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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/09/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.09.2019

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 FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA E DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR
DEPUTADO PAULO NETO. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO)

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO - TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA REZENDE, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO DR. LUIZ GONZAGA MARTINS
COELHO, PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO N° 460/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA 09 DE
SETEMBRO DE 2019, ÀS 11 HORAS, PARA ENTREGA DA
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANOEL BECKMAN
À BAILARINA BRUNA FERNANDA CANTANHEDE
GAGLIANONE, CONCEDIDA POR PROJETO DE RESOLUÇÃO
JÁ APROVADA NESTA CASA.

4.REQUERIMENTO N° 461/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA 17 DE
OUTUBRO DE 2019 EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO
CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
MARANHÃO.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO N° 463/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER APÓS

OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA,
NA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 29 DE AGOSTO DO ANO EM
CURSO, TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO NO
SEMINÁRIO REGIONAL SUL, CUJO OBJETIVO É TRATAR DO
FÓRUM DE QUALIFICAÇÃO E GRADUAÇÕES E
FACILITAÇÕES DO TURISMO TERRESTRE NO MERCOSUL,
CONFORME DOCUMENTO ANEXADO.

6. REQUERIMENTO N° 464/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER APÓS OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA, NA
SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM
CURSO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 03/09/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 440/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a alteração do inciso I do
Art. 10 da Lei Nº 7.736 de 25 de abril de 2002 e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 441/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui no Estado do Maranhão o
“Dia do Trabalhador Terceirizado” e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 442/19, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que proíbe a comercialização, o uso, o porte
e a posse da substância constituída de vidro moído e cola (cerol), além
da linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio
(linha chilena), e de qualquer outro produto utilizado na prática de
soltar pipas que possua elementos cortantes.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 099/19,
de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Sr. Francisco Sales de
Oliveira ex-presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras
na Agricultura do Maranhão (FETAEMA).

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 100/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos
de Assunção Lula Fylho, natural da cidade de Teresina, Estado do
Piauí.

6. PROJETO DE REOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 101/19,
de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manoel Beckman, in memória a Sra. Maria de
Jesus Ferreira Bringelo, popularmente conhecida como Dona Dijé,
mulher, negra, quebradeira de coco babaçu, que lutou por direitos
quilombolas no Maranhão.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 102/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre a
criação do Programa Assembleia em Ação.

ORDINÁRIA  2ª 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 3ª E ÚLTIMA 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 3ª 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.
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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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 02 DE SETEMBRO DE 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro, Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius

Louro.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 440 / 19

Dispõe sobre a alteração do inciso I do Art. 10 da
Lei Nº 7.736 de 25 de abril de 2002 e dá outras
providências.

Art. 1º -  Esta Lei Nº 7.736 de 25 de abril de 2002 institui o
Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal de
Passageiros do Estado do Maranhão – STPA/MA.

Art. 2º - O inciso I do Art. 10 da Lei Nº 7.736/2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10º ..............................................................................
I – Ter capacidade de lotação, no mínimo 9 (nove) e, no
máximo, de 22 (vinte e dois) passageiros sentados para
veículos denominados van, e, ter capacidade de lotação,
no mínimo, de 9 (nove) e, no máximo, de 32 (trinte e
dois) passageiros sentados para veículos denominados
ônibus;”

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de

agosto de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposta legislativa tem o objetivo de aperfeiçoar

a Lei Nº 10.258, de 12 de junho de 2015, que alterou a Lei Nº 7.736, de
25 de abril de 2002, que institui o Serviço Público de Transporte
Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão –
STPA/MA.

É importante explicar que “vans e ônibus” constituem hoje em
nosso Estado um importante meio de transporte coletivo que tem
complementado os atuais meios tradicionais de transportes, e em
muitos casos sendo o único meio de locomoção de algumas comunidades.
Inúmeros chefes de família e outros, vítimas da fase negativa que passa
a economia brasileira, encontraram nesta atividade econômica a única
fonte de sobrevivência, já que muitos se encontram fora do mercado de
trabalho, por idade, por pouca especialização decorrente da excessiva
competição e outros inúmeros motivos conhecidos por todos.

Cumpre mencionar que a população, da maioria dos estados
brasileiros, já se utiliza dessa modalidade de transporte que,
encontrando-se na maioria das vezes, organizada sob a forma de
Cooperativas, emprega milhares de pessoas, entre motoristas e
cobradores, contribuindo assim, para a evolução do Sistema de
Transporte Coletivo no nosso país.

Fui informada, por representantes de algumas das cooperativas
de transporte alternativo existentes no Estado do Maranhão, dentre as
quais a COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E
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REGULAR DO MARANHÃO (COOPTRAMA), que o veículo
automotor, denominado “van”, é fabricado com 22 (vinte e dois)
assentos e o veículo denominado “ônibus” com 32 (trinte e quatro)
assentos. Entretanto, apesar do veículo denominado “ônibus” chegar
de fábrica com a referida capacidade, os mesmos sofrem alterações
(retirada de alguns assentos) para se enquadrarem nas exigências
estabelecidas no inciso I do Art. 10 da Lei Nº 7.736/2002 (Redação do
inciso dada pela Lei Nº 10.258/2015) que limita a capacidade de lotação
para 24 (vinte e quatro) passageiros sentados, sem especificar o tipo
de veículo; razão pela qual fazemos alterar o inciso I do Art. 10 da Lei
Nº 7.736/2002 e dá nova redação.

Ainda conforme informações dadas pelo COOPTRAMA, a
retirada dos referidos assentos é realizada no DETRAN/MA e, em
seguida, o veículo é emplacado com as devidas modificações (emite-se
o novo documento contendo a nova capacidade de passageiros do
veículo).

Observa-se que o inciso I do Art. 10 da Lei Nº 7.736/2002
(Redação do inciso dada pela Lei Nº 10.258/2015) não diferenciou a
capacidade de passageiros para cada tipo de veículo, apenas limitou
para 22 (vinte e dois) passageiros sentados. Vejamos:

Art. 10. São exigências para a frota de veículos que irá compor
o Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal
e Semiurbano de Passageiros do Estado do Maranhão - SPTA/
MA.(Redação do caput dada pela Lei Nº 10258 DE 12/06/
2015).
I - ter capacidade de lotação, no mínimo, de 9 (nove) e,
no máximo, de 24 (vinte e quatro) passageiros
sentados; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 10258 DE
12/06/2015).

Diante disso, o presente projeto de lei visa alterar o inciso I do
Art. 10 da lei supracitada, dando nova redação para ampliar a capacidade
dos passageiros sentados diferenciando para cada tipo de veículo,
aumentando, com isso, a oferta de viagens.

Vale lembrar que em grande parte das localidades no interior
do Maranhão, o transporte alternativo é o único meio de locomoção
da população. Dessa maneira, com a ampliação da capacidade dos
assentos dos veículos (de 24 para 32 assentos), quem será beneficiado
é a população em geral que contará com uma oferta maior de
viagens e vagas no transporte alternativo. Com isso, melhorando a
mobilidade dessas pessoas e suprindo a demanda de passageiros
que, em muitos casos, contam somente com esse tipo de transporte
para transportar-se.

Diante do exposto, ressalto que o presente projeto de lei que,
ora apresentamos, é uma reivindicação dos cooperativados de
Cooperativas de Transporte Alternativo, dentre as quais, a
COOPTRAMA, do Estado do Maranhão. Sendo de suma importância
a aprovação desse projeto de lei complementar, e é o que se pleiteia e
espera.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
agosto de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 441 / 19

Institui no Estado do Maranhão o “Dia do
Trabalhador Terceirizado”  e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o “Dia do Trabalhador Terceirizado”,
a ser comemorado no dia 08 de Junho de cada ano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão em 02/09/2019. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

Um estudo elaborado pelo instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA demonstrou que em 2014 havia aproximadamente
12,5 milhões de vínculos ativos nas atividades tipicamente terceirizadas
e 35,6 milhões nas atividades tipicamente contratadas (empregos
diretos), ou seja, as terceirizadas respondem por cerca de um quadro
dos vínculos de trabalho formal no Brasil conforme demonstra o quadro
abaixo:

GRÁFICO 1
Brasil: Evolução dos vínculos formais de emprego nas

atividades tipicamente terceirizadas e tipicamente contratantes (2007-
2014).

(em milhões de vínculos).

Antes sem previsão normativa específica, a terceirização tinha
como único parâmetro regulador o Enunciado da súmula n. 331 do
Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que permitia a
terceirização apenas nas chamadas “atividades meio” das empresas e
do Setor Público.

Com a edição da Lei n. 13.429/17, conhecida como “Lei da
Terceirização” e, posteriormente da Lei 13.467/17 (reforma trabalhista),
foi alterado totalmente o quadro legal até então existente, possibilitando
a terceirização de serviços tanto na “atividade meio” como na “atividade
fim” das empresas.

Destarte, a terceirização vem ganhando cada vez mais
relevância no cenário econômico e social brasileiro, inclusive no Estado
do Maranhão, sendo ao mesmo tempo importante instrumento para
aumento da atividade produtiva, por meio da especialização e eficiência
das empresas que prestam esses serviços, como também fonte de
emprego e renda para milhares de famílias.

O elevado número de trabalhadores terceirizados, inclusive na
Administração Pública, denota a necessidade imperiosa de valorização
desses trabalhadores, notadamente quanto à garantia de seus direitos,
respeito e dignidade, fundamentos da ordem econômica e social do
Brasil como previsto no Art. 170 da CF/88. Outrossim, como cediço,
destaca-se que o Art. 2º, IV, da Constituição do Estado do Maranhão
apresenta os valores sociais  do trabalho como fundamentos do Estado.

Nesse contexto, ganha relevância o estabelecimento de um dia
em homenagem aos trabalhadores terceirizados, com o objetivo de
voltar a atenção da sociedade civil e do Poder Público para a importância
dessas atividades, no qual poderão realizados eventos comemorativos,
palestras para difusão do conhecimento e estudos para aprimoramento
desse importante modelo de trabalho.

Isto posto, com fulcro na competência dos Deputados Estaduais
estabelecida no Art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão para
a iniciativa das leis, bem como na exposição de motivos acima, solicito
aos nobres pares a aprovação desta propositura por esta honrada Casa
Legislativa.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão em 02/09/2019. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA
ESTADUAL - Procuradora da Mulher
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PROJETO DE LEI N°  442 /2019

Proíbe a comercialização, o uso, o porte e a posse
da substância constituída de vidro moído e cola
(cerol), além da linha encerada com quartzo
moído, algodão e óxido de alumínio (linha chilena),
e de qualquer outro produto utilizado na prática
de soltar pipas que possua elementos cortantes.

