 - CRIA a política de Incentivo à Formação de Bancos
Comunitários de Sementes e Mudas no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
    DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 413/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

338/201 - INSTITUI a Semana Estadual de Segurança nas Escolas, no
âmbito do Estado de Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado WENDEL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 414/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

353/2019 - INSTITUI no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão, a Semana Estadual do Empreendedor.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado  FERNANDO  PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 419/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

318/2019 - 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.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 423/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

326/2019 - INSTITUI o Programa “Maranhão Limpo” e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado WENDELL  LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº 426/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

158/2019 - INSTITUI o Programa de Incentivo à Renegociação de
Dívidas e Combate ao Superendividamento no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
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PARECER Nº 427/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

308/2019 - DISPÕE sobre normas para contratações com o Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 429/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

313/2019 - 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.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 434/2019 – Emitido ao PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2015 - CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo “João do Vale” a senhora ALCIONE DE NAZARÉ.

AUTORIA: Deputado VINICIUS LOURO
RELATORIA: Deputado  FERNANDO  PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 438/2019 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº
332/2019 - DISPÕE sobre a obrigatoriedade da comprovação das
condições de acessibilidade para fins de concessão de autorização para
eventos culturais, desportivos e espetáculos em geral.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 439/2019 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

321/2019 - DISPÕE sobre o fornecimento do “botão do pânico”, para
as mulheres em situação de risco nas condições que especifica.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 451/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

127/2019 - 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.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 454/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

237/2019 - DISPÕE sobre o Cadastro Estadual de Informações para
Proteção da Infância e da Juventude do Estado do Maranhão – Cadastro
de Pedófilos.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 455/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

357/2019 - 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.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 456/2019 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

352/2019 -  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.

AUTORIA: Deputado PARÁ  FIGUEIREDO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 461/2019 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

372/2019 - 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.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 463/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

379/2019  (MENS. GOV. Nº 068)  -  INSTITUI o Sistema Maranhense
de Museus - SIMM e dá outras providências.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 464/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

378/2019 - ALTERA a Lei nº 10.509, de 16 de setembro de 2016 -
INSTITUI o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Mestres
e Mestras da Cultura Popular do Maranhão.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 465/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

371/2019 - 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.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 471/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

329/2019 - DISPÕE sobre a participação obrigatória em festas religiosas
nas escolas e dá outras providências.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 472/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

328/2019 - GARANTE abatimento de 50% do pagamento de IPVA
aos proprietários de motocicletas que sejam doadores de sangue para o
HEMOMAR, na forma que especifica.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 474/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

359/2019 - 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.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado RAFAEL  LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 476/2019 – Emitido ao  VETO TOTAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 202/2019 –  ESTABELECE Diretrizes para
a Instituição do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública
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do Estado do Maranhão – SEISP/MA e dá outras providências, de
iniciativa do Senhor Deputado CIRO NETO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total ao referido Projeto de Lei, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 477/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 086/2019 - CONCEDE Título de
Cidadã Maranhense à Senhora GLAUCIA HELEN MAIA DE
ALMEIDA, Juíza de Direito, natural de João Pessoa, Estado da Paraíba.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 478/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 076/2019 -  CONCEDE Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor WILSON LUIZ
BARBOSA RIBEIRO.

AUTORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 479/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 074/2019 -  CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor JOSÉ REIS NETO, natural de Palmares,
no Estado de Pernambuco.

AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 480/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 083/2019 - CONCEDE Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Jornalista e Apresentador
JOSÉ CIRILO TEIXEIRA FILHO e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado VINICIUS LOURO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 482/2019  – Emitido ao MOÇÃO DE

APLAUSOS Nº 015/2019 - MANIFESTANDO extensa admiração ao
Esportista Maranhense MÁRLON  ZANOTELLI, ganhador da
Medalha de Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru, em 2019 .

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 483/2019  – Emitido ao MOÇÃO DE

APLAUSOS Nº 016/2019 - MANIFESTANDO extensa admiração a
esportista Maranhense ANA PAULA RODRIGUES, ganhadora da
Medalha de Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru, em 2019.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 484/2019 – Emitido ao  MOÇÃO DE

APLAUSOS Nº 017/2019 -  MANIFESTANDO extensa admiração
ao Jornalista GIOVANE SPINUCCI, Apresentador do JMTV 2ª
Edição, da TV Mirante, afiliada Maranhense da TV Globo .

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 485/2019  – Emitido ao MOÇÃO DE

APLAUSOS Nº 018/2019 – MANIFESTANDO extensa admiração
ao Esportista Maranhense BRUNO LOBO, ganhador da Medalha de
Ouro no Pan-Americano de Lima, Peru, em 2019.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 487/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

408/2019 - CONSIDERA de Utilidade Pública a Organização não
Governamental Ação de Graças, com sede e foro no Município de
Paraibano-Ma.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 488/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

396/2019 - 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.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 489/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 077/2019 - CONCEDE Medalha
do Mérito Legislativa “Sargento Sá” a SILVIO CARLOS LEITE
MESQUITA.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 490/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 085/2019 - CONCEDE Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor ANDERSON SOBRAL DE
AZEVEDO, Juiz de Direito, natural da Cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 491/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 082/2019 - CONCEDE Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor ALBERTO JOSÉ
TAVARES VIEIRA DA SILVA.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 492/2019  - Emitido PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 075/2019 -  CONCEDE Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor DANIEL
DOMINGUES  DE SOUSA FILHO.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 493/2019 – Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 088/2019 - CONCEDE Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor ABRAÃO DOS
SANTOS SERRA, natural do Povoado Porãozinho, Município de
Pinheiro-Ma.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 494/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078/2019 -  CONCEDE Medalha
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do Mérito Legislativo  “Terezinha Rego” ao Professor Doutor
ROGÉRIO DE MESQUITA TELES.