Art. 1º. Fica proibida a feitura informal e a fabricação comercial,
a comercialização, a compra, o porte, a posse e o uso da substância
constituída de vidro moído e cola (cerol); bem como da linha encerada
com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, denominada “linha
chilena”, ou de qualquer produto utilizado na prática de soltar pipa,
que possua elementos cortantes.

Art.2º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
OTHELINO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 099 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manoel
Beckman, ao Sr Francisco Sales de Oliveira ex-
presidente da Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura do Maranhão
(FETAEMA).

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
Manoel Beckman ao Sr Francisco Sales de Oliveira ex-presidente
da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do
Maranhão (FETAEMA).

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 29 de agosto de 2019. - Adelmo Soares
- Deputado Estadual – PC do B.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 100 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos de
Assunção Lula Fylho, natural da cidade de
Teresina, Estado do Piauí.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho,
natural da cidade de Teresina, Estado do Piauí.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de agosto de 2019. -
DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno em seu art. 138, V, alínea “h”, estabelece

normas para a concessão do título de Cidadão Maranhense a pessoas
que tenham prestado relevantes serviços à população maranhense.

Dessa forma, apresentamos o nome do Ilustre Secretário
Municipal de Saúde, Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho, que há
mais de 20 (vinte) anos presta serviços relevantes aos maranhenses,
além de possuir uma larga e extensa formação acadêmica.

Vejamos:
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
1a. 2004 - Bacharel em Administração;
Faculdade Estácio
1b. 2005 - Pós-graduado em Didática Universitária;
Faculdade Pitágoras

1c. 2008 - Pós-graduado em Gestão de Pessoas - FGV;
1d. MBA Liderança Gestão Pública - IDP;
(Em curso)
1e. Mestrando em Administração - UNIFOR.
(Conclusão prevista para novembro de 2019)
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2a. 2005 a 2006 - Facilitador do Empretec - Sebrae;
2b. 1997 a 2014 - Empresário segmento de Bares e

Restaurantes;
2c. 2013 a 2014 - Secretário Municipal de Turismo;
2d. 2015 a 2017 - Secretário Municipal de Governo;
2e. 2017 até hoje - Secretário Municipal de Saúde.
3. CONDECORAÇÕES
3a. Agraciado com a Medalha Alumini Estácio 2017 que visa

homenagear os egressos com atuação relevantes em iniciativas sociais,
educacionais, culturais, ações empreendedoras, aqueles que vivenciaram
história de crescimento pessoal e profissional, superação, atos de
bravura, realizaram relevante trabalho voluntário, atuaram em momentos
de calamidade pública e outras ações em benefício da sociedade e que
servem de inspiração e motivação para toda comunidade Estácio.

Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação
desta matéria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de agosto de 2019. -
DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 101 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manoel
Beckman, in memória a Sra. Maria de Jesus
Ferreira Bringelo, popularmente conhecida como
Dona Dijé, mulher, negra, quebradeira de coco
babaçu, que lutou por direitos quilombolas no
Maranhão.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
Manoel Beckman, in memória a Sra. Maria de Jesus Ferreira
Bringelo, popularmente conhecida como Dona Dijé, mulher, negra,
quebradeira de coco babaçu, que lutou por direitos quilombolas no
Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 30 de agosto de 2019. - Adelmo Soares
- Deputado Estadual – PC do B.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 102/2019

Dispõe sobre a criação do Programa Assembleia
em Ação.

Art. 1º - Fica criado no âmbito do Poder Legislativo do Estado
do Maranhão o Programa “Assembleia em Ação”.

Parágrafo Único – O Programa “Assembleia em Ação” consiste
em uma troca de conhecimentos e experiências entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão em suas diferentes áreas de atuação,
com as Câmaras de Vereadores de todos os municípios maranhenses.

Art. 2º - A execução do Programa “Assembleia em Ação” caberá
à Presidência do Poder Legislativo do Estado do Maranhão.

Art. 3º - Sempre que necessário a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão promoverá o deslocamento dos seus servidores
como a fim de garantir da melhor forma possível a realização do
Programa “Assembleia em Ação”.

Art. 4º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada
Andreia Martins Resende - Primeira Secretária. Deputada Cleide
Coutinho - Segunda Secretária.
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REQUERIMENTO Nº 460 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
realizada sessão solene dia 09 de setembro de 2019, às 11 horas, para
entrega da Medalha Manoel Beckman à bailarina Bruna Fernanda
Cantanhede Gaglianone, concedida por Projeto de Resolução já
aprovado nesta Casa.

Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone nasceu no município
de Caxias–MA, em 30 de dezembro de 1990, filha de Francisco José de
Carvalho Gaglianone e Eliana Cantanhede Gaglianone. Aos oito anos
de idade, iniciou os estudos de balé clássico em São Luís. Com doze
anos, por incentivo de sua professora de balé, realizou o exame de
seleção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Foi aprovada em primeiro
lugar e ganhou uma bolsa de estudos por um período de um ano, e
então, se mudou para Joinville/SC, para iniciar seus estudos em 2003.

Abrir mão da vida em São Luís (MA) e recomeçar a vida em
Joinville/SC, ao lado da mãe e longe do pai, aos 12 anos, foi um dos
primeiros percalços a ser superado. No segundo ano de estudos, em
2004, foi indicada e recebeu o Prêmio Fundação Galina Ulanova,
premiação para jovens talentos, por indicação dos grandes bailarinos
Vladmir Vassiliev (bailarino do século) e Ekaterina Maximova.

Em 2009, a maranhense Bruna Gaglianone concluiu seus estudos
na Escola do Teatro Bolshoi do Brasil e em setembro de 2011 pisou no
palco do Teatro Bolshoi em Moscou – Rússia, marcando o início da
vida profissional. Foi um começo complicado a adaptação aos costumes,
culinária, hábitos, língua e principalmente ao rigoroso inverno russo,
obstáculos vencidos naturalmente e hoje completamente superados.

Com um histórico admirável em sete anos de trabalho, hoje é
bailarina do Primeiro Corpo de Baile do Bolshoi, realizou e continua
realizando vários papéis de solista e principal.

Com essa sessão solene, a Assembleia Legislativa do Maranhão
fará justa homenagem a esta maranhense cujo talento é motivo de
orgulho para todos os seus conterrâneos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de agosto de 2019. -
César Pires - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.09.19
EM: 02.09.19

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.09.19
EM: 02.09.19

REQUERIMENTO N° 462 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor
GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO e à PRESIDENTE
DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRTIA DO
MARANHÃO, senhora FABIOLA EWERTON K. MESQUITA ,
solicitando a relação completa de todos os funcionários terceirizados
e/ou contratados que prestam serviços nesta autarquia, bem como, que
informe os motivos da terceirização/contratação em detrimento de
candidatos aprovados no último concurso realizado para provimento
de cargos da área fiscal no ano de 2018 e a disponibilização de um
cronograma de nomeação dos aprovados no certame.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 28 de agosto de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.09.19
EM: 02.09.19

REQUERIMENTO Nº 463 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, na sessão plenária do dia 29 de agosto
do ano em curso, tendo em vista a sua participação no Seminário
Regional Sul, cujo objetivo é tratar do Fórum qualificação e graduações
e facilitações do turismo terrestres no Mercosul, conforme documento
em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO  - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.09.19
EM: 02.09.19

REQUERIMENTO N° 464 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência da Sessão Plenária realizada no dia 27 de agosto do
corrente ano, conforme atestado médico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 02 de setembro de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual - PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.09.19
EM: 02.09.19

INDICAÇÃO Nº 1131 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao Senhor
Comandante Geral do CBM MA, Cel. Célio Roberto Pinto de
Araújo para instalar uma unidade do Corpo de Bombeiros na
cidade de Presidente Dutra, neste Estado.

A cidade de Presidente Dutra pertence a Região Central, possui
uma população de alta densidade demográfica, censo realizado pelo
IBGE em 2018 apurou uma população de 47.567 habitantes.

Ponto de passagem e alto índice movimentação cambial. Tem
também como destaque econômico o comércio, que é um dos principais
itens da economia local, com a presença de franquias que trazem marcas
e atraentes lojas de móveis e decoração.

Considerando que prédios comerciais, são vulneráveis a
quaisquer acidentes que possam ocorrer em razão da imprevisibilidade
dos incêndios, e outros tipos de acidentes (afogamentos, de trânsito,
etc.) e em virtude do crescimento de queimadas e o aumento vertical da
cidade, existe a necessidade da instalação de um quartel do Corpo de
Bombeiros, acompanhando assim, o desenvolvimento do município.

Portanto, na qualidade de porta-voz e de legítimo representante
no Parlamento Estadual da população de Presidente Dutra, solicitamos

especial atenção ao nosso pleito, atendendo a permanente reivindicação
da população presidutrense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de março de 2019.
- Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1132 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e à SECRETÁRIA DE ESTADO
DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CYNTHIA CELINA DE
CARVALHO MOTA LIMA, REQUERENDO A NOMEAÇÃO
IMEDIATA DOS APROVADOS NO CONCURSO DA AGÊNCIA
ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO.

A presente demanda é uma solicitação de grupo de aprovados
no concurso para provimento de vagas na área fiscal da Agência Estadual
de defesa Agropecuária do Maranhão.

A solicitação dos aprovados é com base no concurso da AGED/
MA que foi realizado desde o início de 2018 e homologado desde o mês
de agosto do mesmo ano, mas que, até o momento, não houve
convocação de nenhum aprovado. Em contrapartida, é sabido que a
autarquia firmou contratos para contratação de terceirizados para
exercer funções de fiscalização na instituição, fato que, inclusive,
motivou o ingresso de ação civil pública pelo Ministério Público do
Trabalho no Maranhão.

Diante dos fatos, solicita-se que o Governador adote
providências, em caráter de urgência, para nomear os aprovados no
concurso da AGED/MA.

Plenário Nagib Haickel, 28 de agosto de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1133 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, senhor Jefferson Portela, solicitando a possibilidade de
implantação de uma Companhia do Corpo de Bombeiros no município
de Mirador / MA.

O município de Mirador, localizado no leste maranhense, hoje
com aproximadamente 25 (vinte e cinco) mil habitantes é o 4° (quarto)
maior município do Maranhão em extensão territorial. A subsistência
dos moradores é consequência primordial da atividade agrícola, e ainda
da arcaica lavoura familiar. Acontece que, nos últimos anos o município
tem experimentado pequenos crescimentos econômicos na atividade
comercial. O município possui uma grande concentração de criadores
de gado e produtores de soja, que ajuda a movimentar o comércio da
cidade.

É público e notório a questão das queimadas em todo o
território nacional e infelizmente o nosso Estado também sofre com tal
questão. O município de Mirador nas últimas 48 (quarenta e oito)
horas apresentou 46 (quarenta e seis) focos de incêndio em todo o
território municipal e precisamos urgentemente combater esse mal.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 29 de agosto de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1134 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, que autorize ao órgão competente, em regime
de urgência que seja perfurado 01 (um) poço artesiano nos povoados
Caetano e Mirim, localizados no município de CONCEIÇÃO DO
LAGO AÇU / MA.

Em decorrência do desabastecimento d’água nos Povoados
acima citados, os moradores estão sendo obrigados a recorrer a poços
particulares, tendo que caminhar longas distâncias para ter acesso ao
precioso líquido. A medida é considerada emergencial, pois a situação
é considerada grave e requer uma atenção especial do Governo do
Estado através da Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão -
CAEMA, como também da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social - SEDES, através do Sistema Simplificado de Abastecimento de
Água – SSAA, dentro do Programa Água para Todos.

Referido programa visa à expansão e democratização do acesso
à água potável em todos os municípios maranhenses promovendo a
universalização do acesso a esse importante benefício que é ter água
potável e de qualidade, contribuindo também com a melhoria do
saneamento básico e da saúde pública nos locais beneficiados.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes
para minimizar o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
dos povoados Caetano e Mirim, no município de Conceição do Lago
Açu / MA, beneficiará milhares famílias que vivem naquelas regiões,
possibilitando assim o acesso à água potável para as comunidades em
geral.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 29 de agosto de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1135 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,
SENHOR FLÁVIO DINO, no sentido de solicitar que seja determinada
a realização de serviço de REFORMA DAS INSTALAÇOES DO
PRÉDIO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL (Agerp), DA CIDADE
DE PINHEIRO-MA. A presente indicação, tem o condão de
proporcionar melhores condições de trabalho a equipe, cuja função é
atender agricultores familiares de 17 municípios, com assistência técnica
em suas propriedades e a aplicação de políticas públicas voltadas para
o desenvolvimento da região. A Agerp é o órgão do governo, vinculado
à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) que atende a
agricultura familiar, a pequena e a média agricultura, socializando novas
tecnologias e proporcionando assistência técnica intensiva e continuada,
visando o aumento da produção no Estado.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 29 de agosto de 2019. - DR.
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 1136 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, o Doutor José Joaquim
Figueiredo dos Anjos e ao Corregedor Geral de Justiça, o Doutor
Marcelo Carvalho Silva, solicitando a abertura de sindicância para
investigar possíveis irregularidades cometidas pela 1ª Vara Cível do
Município de Caxias no âmbito dos processos que versam sobre
transferências externas para a Faculdade de Medicina da Universidade
Estadual do Maranhão em Caxias, em virtude das públicas denúncias
de que há falsificações de documentos, estranho não encaminhamento
dos autos para o Ministério Público Estadual (violando os arts. 178, I
e 179, I e II do Código de Processo Civil) e indícios de manipulação
processual.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
agosto de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1137 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, o Senhor Antônio Araújo, ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando em caráter de urgência, a
pavimentação da Rua Retiro de São Francisco, localizada no bairro
Aurora, no Município de São Luís.

Destaque-se que este pedido resulta de apelos feitos pelos
moradores da região ao nosso gabinete, tendo em vista a inércia do
poder público que perdura por décadas, essa importante via encontram-
se intrafegável e a situação piorou com a intensidade das chuvas, o que
afeta diretamente as condições de salubridade e segurança das pessoas,
especialmente os idosos, mulheres gestantes e crianças, que moram na
região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
agosto de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1138 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de Paço do Lumiar,
Senhor Domingos Dutra, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, e ao Secretário de
Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser, solicitando
em caráter de urgência:
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a) a pavimentação asfáltica de diversos trechos das

seguintes ruas e avenidas no bairro Loteamento Todos os Santos,
no Município de Paço do Lumiar: a) Avenidas São Luís, São José e
São Benedito; b) Ruas São Bartolomeu, São Miguel, São Mateus, São
José, São Paulo, Mestre de Obras, São Luís, São Pedro e São Cosme
Damião;

b) a pavimentação asfáltica de trechos da Avenida Hilton
Rocha e da Rua 9 da Hilton Rocha, no bairro Loteamento Presidente
Vargas, também localizado no Município de Paço do Lumiar;

c) a instalação de um poço artesiano na Avenida Brasil,
localizada no bairro Cohabiano, no Município de Paço do Lumiar,
para atendimento das necessidades básicas de dezenas de famílias
residentes na localidade.

d) por fim, a pavimentação asfáltica de trechos das ruas da
Caixa d’Água, do Fio, São Luís, e do Meio; bem como das avenidas
Brasil, Principal e 3, localizadas no Bairro Cohabiano, no Município
de Paço do Lumiar.

Estes pedidos resultam de apelos feitos pelos moradores dessas
comunidades ao nosso gabinete, tendo em vista a inércia do poder
público que perdura por décadas, essas importantes vias encontram-
se intrafegáveis, e as condições de salubridade e segurança das pessoas,
especialmente os idosos, mulheres gestantes e crianças, que moram na
localidade estão extremamente afetadas e, ainda, a situação se agrava
pela ausência de água potável e encanada na região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
agosto de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1139 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual
de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando em
caráter de urgência, o envio de policiais civis ao Município de
Santo Amaro - MA.

Destaque-se que este pedido resulta de apelos feitos pelos
moradores da municipalidade ao nosso gabinete, tendo em vista a
ausência de policiais civis em atuando na região, o que agrava o
sucateamento da Polícia Civil do Maranhão e mantém a população
desassistida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
agosto de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1140 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de
Desporto e Lazer, o Senhor Rommeo Amin, solicitando:

a) a reforma da Praça do Vinhais (também conhecida pela
população como “Praça da Paz”), localizada no bairro do Vinhais,
entre as ruas 9, 10 e 11, com a possibilidade de construção de uma
quadra poliesportiva no local.

Este pedido resulta de solicitações da população ao nosso
gabinete, que tem presenciado a deterioração do espaço e o

enfraquecimento do direito social ao lazer ante a inércia do poder
público. É cediço, também, que quando esses espaços sofrem com o
abandono municipal e estadual, tornam-se suscetíveis ao mau uso, o
que incrementa a insegurança.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
agosto de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1141 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de
Urbanismo e Habitação, Senhor Mádison Leonardo, solicitando
em caráter de urgência:

a) a reabertura da Rua de Santaninha para o tráfego de
veículos, localizada no Centro de São Luís, que dá acesso às
importantes vias que cruzam a região central da cidade e que atualmente
encontra-se intrafegável em razão do contingente de vendedores
ambulantes que a ocuparam em razão das reformas essenciais realizadas
na Rua Grande para preservação histórica e patrimonial.

Este pedido resulta da verificação de que o fluxo de transportes
foi severamente afetado com o deslocamento dos trabalhadores
informais para o local. Consequentemente, solicita-se também que os
vendedores ambulantes sejam transferidos para um novo ambiente,
onde possam realizar seu ofício sem causar tumultos de qualquer
natureza.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
agosto de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO N° 1142 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e a Secretária de Estado
da Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana Vilar Rodrigues,
solicitando uma  Patrulha Agrícola para o município de Santa Luzia
do Paruá – MA, esta solicitação visa beneficiar os pequenos agricultores
familiares do município, tendo em vista que a referida patrulha auxiliara
no plantio da produção local e levará para a região desenvolvimento
econômico.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1143 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
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do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e a Secretária de Estado
da Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana Vilar Rodrigues,
solicitando uma  Patrulha Agrícola para o município de São Luís
Gonzaga do Maranhão – MA, esta solicitação visa beneficiar os
pequenos agricultores familiares do município, tendo em vista que a
referida patrulha auxiliara no plantio da produção local e levará para a
região desenvolvimento econômico.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1144 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e a Secretária de Estado
da Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana Vilar Rodrigues,
solicitando uma  Patrulha Agrícola para o município de Alto Alegre
do Maranhão – MA, esta solicitação visa beneficiar os pequenos
agricultores familiares do município, tendo em vista que a referida
patrulha auxiliara no plantio da produção local e levará para a região
desenvolvimento econômico.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1145 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e a Secretária de Estado
da Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana Vilar Rodrigues,
solicitando uma  Patrulha Agrícola para o município de Lagoa do
Mato – MA, esta solicitação visa beneficiar os pequenos agricultores
familiares do município, tendo em vista que a referida patrulha auxiliara
no plantio da produção local e levará para a região desenvolvimento
econômico.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1146 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e a Secretária de Estado
da Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana Vilar Rodrigues,
solicitando uma  Patrulha Agrícola para o município de Formosa da
Serra Negra – MA, esta solicitação visa beneficiar os pequenos