AUTORIA: Deputado DOUTOR IGLÉSIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 497/2019 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 293/2019 - DISPÕE sobre a reorganização administrativa da
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

PROJETO DE CONVERSÃO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 498/2019 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 171/2019 -  INSTITUI o Estatuto da Pessoa
Portadora de Doenças Crônicas no Estado do Maranhão, de iniciativa
do Senhor deputado ARNALDO MELO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  WENDELL LAGES
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial ao referido Projeto de Lei, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 499/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

390/2019 - Institui o Dia Estadual do Pastor Evangélico.
AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 500/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

407/2019 - DISPÕE sobre a criação da Semana Estadual Maria da
Penha, nas Escolas Estaduais do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 501/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 091/2019 - DISPÕE sobre
‘Declaração de Comparecimento’ de estudantes às reuniões das
Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 502/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

018/2019 – ALTERA a tabela de vencimentos dos cargos efetivos do
quadro de pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constante do
Anexo IV, da Lei nº 8.715, de 19 de novembro de 2007, bem como dos
cargos em comissão e das funções gratificadas do Poder Judiciário do
Maranhão constantes dos Anexos I e II da Lei nº 8.727, de 07 de
dezembro de 2007.

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

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 29 de agosto  de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJ

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E

CONTROLE, REALIZADA AOS 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO
DO ANO DE 2019, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
CARLINHOS FLORÊNCIO -  Presidente
ZÉ GENTIL
RIGO TELES
PAULO NETO
CIRO NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 016/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

167/2019 – DISPÕE sobre a isenção de cobrança da taxa de
estacionamento, em espaços de propriedade de prestadores de serviços
médico-hospitalares, aos pacientes submetidos às sessões de
quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, no âmbito de Estado do
Maranhão.

AUTORIA:  Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATOR:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 017/2019  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

188/2019 – INSTITUI as diretrizes para retenção do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN em contratos firmados pela
Administração Pública Estadual e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado CIRO NETO
RELATOR:  Deputado PAULO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 018/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

018/2019- ALTERA a tabela de vencimentos dos cargos efetivos do
quadro de pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constante do
Anexo IV da Lei n.º 8.715, de 19 de novembro de 2007, bem como dos
cargos em comissão e das funções gratificadas do Poder Judiciário do
Maranhão constantes dos Anexos I e II da Lei n.º 8.727, de 07 de
dezembro de 2007.

AUTORIA:  PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 019/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

379/2019 (MENG.GOV Nº068/2019) - INSTITUI o Sistema
Maranhense de Museus - SIMM e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado RIGO TELES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 29 de agosto de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO  DE 2019 ÀS
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN“ DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.



SEGUNDA-FEIRA, 02 DE SETEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

Duarte Júnior-Presidente
Edivaldo Holanda
Zé Inácio Lula
Edson Araújo
Zé Gentil

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 014/2019 -  Emitido ao Projeto de Lei nº 336/

19, que  Dispõe sobre a gratuidade de água potável filtrada em
lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis e shopping centers.

AUTORIA: Deputada Thaiza Hortegal
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 015/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 309/19

que Dispõe sobre a utilização dos termos “Cartório” ou “Cartório
Extrajudicial”, por pessoas físicas e jurídicas, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Zé Inácio Lula
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 016/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 118/19

que Dispõe sobre a obrigatoriedade da Instalação de Balanças de
Precisão em Supermercados, Hipermercados, Congêneres e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Edivaldo Holanda
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  29 de agosto de 2019.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

P O R T A R I A   Nº 685/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 733/2019-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º  Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA

JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula  nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor
Substituto das Atas de Registro de Preços nºs. 038/2019 e 039/2019,
relacionadas  com a aquisição de “Materiais de consumo na espécie
tintas e materiais de pintura” para a Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28
de agosto de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 688/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do
Processo nº 3887/2018-ALEMA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores SALATIEL SANTOS SODRE,
matrícula nº 1648799 e JORISMAR GARRETO DE SOUSA
BARROS, matrícula nº 1656081, ambos lotados na Creche Escola
Sementinha, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal
Substituto do Contrato nº 23/2019, relacionada com a aquisição de
material permanente, na espécie Lousas de vidro, para a Creche Escola
Sementinha, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa
nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30
de agosto de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3791/2019 -ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e o  art.36 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação
respaldada no artigo 25, caput c/c art. 13, inc. VI da Lei n° 8.666 de 21
de junho de 1993, em favor da SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ENGENHARIA DE TELEVISÃO – SET (CNPJ n° 30.121.180/0001-
20), no valor de R$ 11.928,00 (onze mil, novecentos e vinte e oito
reais). Contudo, diante da desistência de 02 (dois) servidores, o valor
a ser empenhado passa a ser de R$ 5.964,00 (cinco mil, novecentos
e sessenta e quatro reais). Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei Federal nº 8.666/93.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 29 de agosto de 2019.
Deputado Othelino Neto Presidente ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019-
CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2197/2019-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 16 de setembro às 09:30h, pelo
sitio www.comprasnet.gov.br para aquisição de materiais de tecnologia
da informação (ferramentas, peças e cabeamento lógico) para
atendimento das necessidades da Assembleia Legislativa do Maranhão.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações,
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen
drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00
às 18:00 horas. São Luís, 29 de agosto de 2019. Lincoln Christian
Noleto Costa Pregoeiro da ALEMA
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