agricultores familiares do município, tendo em vista que a referida
patrulha auxiliara no plantio da produção local e levará para a região
desenvolvimento econômico.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1147 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e a Secretária de Estado
da Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana Vilar Rodrigues,
solicitando uma  Patrulha Agrícola para o município de Passagem
Franca – MA, esta solicitação visa beneficiar os pequenos agricultores
familiares do município, tendo em vista que a referida patrulha auxiliara
no plantio da produção local e levará para a região desenvolvimento
econômico.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 29 de agosto de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Com a palavra, o
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu gostaria de pedir ao autor do
Requerimento, que é o Deputado César Pires, em que ele pede a
solicitação de uma Sessão Solene em comemoração aos 50 anos do
curso de Agronomia e gostaria de pedir ao nobre Deputado César Pires
para que eu possa subscrever?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a concordância do autor, Deputado Vinícius Louro, V.
Ex.ª vai subscrever o Requerimento. Peço a V. Ex.ª que tome assento
de novo aqui ao meu lado. Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, hoje ocupada por alunos, ex-
alunos do Curso Wellington, alunos, ex-alunos, acadêmicos de Medicina,
pais, avós, parentes de alunos que hoje vêm à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão em busca de apoio, vêm à Casa do Povo em
busca de apoio. Inclusive com faixas, cartazes, exposição de alunos,
acadêmicos, familiares e palavras de ordem, de respeito, palavras de
ordem pedindo socorro aos deputados com relação ao curso de Medicina
da UEMA e aproveito para registrar a nossa luta em defesa do Curso
de Medicina, tanto na UFMA como da UEMA, da UEMA, inclusive
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já havíamos solicitado a ampliação de vagas do Curso de Medicina,
tanto para a capital Imperatriz como para a capital São Luís. De
Imperatriz já é uma realidade, nós temos ainda a luta para que tenhamos
também a ampliação do número de vagas do Curso de Medicina para a
capital, São Luís. E hoje o que os trazem à Assembleia Legislativa são
as denúncias que já rolam, já se espalharam nas redes sociais,
principalmente nos últimos 8, 10 dias, por conta de denúncias graves
que envolvem as vagas de Medicina. Estava viajando na última semana,
na última quinta-feira, participei do 3º Encontro, do 3º Congresso que
trata sobre Políticas Públicas do Combate ao Suicídio, automutilação e
a luta em defesa das mulheres, foi na cidade de Florianópolis, em Santa
Catarina, eu não estava presente na última quinta-feira, nas ações do
Deputado Yglésio, mas já havia falado inclusive nas redes sociais o
meu apoio a todos vocês. Então, contem comigo e as ações que
possamos desenvolver pelo Poder Legislativo, pelo Parlamento
Estadual. São denúncias graves que precisam ser apuradas e
principalmente a indignação de quem hoje está na UEMA e sente uma
UEMA sucateada, uma UEMA que necessita de recursos do Governo
do Estado, a valorização de professores e a melhoria do Campus,
principalmente do Curso de Medicina, lá na cidade de Caxias, no
Campus da UEMA, em Caxias. Então, mais uma vez, contem com o
nosso apoio incondicional, contem com a nossa luta, desde o início do
nosso mandato e agora, mais uma vez, aqui à disposição de vocês. Está
presente na galeria também, Senhor Presidente, Conselheiros Tutelares,
nós fomos o primeiro a denunciar as irregularidades na eleição para
Conselheiro Tutelar. Nós fizemos a denúncia, representamos no
Ministério Público, a eleição ocorrer já no dia 18 de setembro, mais
complicações, nos moldes que aconteceu nas eleições para Conselheiro
Tutelar, há três anos. Nós fizemos o enfrentamento, denunciamos
todas as irregularidades e volta à tona, novamente. A eleição para
Conselheiro Tutelar no Estado do Maranhão está sob suspeição, com
erros gravíssimos, qual é a nossa solicitação? Que possa ter intervenção
do Ministério Público, para que o conselho possa ser ouvido, a comissão
possa ser ouvida, e o mais importante, para que possa cancelar essa
prova. Uma prova cheia de irregularidades, e que todos os inscritos,
todos que se inscreveram do dia 13 de junho até o dia 12 de julho, que
eles possam novamente fazer a prova. A solicitação de todos é que a
prova possa ser anulada, que a prova possa ser anulada, por motivos
mais variados possíveis. Tudo que vocês podem imaginar de
irregularidades, inclusive da possibilidade de vazamentos de gabarito
da prova de Conselheiro Tutelar. Não é a primeira, nem a segunda e
nem a terceira vez que nós já denunciamos e solicitamos do Ministério
Público, um posicionamento com relação à eleição de Conselho Tutelar.
Então, um monte de apaniguado, um monte de indicação política, em
detrimento da representatividade da comunidade. Então, o mais correto
seria a anulação da prova, e todos que estão inscritos que pudessem
fazer o Curso de Formação e pudessem fazer uma nova prova para
Conselheiro Tutelar, para que todos estejam aptos, todos estejam
habilitados para concorrer às eleições para o Conselho Tutelar. Então,
já fizemos a denúncia, inicialmente. Estamos coletando e separando
todas as demais denúncias para que possamos novamente apresentar
ao Ministério Público. Por último, hoje, técnicos e enfermeiros do
Estado do Maranhão fizeram manifestação pacífica em frente à
Secretaria de Saúde do Estado em face de várias reclamações, uma
delas é uma pauta antiga nossa, nesta Casa. Desde o início do mandato,
apresentamos um projeto de lei acerca de uma pauta que já era uma
luta da Deputada Valéria Macedo, para a redução da jornada de 30
horas para enfermeiros. Além do plano de cargos e carreira para os
enfermeiros, a redução de jornada de trabalho também para 30 horas.
Há muitas reclamações dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que
não têm local para descanso, traduzindo a falta de valorização e a
precarização na contratação de técnicos e enfermeiros da saúde do
Estado do Maranhão. Hoje, estiveram reunidos numa manifestação
pacífica, em frente à Secretaria de Saúde do Estado, e contam com o
nosso apoio incondicional. Concluo o meu pronunciamento dando
meu apoio incondicional a todos os acadêmicos de medicina da UEMA,
a todos que desejam entrar no Curso de Medicina da UEMA, de forma

meritocrática, pelo conhecimento, e não da forma que está ocorrendo,
privilegiando algumas pessoas, o que precisa inclusive ser investigado.
Mais uma vez o nosso apoio incondicional a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, alguém mais
gostaria de se inscrever no Pequeno Expediente? Deputada Dra. Helena
Duailibe, por cinco minutos, sem aparte.

A SENHORA DEPUTADA DRª. HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) - Boa tarde a todas e a todos, Senhor Presidente,
Senhores colegas Deputados, membros da Mesa, galeria, imprensa
aqui presente, servidores da Casa. Inicio o mês de setembro
parabenizando o nosso colega, o Deputado Fábio Macedo, pela
brilhante ação tomada à frente de um problema muito silencioso, mas
também muito grave, que é a depressão. Eu queria parabenizá-lo,
Deputado Fábio. Acompanhei as suas ações, nesses últimos dias, e
observei a sua vontade de levar esse problema tão sério da depressão
da forma como V.Ex.ª está conseguindo transpor os muros, porque
eram coisas que ficavam dentro de consultórios, eram coisas que ficavam
guardadas, mas V.Ex.ª está conseguindo levar exatamente para as pessoas
que essa é uma doença que precisa de tratamento e que tem tratamento.
Quando as pessoas encaram isso, as coisas mudam totalmente. Então,
parabéns por toda a sua iniciativa, por todo o seu trabalho que tem
sido muito bom e que tenho certeza de que vai tirar muitas vidas do
abismo. O mês de agosto, que se encerrou sábado passado, fechou
mais um ciclo dos 13 anos da Lei Maria da Penha. Se formos analisar as
conquistas da lei, concordamos que muito já foi feito, alcançamos
muitas vitórias e conquistas. Toda essa questão do feminicídio, depois
da Lei Maria da Penha, ganhou outro tratamento, porém, ainda há
muito a fazermos para que, efetivamente, possamos ganhar a guerra
contra o feminicídio e violência contra as mulheres, pois, na realidade,
ganhamos apenas algumas batalhas. Se observarmos as estatísticas, a
violência contra a mulher no Brasil, tomamos conhecimento que, no
Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada. Setenta por cento
dessas agressões ocorrem em um ambiente familiar. De acordo com a
ONU, 25% das brasileiras são vítimas constantes da violência no lar.
Em apenas 2% dos casos, o agressor é punido. E são as maiores vítimas
de abusos sexuais do mundo. Para se ter uma ideia, no Maranhão, o
aumento foi de 130%. Foram mais de 1000 mulheres assassinadas de
2017 até agosto de 2019, registrando 31 casos de feminicídio em 2019.
De janeiro a agosto deste ano, o Maranhão já registrou 31 casos de
feminicídio de acordo com dados da Delegacia da Mulher. Durante o
mesmo período no ano passado, o estado obteve 28 feminicídios. A
Secretaria de Estado da Segurança Pública revela que, em 2019, 43
mulheres foram assassinadas no estado. E, já em 2017, 51 casos de
feminicídio foram registrados. De acordo com levantamento do
Ministério Público do Maranhão, 79% dos autores de crime no estado
são companheiros ou ex-companheiros da vítima. No ano de 2018,
foram registradas 43 ocorrências de feminicídio no Estado do Maranhão.
O que representa uma redução de 14% dos casos comparado com o
ano anterior, 2017, que contou com 50 registros. Em comparação aos
anos de 2016, 2015, os registros de 2018 representam respectivamente
um acréscimo de 53.60 e 72%. Ainda com base nos dados do ano de
2018, verifica-se que o mês de setembro apresentou o maior número de
ocorrências, seis, representando 14% do total. Quanto ao dia da semana,
domingo foi o que apresentou a maior quantidade de registros, 11
casos, com percentual de 25,6%. Levando-se em consideração o
instrumento utilizado pelo autor do crime, as armas brancas representam
o maior quantitativo, presente em 18 ocorrências, com percentual de
41,9%. Quanto ao local do crime, a residência da vítima responde por
mais da metade dos feminicídios, 58,1% do total. Eu gostaria de destacar
algumas ações que nós estamos promovendo na Procuradoria da Mulher
para tentar levar essas ações mais para perto da população: participação
no Julho das Pretas; panfletagem no Arraial da Maria Aragão;
participação em audiência e deliberação da Procuradoria no município
de Vargem Grande; participação na caminhada em comemoração ao
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aniversário da Lei Maria da Penha; participação na abertura do mês em
comemoração ao aniversário da Lei Maria da Penha na Casa da Mulher
Brasileira; estande e panfletagem na Assembleia Legislativa. E aí saímos
agora para panfletar nas ruas também. Na sexta-feira estávamos na
Praça Deodoro, fizemos uma roda de conversa com a juíza Lúcia Helena,
a quem eu quero agradecer por sua brilhante participação, a delegada
Kazumi que esteve presente e também participou dessa roda de
conversa, a Kariadine representando as mulheres do PDT, a Segride
representando as mulheres do meu Partido, do Solidariedade. Tivemos
também a representante de Santa Quitéria, da Secretaria da Mulher, a
secretária da Mulher de Paço do Lumiar. E foi assim um momento
muito importante. Impressionante o quanto as pessoas passavam na
Praça Deodoro e paravam para escutar e também para se ombrear
conosco para dizer: “Não à violência contra a mulher”. Finalizamos
afirmando que como deputada e procuradora da Mulher não mediremos
esforços a fim de continuar na luta para inibir, punir e erradicar todo o
tipo de violência contra a mulher, pois fez parte da trajetória de Maria
da Penha tentando sempre descontruir a cultura machista, promovendo
ações educativas de conscientização e cooperar substancialmente com
as redes de apoio às vítimas da violência contra a mulher para que elas
possam realizar as suas potencialidades garantindo a participação na
vida social, na inserção no mercado de trabalho e o respeito à dignidade
e à justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa, a todos que nos acompanham na galeria, pela Rádio, TV
Assembleia. Eu vou fazer aqui, Senhor Presidente, um resumo do
último fim de semana no qual cumprimos agenda na cidade de Barra do
Corda, acompanhando o prefeito Eric, os vereadores, secretários
municipais em uma visita ao programa que o Prefeito Eric tem feito na
cidade de Barra do Corda, que é ‘Prefeitura na Comunidade’. E dessa
vez o bairro contemplado foi o bairro Vila Miguelzinho. Estivemos
acompanhando lá os serviços prestados pela Prefeitura na Comunidade,
atendimentos médicos especializados como ortopedia, obstetrícia,
clínica geral, fazendo exames. Estavam também presentes os serviços
essenciais do Viva Cidadão da cidade de Barra do Corda, atendimentos
odontológicos, atendimentos sociais, atendendo todas as demandas. E
o momento em que o Prefeito também estava atendendo toda a
comunidade, lá foi colocado um gabinete do Prefeito Eric e estava
atendendo toda a comunidade lá no bairro Vila Miguelzinho. E aí,
senhor presidente, eu queria parabenizar essa ação da prefeitura, também
estava presente os pré-candidatos a Prefeito: Vitalzinho Sampaio; Dr.
Adriano, pré-candidato a Prefeito da Cidade de Barra do Corda; Adão
Nunes, todos os pré-candidatos do nosso grupo político estavam
presentes nessa visita que fizemos na Prefeitura, na comunidade.
Também estavam os Vereadores e vários Secretários Municipais. E aí
queria parabenizar todos da Prefeitura de Barra do Corda, que fazem a
Prefeitura de Barra do Corda, por tamanha ação, que é levar os serviços
essenciais e, também levar a presença do Prefeito nas comunidades,
nos bairros mais carentes da nossa cidade. Estivemos na cidade de
Tuntum onde prestigiamos o encerramento do Festejo de São Raimundo
Nonato, onde, Senhor Presidente, eu tive a oportunidade de acompanhar
a Missa que é realizada no dia 31 de agosto, que é a Missa do Vaqueiro
da Cidade de Tuntum, onde nessa oportunidade eu tive como entregar,
simbolicamente, a Lei nº 11.090 de 2019, de nossa autoria, em que o
Festejo de São Raimundo Nonato passa a ser Patrimônio Cultural e
Imaterial do Estado do Maranhão. Lá podemos entregar na mão do
Prefeito Municipal, da Primeira-Dama, que também tem assento nesta
Casa e dos Freis João Carlos, Padre Edimilson, Frei Joelmir, Frei
Jailson, nosso Diácono Amauri e todos que fazem parte da Paróquia de
Tuntum. Tornar o Festejo Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado
do Estado do Maranhão, foi para mim uma grande satisfação, pois eu
filho daquela cidade, onde todo tempo acompanhei o festejo, tem a

grande importância, para mim, o festejo de São Raimundo Nonato,
porque nasci, me criei e vendo aquela tradição, que é o Festejo de São
Raimundo Nonato. E aí depois, com assento nesta Casa, com o apoio
de mais 41 Deputados que também têm assento, pudemos estar ali
entregando uma Lei que vai beneficiar muito o Festejo de São Raimundo
Nonato. Queria agradecer o apoio de todos os Deputados e agradecer
a Deus por esta oportunidade de estar fazendo a todos amigos e amigas
tuntuenses. Satisfeito, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei n° 188/2019, de autoria do Deputado Ciro
Neto, o Deputado está ausente, fica transferido para a próxima Sessão.
Projeto de Resolução Legislativa n° 062, de autoria da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 024/2019, de autoria
do Deputado Dr. Yglésio, que concede Título de Cidadão Maranhense
ao comandante da Polícia Militar, coronel Jorge Allen Guerra Luongo,
ex-Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão, natural da cidade
do Rio de Janeiro. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento 453/2019, de
autoria do Deputado Adriano. Ausente. Fica transferido para a próxima
Sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento 459/
2019, de autoria do Deputado Leonardo Sá, que requer, depois de
ouvida a Mesa, que seja consignado nos Anais da Casa, encaminhada a
Mensagem de Pesar aos familiares de Dona Conceição de Maria Lima
Soares pelo seu falecimento ocorrido no dia 27 de agosto de 2019.
Como vota a Deputada Detinha?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo deferimento, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) - Queria pedir a esta Casa que fizesse um minuto de silêncio
em memória dos jovens barracordenses que faleceram na última
madrugada de sábado para domingo, depois do encerramento do festejo
na cidade de Tuntum, onde faleceram, na estrada na BR 226, vítimas
de um acidente. Eles eram seis jovens dentro do carro e dois chegaram
a óbito, quatro estão ainda no Hospital Socorrão de Presidente Dutra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, Questão de Ordem também. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Aproveitando
a mesma deixa do Deputado Fernando Pessoa, gostaria de pedir também
um minuto de silêncio ao grande contador da cidade de Pedreiras, o
senhor Danilo, que veio a falecer na semana passada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, nós faremos, Deputado Fernando,
Deputado Vinícius, um minuto de silêncio logo após a promulgação do
Projeto de Lei nº 71/2019. Peço que fiquemos todos de pé para a
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promulgação da presente Lei nº 11.093, de 28 de agosto de 2019, que
assegura o acesso dos profissionais de Educação Física, Personal
Trainers, às academias de ginástica no Estado do Maranhão, para o
acompanhamento de seus alunos e dá outras providências. O Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Parágrafo 4º, combinado com o
Parágrafo 6º do art. 47 da Constituição do Estado do Maranhão,
promulga a seguinte lei: Art. 1º - Os usuários das academias de ginástica
do Estado do Maranhão, que estiverem devidamente matriculados,
poderão ingressar nestes estabelecimentos acompanhados por
profissionais particulares de Educação Física, apropriadamente
registrados no Conselho Regional de Educação Física, portando a cédula
de identidade profissional. Artigo 5º: Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente lei pertencerem que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O Senhor
Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Maranhão a faça
imprimir, publicar e correr. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em 02 de setembro de 2019. Este projeto de lei,
Vossas Excelências conhecem, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
foi aprovado, vetado. Esta Casa derrubou o veto e, hoje, foi promulgada.
E, a partir da publicação de amanhã, será lei, Deputado Felipe dos
Pneus. Vamos promulgar também agora a Emenda Constitucional 084
proposta pelo Deputado César Pires. A Mesa da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos do parágrafo 3º do artigo 41 da
Constituição do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda
Constitucional nº 008/2019, aprovado nos seus turnos regimentais,
promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional: Emenda
Constitucional n.º 084/2019 (lê). Esta Emenda constitucional entra em
vigor na data de sua publicação. Manda, portanto, a todas as autoridades
a quem o conhecimento e a execução da presente Emenda constitucional
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir na forma que se encontra
redigida. A Senhora Primeira Secretária da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão a faça imprimir, publicar e correr. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em 02 de
setembro de 2019. Assinam eu, Presidente, a Deputada Andreia Martins
Rezende e a Deputada Dra. Cleide Coutinho. Faremos agora um Minuto
de Silêncio, por solicitação do Deputado Fernando Pessoa e do
Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de terça-feira,
03 de setembro: Projeto de Resolução n.º 034/2019, de autoria da
Deputada Andreia Martins Rezende. Requerimento n.º 460/2019, de
autoria do Deputado César Pires, Requerimento n.º 461/2019, de autoria
do Deputado César Pires, Requerimento n.º 462/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, Requerimento n.º 463/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, Requerimento n.º 464/2019, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Yglésio, por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, primeiro, agradecer publicamente a V.
Ex.ª pela modernização dos equipamentos desta Casa. Nós estamos
agora no segundo semestre bem mais preparados. Boa tarde a todos,
em especial a todos estudantes que vieram aí da cidade de Caxias, da
UEMA, para tratar dessa questão tão importante, que é o caso das
transferências externas que têm acontecido nessa universidade nos
últimos meses. Os fatos que a gente tem à disposição, que tem o
número de alunos considerável, da ordem de 17 até o momento, que
não passaram pelo tradicional processo seletivo e eles foram
matriculados por força de decisões judiciais precárias, liminares e estão
neste momento ingressos no curso de Medicina da UEMA, pessoas

que fizeram todo o difícil caminho de um vestibular tradicional, que a
gente sabe das dificuldades. Portanto quando a gente tem uma situação
como essa em um curso de Medicina, nós somos aí como médicos
também conhecedores das dificuldades, é claro que tem um sentimento
de inconformidade, até de revolta muitas vezes por conta dos familiares
dos alunos, que sua turma tem 30 alunos um dia e na outra, deputado
César, a turma está com 47 alunos, sem nenhuma condição estrutural e
que possibilite realmente isso aí ser uma perda significativa do
aprendizado. Quais são os motivos que levaram à concessão dessas
liminares? Eles temem a convergir em um ponto: são atestados
relacionados à depressão ou são atestados relacionados à distanciamento
familiar. A gente vê que quando são situações isoladas, isso aí é até
admissível do ponto de vista de quando você transfere de uma particular
para uma particular, inclusive já tem um entendimento jurisprudencial
do STF, todo em cima disso. É o que eles chamam de congeneridade,
pública transfere para a pública, privada transfere para a privada, mas
jamais uma privada transfere para a pública. O que acontece? As
liminares depressão, família, necessidade. Então, são coisas que a gente
questiona, desde o começo é, se está difícil, se sabe que vai ter o
distanciamento da família quando faz o vestibular, por que vai para tão
longe? Porque aí você tem a opção de tentar mais um ano. Eu me
recordo de quando eu fiz vestibular na UFMA, no ano de 1997,
ingressando em 1998, houve colegas que entraram depois de sete
vestibulares na Universidade Federal, sete vestibulares, sete anos
chegando, batendo ali com a cara na porta e retornando, posteriormente,
para fazer o vestibular, e conseguiram com méritos próprios e,
principalmente, por persistência e disciplina seguir no curso. O que eu
falava da congeneridade, bem aqui, tem se julgado essa ADI a 33/24 já
julgado do Ministro Marco Aurélio que diz: a constitucionalidade do
ART. 1º da Lei 9.536 de 97 que viabiliza a transferência dos alunos, ela
pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento
educacional, a congeneridade, ou seja, privada transfere para privada,
pública para pública, mostrando-se inconstitucional; e nos preocupa
quando 17 liminares são julgadas favoravelmente em face de flagrante
inconstitucionalidade. Portanto, outra coisa observada no curso disso
aí, primeiro, um enfrentamento à jurisprudência, um entendimento que
já existe hoje que é pacífico. Segundo, o CPC de 2015 ele diz o seguinte:
juízes e tribunais atenderão, preferencialmente, a ordem cronológica
de conclusão para proferir sentença ou acordão. Ainda que não seja
obrigatório em um processo em dois processos, quando você passa a
não ter observância ao princípio da cronologia, em 17 processos, em
que as coisas são feitas, a toque de caixa, você começa a levantar uma
suspeita a respeito do que está acontecendo. Diante disso, suspeita-se
que haja uma manipulação do processo, não se sabe se na fase pré-
processual ou na fase processual. O fato é que as coisas estão muito
estranhas. E no dia 30 de agosto, nós fizemos uma Indicação ao
Presidente do TJ e ao Corregedor-Geral do TJ, Desembargador José
Joaquim e Desembargador Marcelo Carvalho Silva, para que
investigassem isso aqui. Aqui a Indicação protocolada, mostrada aqui,
não bastassem essas irregularidades, está tudo muito claro, o Ministério
Público de Caxias observou todo o curso das provas e outras
irregularidades foram observadas. Uma das coisas que é obrigatória em
situações como essa, é remeter, fazer remessa dos autos para o MP,
para que se manifeste durante o curso do processo. E, em nenhum dos
casos, isso aconteceu, como é que você está fazendo uma ruptura da
ordem pública, porque você está aumentando a lotação das turmas de
Medicina de uma Universidade Estadual, patrimônio público de todos
nós, a UEMA é nossa, de uma forma em que o Ministério Público,
fiscal da ordem pública, não se manifesta? Na verdade, ele não pode se
manifestar porque não foram remetidos os autos. Então, o que o
Promotor Francisco de Assis fez foi levantar suspeita de uma farra de
liminares, e ninguém, Presidente, gostaria de, num momento desse,
chegar aqui e levar qualquer nódoa à imagem do Judiciário. Em nenhum
momento, essa Assembleia buscou fazer uma avaliação negativa do
Poder Judiciário, mas existe uma situação pontual cuja necessidade de
ser desmitificada e avaliada é inegável. Eu tive uma reunião hoje com o
corregedor e ele foi muito claro. A gente precisa fazer uma investigação
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profunda disso, porque não é normal os fatos acima que podem aparentar
normalidade, se observados de forma isolada, mas, no caso da Comarca
de Caxias, que já se fala de farra de liminar em decorrência do grande
número de transferências realizadas, associadas a irregularidades e
morosidades indevidas e inexplicáveis dentro do processo, como o
atestado médico. Vou mostrar, daqui a pouquinho, para vocês verem
como é suspeita a coisa, mostrando que deve ser analisado o presente
caso, deve ser analisada a presente denúncia. O Promotor remeteu
para a Promotoria Criminal e para o Delegado de polícia. Preciso aqui
da tela, vamos ver aqui agora esses atestados médicos que foram
retirados de alguns processos, que são públicos. As partes foram buscar
o mesmo médico psiquiatra e, pasmem vocês, em São Luís do Maranhão,
ou seja, você vem consultar com o psiquiatra lá de Caxias, aqui em São
Luís, com Teresina ali a 80 quilômetros, todos no mesmo dia. Aqui
todos não, mas vou mostrar dois casos específicos no mesmo dia, a
mesma doença. Está aqui, 13 de novembro de 2017, o próximo aqui 13
de novembro de 2017, o mesmo profissional. Isso aqui a gente vai
encaminhar para o CRM, aqui não é fórum para nós debatermos o
nome de quem foi, mas nós vamos pedir explicações para que o CRM
se manifeste também a fim de sabermos se, de fato, é legal. Então, nós
propusemos a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito nesta
Casa, houve o entendimento nosso aqui, em consenso com a presidência,
que a gente deve deixar o Judiciário se manifestar primeiramente sobre
isso e mostre que, de fato, vai fazer essa apuração. A Assembleia
Legislativa confia na capacidade de o Poder Judiciário fazer essa análise.
Portanto, falsificações, fraudes em laudos, tudo isso tem que ser
levantado, nós não podemos simplesmente deixar isso passar, a
sociedade espera de nós. Conseguimos 15 assinaturas para o
requerimento da CPI, agradeço aos Deputados que colaboraram com
esse propósito. Isso aqui, de forma alguma, o que tem que ficar claro
não é investigação de Juiz, de membro do Judiciário, nós fizemos a
indicação, mas nós temos o Legislativo que pode, sim, cumprir uma
função fiscalizatória, pode mandar investigar esses atestados, pode
fazer levantamento de transferências e, inclusive, pedir quebra de sigilo
bancário para ver se está acontecendo alguma situação estranha aqui
no processo. O que não pode é uma situação como essa, absurda, que
tem prejudicado a UEMA e a sociedade, o povo do Maranhão. Isso
tem lesado a boa-fé dessas pessoas que se esforçaram no vestibular,
após noites e noites de sono perdidas, distanciamento de seus familiares.
Abdicaram de tantos momentos importantes, para ter o seu sonho
recompensado, para não ter, noutro dia, sua turma de 30 com 45
alunos por conta de algum suposto. Porque a gente não pode afirmar,
categoricamente, mas a gente pode dizer que tem fumaça aqui. E onde
tem fumaça, a gente pode buscar, pode ter acabado incêndio, mas
algum fogo já teve. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo
aqui. Aqui foi nossa visita, hoje, onde nós recebemos do Desembargador
Marcelo Carvalho Silva a sindicância já aberta, hoje, para investigar
isso com um prazo de 60 dias. Foram destacados a Doutora Diva,
juíza, e o Doutor Bogea também, que estão indo para Caxias para
terem acesso a todos os autos de todos os processos, porque o povo
do Maranhão merece a verdade. A UEMA não pode ser sucateada por
nenhum tipo de esquema. E nós estaremos vigilantes acompanhando.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) –
Deputado Yglésio, eu tive a felicidade, quando Reitor da Universidade,
de praticamente construir esse curso. Prova disso, quando eu saí em
2002, a aula inaugural dele foi em 2003, fruto de um histórico nosso em
relação a esta situação. E o que eu vejo aí? E hoje já tive a oportunidade
de subir, nesta Casa, semana passada, nessa tribuna e também fazer,
hoje, inúmeros jornais em relação a isso. Eu quero me associar a essa
luta dos alunos. Enquanto V.Exa. tratou dessa questão judicial, eu trato
a questão da qualidade. É uma luta que eu faço sem tréguas e sem
trincheira, Deputado, e apenas ouvindo alunos sem, às vezes, nem
conhecer. Mas a causa que eles apresentaram para nós é extremamente
justa. Para você ter uma ideia, até agora, desde que ele foi criado, esse
curso, apenas três ex-officios aconteceram. Algumas por questões
militares, que está previsto na legislação; e cinco por transferências

facultativas dentro dos rigores técnicos que os editais da instituição
exigem e que o departamento ou curso faz em relação a isso. Em
contrapartida, não foram só 17. Foram 29 liminares, três conseguiram
cair por ações da própria universidade, que o Reitor Gustavo entrou.
Fez as defesas por meio da Procuradoria e três conseguiram lograr
êxito em relação a isso. Mas ficaram esse tanto. O que me preocupa é
que quando você tem 35 e entrou mais 10% numa turma por conta de
uma questão mais aceita pelo Conselho Universitário, pelo CONSUN,
foi 38. O juiz colocou tantos que são 57 alunos, segundo a Dra.
Rosemeire me disse, ou Rose Marie, depende. O certo é que isso afeta
a qualidade do curso, diminui a quantidade de insumos colocados dentro
dos profissionais que estão nisso, além de ferir de morte aqueles que se
esforçaram para competir de ordem legal contra aqueles, como você
mostrou aí, com atestado, segundo as informações aí, falsas, ou pelo
menos duvidosos de se entender. E nós pedimos à consultoria nossa
que preparasse uma documentação, que nós vamos encaminhar também
para ao Conselho Nacional de Justiça, para que o Conselho Nacional
de Justiça possa apurar toda essa situação. E o que é mais importante
em relação a isso, eu tenho recebido da universidade onde eu construí
inúmeros amigos, inclusive Caxias, inúmeros telefonemas de apoio a
essa causa que nós estamos fazendo em relação ao curso de Caxias. O
certo é que eu tenho certeza que essa situação vai parar. Parar, porque
eu quero parabenizar também o Dr. Marcelo que há pouco falava
comigo, o desembargador Marcelo falava comigo ao telefone e me
dizia: “César, eu tomei as atitudes de ordem imediata e vou apurar isso
para o que der e vier”. Inclusive reafirmou, eu tenho um certo grau de
amizade com ele, o que você disse aí, que está mandando dois juízes
para poder apurar in loco e trazer tudo isso, somando-se à questão da
Promotoria que também de igual monta está apurando em relação a
isso. Então eu quero dizer para os alunos aqui presentes que a luta é de
vocês, eu assisti pela televisão que me mandaram fotos e foram
inúmeras, não será em vão, ela será com certeza olhada com maior
critério e essa farra de liminares vai parar um pouco. O que me preocupa
é que se isso também não está acontecendo em outras organizações
acadêmicas, é preciso ser apurado, tomar Caxias como exemplo, como
modelo, mas alcançarmos outras universidades aqui no Maranhão,
inclusive as públicas e outras privadas que se avolumam sem ter a
resposta qualitativa. A diretora me dizia o seguinte: ‘Professor César,
como é que nós podemos fazer isso se o convênio que eu fiz com a
Prefeitura não suporta, não resiste com a quantidade de aluno que foi
programada para 35 e não para 57 alunos”? Então é uma luta que se
não fosse esses guerreiros alunos com certeza isso não estaria existindo.
Tudo isso aconteceu graças a esse esforço de vocês de se deslocarem,
de lutarem, de procurarem apoio e encontrarão nesta Casa, no Presidente
Othelino também, na Mesa toda, um apoio, unindo o deputado Yglésio
aqui, inconteste para vocês. Fiquem tranquilos, porque isso vai parar,
uma hora ou outra para. E aqueles que se aventuraram a utilizar de
deformidade, de ações teratogênicas para poder dar acesso a essas
pessoas, vão pagar o preço que eles merecem e tudo aquilo que eu de
oitiva ouvi, é escandaloso o que muitos me passaram. Tem horas,
deputado Yglésio, que eu não quis acreditar no que estava ouvindo, os
ganhos, nas situações financeiras envolvendo essa situação. E é preciso,
como tudo é suposição, como tudo pode ser ilação, ou não, mas o que
resta é que esta Casa tem a obrigação de poder disseminar a angústia e
as dificuldades dos nossos alunos de Caxias. E eu tenho uma paixão
profunda pela universidade, esse curso que ajudei, as minhas mãos
ajudaram a criar, tanto é que a aula inaugural foi dia 23, eu saí em 2002,
2003, não se fazia um curso em seis meses. Ainda guardo comigo a
decisão do conselho universitário da criação desse curso. Sucesso para
todos vocês. Essa luta apenas começou.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Deputado César,
muito obrigado. E uma das coisas que a gente tem de mais importante
em tudo isso, é o lado ético da coisa. Quando você forma estudantes
não podemos, na formação, matar a esperança dos alunos da
universidade num Maranhão digno, num Maranhão justo, num Brasil
de moralidade, em que as situações funcionem, em que a justiça social
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saia do livro e seja uma realidade na vida das pessoas. Quando esses
alunos todos os dias a partir de quando começam suas aulas e que
recebem estudantes em uma situação dessa aqui, em uma “forçação” de
barra, em um duplo twist carpado jurídico, para não usar expressões
piores, porque esta Casa não merece, a população do Maranhão não
merece expressões piores, mas a gente está matando a esperança dessas
pessoas em serem médicos de qualidade, de serem pessoas que
respeitam a sociedade, a dignidade do paciente do SUS, a dignidade das
administrações públicas. Como é que você vai permitir, enquanto
agentes públicos que somos, que esses estudantes sejam diariamente
confrontados com resultado positivo de prováveis ilícitos, nas suas
frentes, o tempo todo? De jeitinho brasileiro, como é que a gente
consegue reerguer a esperança numa nação se a gente não se levanta
contra situações como essas bem aqui? Então, muito mais do que
resolver uma situação jurídica, Presidente, nós estamos falando de
esperança das pessoas, de confiança nas Instituições, nos agentes
públicos, num Maranhão de justiça, de verdade. E que vocês não percam
esperança, nós estamos lutando, aqui nesta Casa, por justiça, para
vocês que serão condutores da saúde dos maranhenses. Presidente,
muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a cada um de vocês
que vieram de Caxias, contem conosco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Queria, Deputado Dr. Yglésio, fazer uma breve consideração
sobre o pronunciamento de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente, fique
à vontade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em respeito também aos presentes que estão aqui, aos
estudantes do Curso de Medicina, quando da notícia da criação da
CPI, eu fui instado, como Presidente da Casa e manifestei quanto à
constitucionalidade ou não da CPI. Disse a alguns veículos de
comunicação locais, que tinha a impressão, não sou jurista, mas, com
base naquilo que conversei internamente aqui com a nossa Consultoria
e com as opiniões que eu ouvi, que nós teríamos dificuldade, no aspecto
da constitucionalidade de uma CPI para investigar condutas de membro
do Judiciário. Disse também, que não discordava do mérito e tampouco
da queixa e da reclamação, mas que o ambiente de investigação de
condutas, de possíveis condutas irregulares, por membros do Judiciário,
ela deve ser feita pela Corregedoria-Geral de Justiça e V. Ex.ª inclusive
provocou e o Desembargador Marcelo Carvalho, que é um
Desembargador, inclusive muito atuante, prontamente, já determinou
a instauração do processo para investigar estas ocorrências, assim
como do Conselho Nacional de Justiça. Quero me dirigir aos senhores
que estão aqui na galeria, alguns dos quais me instaram pelas minhas
redes sociais, e eu não pude responder, individualmente, porque foram
vários. Então, eu escolhi um, respondi, dei o telefone de contato da
Presidência e por meio desta estudante, coloquei à disposição a
Presidência para receber os estudantes, ouvir, e assim manifestar a
posição oficial da Casa com relação ao tema. Percebi uma inquietação
nos senhores e nas senhoras, alguns me cobraram nas minhas redes de
forma muito específica e direcionada como se eu estivesse como
Presidente, como se eu estivesse desestimulando a luta de vocês ou
fazendo algum juízo quanto ao sentido daquilo que vocês estão
defendendo. Eu quero dizer a todos que as minhas posições são sempre
públicas com relação aos meus pensamentos, e essa posição foi pública.
Eu disse que tinha sérias dúvidas quanto à constitucionalidade da CPI,
mas que o assunto de fato é um assunto muito grave que merece ser
tratado com a devida atenção. A Assembleia Legislativa é uma instância
política que já está dando, por meio do Deputado Yglésio e do Deputado
César Pires, que está inclusive com os senhores e com as senhoras e
trouxeram esse tema à tribuna, apoio político à causa de vocês. O
Deputado Yglésio informou, há pouco, que esteve com o Corregedor-
Geral de Justiça, que já instaurou o procedimento. O Deputado César,
em aparte, disse que a Assembleia pode, inclusive, auxiliar em uma

possível representação junto ao Conselho Nacional de Justiça. De
fato, nós podemos auxiliar, sim, agora estes são mecanismos mais
eficientes: utilizar esta tribuna que fala para o Maranhão com ampla
repercussão na imprensa local, utilizar o poder político da Assembleia
para ser solidário à luta de vocês. Em nenhum momento, eu daria uma
declaração pública apenas para parecer aos senhores e às senhoras que
estou a favor do projeto sem ter convicção de que aquele item específico,
no caso a CPI, seria um instrumento mais completo. Então, dou essa
explicação porque percebi a inquietação de muitos dos senhores por
meio das minhas redes sociais. Li cada uma, umas mais educadas,
outras um pouco mais eloquentes, mas eu entendo que V.Ex.ªs, ao
defenderem a bandeira em que acreditam, com a qual também temos
grande preocupação e à qual somos solidários, claro que uns se exaltam
mais do que os outros, de toda forma contem com a solidariedade
objetiva e concreta da Assembleia Legislativa do Maranhão naquilo
que é prerrogativa deste Poder.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Senhor Presidente,
só em defesa aí, somando-me às palmas da plateia na galeria, na verdade
V.Ex.ª teve apenas um entendimento diferente dentro da consideração
do que é a CPI, mas, em nenhum momento, eu posso fazer um registro
muito tranquilo e evidente de que não houve qualquer ingerência sua
sobre dizer se haverá ou não CPI. Não houve, em momento algum,
nenhum tipo de situação de arranjo nesse sentido; ao contrário, como
V.Ex.ª já destacou, foi muito solidário com a coisa e a gente tem que
respeitar, pois nós temos aqui uma Casa que é plural, cada Deputado
tem autonomia para verificar a formação do seu juízo de entendimento.
Da nossa parte, nós entramos com esse pedido de CPI porque
entendemos que não se trata de investigação específica de um magistrado,
nós sabemos que não podemos, inclusive, nem dar oitiva a um
magistrado durante o curso de uma CPI, mas há outros elementos que
poderiam favorecer, mas também não tem nenhum tipo de imposição.
Como V.Ex.ª destacou muito bem, esta Casa consegue muitas vezes o
resultado de uma maneira indireta, e o que a gente chama de vitória é o
resultado final. Vitória não é o Deputado Yglésio ou o Deputado César
conseguir instalar uma CPI, vitória é a gente conseguir chamar a atenção
para o problema. Ficou muito claro que esta Casa é solidária aos
estudantes da UEMA de Caxias. V.Ex.ª foi muito tranquilo nisso, mas
também muito incisivo. E eu concordo. Acho que a gente alcançou a
finalidade. Nós vamos dar esse voto de confiança que o Poder Judiciário
do Maranhão merece. Isso não é uma prática comum aqui dentro do
estado. A gente fica feliz por isso. E torno a assegurar a todos os que
nos acompanham aqui pela TV Assembleia, que vieram de Caxias para
cá que podem ter certeza que nós vamos acompanhar. Eu tenho certeza
que V. Ex.ª, enquanto Presidente desta Casa, vai dar todo o suporte
que for necessário para que a gente chegue ao final desse processo com
o que a gente mais quer, a verdade e o restabelecimento da justiça.
Então agradeço a V. Ex.ª pela postura republicana de sempre na
condução dos trabalhos. De minha parte não houve nenhum tipo de
constrangimento por conta da diferença de posicionamento entre nós
nessa situação. Ao contrário, só nos fortalece. E chegamos ao resultado
final da mesma forma, ambos levantando nossa opinião sobre o
problema. E conseguimos. A sindicância foi aberta. Nós teremos
resultados disso. O Desembargador Marcelo está fazendo um trabalho
brilhante à frente da Corregedoria. E a verdade vai aparecer. Por isso,
Presidente, meu muito obrigado a V. Exa. e a todos que nos acompanham.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sejam todos e todas muito bem-vindos à Assembleia
Legislativa hoje e sempre. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado
Vinícius Louro. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado
Adriano. Declina. Bloco Parlamentar Solidariedade /PP, Deputado
Fernando. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
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Deputadas, membros da imprensa, tribuna, estudantes, universitários,
acadêmicos do curso de Medicina, gostaria de utilizar a tribuna neste
início de semana para destacar dois temas. O primeiro tema que é
parabenizar o Presidente Othelino Neto, presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, por estar fazendo uma gestão
ímpar à frente da Assembleia Legislativa, à frente desta Casa Legislativa
em nosso estado. Isso porque, na manhã de hoje, logo pontualmente,
às 8 horas da manhã, estava ao lado do Presidente Othelino e do juiz
Dr. Douglas Martins, na presença de membros da sociedade civil,
Ministério Público. E pude testemunhar um importante ato para garantir
que essa Casa possa ter acessibilidade, para que esta Casa, que é a
Casa do Povo, possa receber a todos, que as pessoas com deficiências
possam ter a possibilidade de acessar todos os gabinetes, acessar à
tribuna, acessar esse plenário sem qualquer tipo de constrangimento.
Essa que é uma garantia fundamental já prevista alguns anos, mas,
infelizmente, até então, não foi cumprida. E é por isso que, nesta
segunda-feira, venho à tribuna para reconhecer o papel que o Presidente
Othelino, ao lado de todos nós parlamentares, dedicou para que esse
termo, para que esse acordo judicial fosse realizado e possamos receber
melhor os cidadãos e cidadãs maranhenses. Ainda na perspectiva da
garantia de direitos, na semana passada, na terça-feira da semana passada
visitei a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, e me dirigi ao
curso de Engenharia. Lá fui recebido pelo professor Carlos, professor
Ribamar, professor Caio Nogueira e me trouxeram algumas demandas
para a melhoria do curso de Engenharia da Universidade Estadual do
Maranhão. Trouxeram-me um projeto, projeto esse que permite aos
alunos um maior campo do estágio e também um maior desenvolvimento
do processo de ensino e aprendizagem da Universidade Estadual do
Maranhão. E, além disso, permite que a UEMA exerça a sua função
social. Por essa razão, em razão desse encontro com os alunos, com os
professores me comprometi e já destinei uma emenda no valor de R$
100 mil para a Universidade Estadual do Maranhão, para que seja
iniciado o projeto Metalurgia para Todos. Esse projeto que vai permitir
a realização de cursos de capacitação e profissionalização paras jovens
e adultos carentes que moram nas redondezas da Universidade Estadual
do Maranhão, em qualquer lugar da nossa cidade, em qualquer lugar do
nosso Estado, possam ter a oportunidade de fazer um curso de
capacitação, se profissionalizar e ter acesso a oportunidade de trabalho,
oportunidade de geração de emprego e renda. E, além isso, além de
garantir capacitação, além de garantir a profissionalização desses
cidadãos será possível também garantir aos alunos do curso de
Engenharia um campo de estágio, um campo para poder colocar toda a
teoria em prática. É isso que estamos buscando e é isso que vamos
conseguir garantir por meio dessa destinação dessa emenda no valor de
R$ 100 mil à Universidade Estadual do Maranhão. Agradeço a todos
pela atenção e com certeza, acredito muito, que assim como o curso de
Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão, o curso
de Engenharia também vai conseguir garantir acesso a esse público,
garantir acesso ao público em geral de serviço de empoderamento de
capacitação, de profissionalização que é de extrema importância e é
extremamente necessário a todos. Muito obrigado.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Centésima 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. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra
aos (as) Deputados (as): Doutora Cleide Coutinho, Doutor Yglésio,
César Pires e Fábio Macedo. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou que não havia matéria
para ser apreciada na Ordem do Dia. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
falou o Deputado Adelmo Soares no tempo do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. No Expediente Final não houve oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
02 de setembro de 2019.

LEI Nº  11.093 , DE 28 AGOSTO DE 2019.

Assegura o acesso dos profissionais de   educação
física “personal trainer” às academias de ginástica
no Estado do Maranhão para o acompanhamento
de seus alunos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 4º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a    seguinte
Lei:

Art. 1º Os usuários das academias de ginástica do Estado do
Maranhão, que estiverem devidamente matriculados, poderão ingressar
nestes estabelecimentos acompanhados por profissionais particulares
de educação física, apropriadamente registrados no Conselho Regional
de Educação Física, portando a cédula de identidade profissional.

§ 1º Os profissionais de educação física, de que trata o caput,
terão livre acesso às academias de ginástica para orientar e coordenar
as atividades de seus clientes, mediante cadastramento prévio junto
aos estabelecimentos, e desde que respeitem as disciplinas legais
aplicáveis, inclusive as normas éticas e de conduta profissional, bem
como o regulamento interno das academias de ginástica, sem que estas
possam impor-lhes quaisquer ônus financeiros, diretos ou indiretos.

§ 2°- As academias não poderão cobrar custos extras dos alunos
nem dos profissionais de educação física para o desenvolvimento das
atividades previstas no parágrafo anterior.

Art.3°- As academias de ginástica ficam obrigadas a fixar, em
local visível, quadro informativo com os seguintes dizeres: “o usuário
desta academia poderá ser acompanhado por seu profissional de
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educação física particular (personal trainer) de sua livre escolha
sem custo extra para nenhuma das partes “ou” esta academia
disponibiliza um quadro de profissional de educação física
particular para atendimento exclusivo do aluno contratante”.

Art.4° - A não observância das regras estatuídas nesta Lei
ensejará multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração.

§ 1º No caso de reincidência, suspensão temporária das
atividades o infrator pelo máximo de 30 dias;

§ 2º Após a terceira constatação de descumprimento, ficará o
estabelecimento sujeito à cassação do alvará de funcionamento.

Art.5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da  presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se  encontra  redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de agosto de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 03/09/2019 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 14h
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 393/2019, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que Institui o Selo da Produção da Agricultura
Familiar no Estado do Maranhão, e dá outras providências –
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA;

2. PROJETO DE LEI Nº 424/2019, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que Considera de Utilidade Pública o
“Instituto Cultural Jovens do Amanhã”, no Município de São
Luís, Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA;

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

4. PROJETO DE LEI Nº 321/2019 (VOTO VENCEDOR),
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe
sobre o fornecimento do “botão do pânico” para mulheres em
situação de risco, nas condições que especifica – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

5. PROJETO DE LEI Nº 158/2019 (VOTO VENCEDOR),
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Institui o Programa
de Incentivo à Renegociação de Dívidas e Combate ao
Superendividamento no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 093 /
2019, de autoria do Senhor Deputado Marco Aurélio, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor
José de Arimatéia Alves Vieira  – RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 094 /
2019, de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor
Daniel Domingues de Sousa Filho – RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 098 /
2019, de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, à Senhora
Damares Regina Alves – RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA;

9. MOÇÃO Nº 019/2019, apresentada pelo Senhor Deputado
Wellington do Curso, que propõe MOÇÃO DE APLAUSOS,
manifestando extensa admiração por MAX MÜLLER DE ALMEIDA
CRUZ – RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 02  de setembro de 2019. Máneton Antunes de Macêdo
- Diretor Legislativo

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição
do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional
nº 008/2019, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 084 /2019

Altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescentando artigos que criam o
Fundo Estadual de Proteção aos Animais.

Art. 1º. A Constituição Estadual, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 63. É instituído, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual de Proteção aos Animais, a ser
regulado por Lei Complementar, com objetivo de garantir
maior eficácia às políticas públicas de proteção aos animais,
cujos recursos serão exclusivamente aplicados em ações
destinadas à assistência e fomento as políticas públicas de
proteção dos animais no Estado do Maranhão.
Parágrafo Único. O Fundo previsto no presente artigo terá
Conselho Consultivo e de acompanhamento que contará
com a participação de representantes da sociedade civil,
nos termos da lei.
Art. 64. Compõem o Fundo Estadual de Proteção aos
animais:
I - recursos provenientes de sanções pecuniárias resultantes
das condenações, multas ou indenizações, determinadas ou
aplicadas em razão de quaisquer ações judiciais, que
impliquem a obrigação de ressarcir danos aos direitos dos
animais;
II - multas aplicadas pela autoridade administrativa, tendo
em vista o cometimento de infrações aos direitos dos animais;
III - rendimentos auferidos da aplicação dos recursos do
Fundo;
IV - dotações orçamentárias próprias do Estado que sejam
a ele destinado;
V - receitas de convênios, consórcios, contratos ou outros
ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito
público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
VI - contribuições, doações, legados ou outros atos de
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado,
nacionais ou estrangeiras;
VII - transferências do Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos, nos termos da Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho
de 1985, e de outros Fundos correlatos;
VIII - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 65 - Os recursos do Fundo são rotativos, não se
revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da
Fazenda Estadual.

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  29 de agosto de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada Andréia  Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputada Cleide Coutinho - Segunda
Secretária.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 436/19

Acrescente-se ao projeto de lei nº 436 o art. 2º,
conforme redação abaixo, renumerando-se o
seguinte.

Art. 2º - A jornada de trabalha de que trata o caput do art. 1º
não se aplica nos casos de plantão de 12 ou 24 horas.

Art. 3º - .......
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 30 de agosto de 2019.

CIRO NETO
Deputado Estadual

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 17/2019 referente
a Ata de Registro de Preços n° 028/2019. OBJETO: Prestação de
Serviços de Suporte Logístico e Operacional de Suporte na Organização
de Eventos. FORNECEDORA: MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA-ME. VALIDADE: 02/05/2020. VALOR TOTAL DO PEDIDO:

R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais). NOTA DE
EMPENHO: n.º 2019NE001948 de 26/08/2019 no valor de R$ 3.850,00
(três mil, oitocentos e cinquenta reais). PRAZO PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO: até 24 (vinte e quatro) horas após a expedição da
Ordem de Serviço. BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 3825/2019-AL.  DATA DA ASSINATURA: 29/08/
2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE: Valney de Freitas Pereira
– Diretor Geral da Assembleia Legislativa, Nilene Pereira Guimarães-
Fiscal do contrato e Empresa MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA-ME, CNPJ n.º 13.278.683/0001-95-CONTRATADA, através
de seu representante legal Marcos André Vieira da Silva. São Luís–
MA, 02 de setembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador-
Geral

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 18/2019 referente
a Ata de Registro de Preços n° 030/2019. OBJETO: Prestação de
Serviços de Suporte Logístico e Operacional de Suporte na Organização
de Eventos (Tendas e Stand). FORNECEDORA: E DE J. DA SILVA
EIRELI. VALIDADE: 02/05/2020. VALOR TOTAL: R$ 2.340,25 (dois
mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). NOTA DE
EMPENHO: n.º 2019NE001947 de 26/08/2019 no valor de R$ 2.340,25
(dois mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: até 24 (vinte e quatro) horas
após a expedição da Ordem de Serviço. BASE LEGAL: Lei Federal
8.666/93 e Processo Administrativo nº 3824/2019-AL.  DATA DA
ASSINATURA: 29/08/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE:
Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa,
Nilene Pereira Guimarães- Fiscal do contrato e Empresa E DE J. DA
SILVA EIRELI, CNPJ n.º 22.086.632/0001-52-CONTRATADA,
através de seu representante legal Edson de Jesus da Silva. São Luís–
MA, 02 de setembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador-
Geral

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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