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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/09/2019 – 2ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.09.2019
I - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE
1. PROJETO DE LEI Nº 277/2019, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 033/2019), QUE INSTITUI A
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO –
ESP/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, ACATANDO ALTERAÇÃO – RELATOR DEPUTADO
DR. YGLÉSIO E DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR
DEPUTADO RIGO TELES.
2. PROJETO DE LEI N° 348/2019, (MENSAGEM Nº 043/19),
QUE ALTERA A LEI N° 10.489, DE 14 DE JULHO DE 2016, QUE
DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS
SALDOS CREDORES ACUMULADOS DO ICMS EM
DECORRÊNCIA DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÕES DE
MERCADORIAS, TRATADA NO § 2º DO ART. 21 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996, E
REVOGA A LEI Nº 8.616/2007. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
– RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.
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FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA.
IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
5. REQUERIMENTO N° 453/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER, DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJAM SOLICITADAS À PRESIDENTE DA AGÊNCIA
ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO –
AGED/MA, SENHORA FABÍOLA EWERTON K. MESQUITA,
INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO
DOS CONCURSADOS NÃO NOMEADOS NO ÚLTIMO
CONCURSO DA AGED. INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU AO PLENÁRIO.
6. REQUERIMENTO N° 462/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER APÓS OUVIDA
A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,
FLÁVIO DINO, E À PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE
DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO, A 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. INDEFERIDO PELA MESA – O AUTOR RECORREU
AO PLENÁRIO.
7. REQUERIMENTO N° 483/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA INCLUIDA NA ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO, PARA SER DISCUTIDA E VOTADA EM
REGIME DE URGÊNCIA, A MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES
AOS ESTUDANTES DE BARRA DO CORDA GANHADORES DA
MEDALHA DE BRONZE DA 14ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA
BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICASOBMEP.
V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

II - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3. 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 A
PEDIDO DO AUTOR.
III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO - TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, CONCEDE TÍTULO
DE CIDADÃO MARANHENSE AO COMANDANTE GERAL DA
POLÍCIA MILITAR CORONEL JORGE ALLEN GUERRA LUONGO,
NATURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. COM PARECER

8. REQUERIMENTO N° 465/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDAA MESA,
QUE SEJAM SOLICITADAS AO DIRETOR DA FACULDADE
PITÁGORAS, INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA DO CASO
DE UMA CADELA QUE FOI BRUTALMENTE FERIDA, NO DIA
27 DE AGOSTO, NAQUELA FACULDADE E QUAIS MEDIDAS
FORAM TOMADAS PARA APURAR O CASO. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).
9. REQUERIMENTO N° 466/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDAA MESA,
QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº 378/19,
DA CCJC REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 312/19, DE SUA
AUTORIA, QUE VOTOU PELA PREJUDICABILIDADE, QUE
DISPÕE SOBRE A CASSAÇÃO DA EFICÁCIA DA INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).
10. REQUERIMENTO N° 467/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDAA MESA,
QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº 423/19,
DA CCJC, QUE REJEITOU O PROJETO DE LEI Nº 326/19, DE SUA
AUTORIA, QUE INSTITUI O PROGRAMA MARANHÃO LIMPO,
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR. (1ª SESSÃO).
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11.REQUERIMENTO N° 468/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDAA MESA,
QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº 426/19,
DA CCJC, QUE REJEITOU O PROJETO DE LEI Nº 158/19, DE SUA
AUTORIA, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO À
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E COMBATE AO
SUPERENDIVIDAMENTO NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).
12. REQUERIMENTO N° 469/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDAA MESA,
QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº 427/19,
DA CCJC, QUE REJEITOU O PROJETO DE LEI Nº 308/19, DE SUA
AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS PARA
CONTRATAÇÕES COM O ESTADO DO MARANHÃO.
13. REQUERIMENTO N° 470/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDAA MESA,
QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº 393/19,
DA CCJC, QUE REJEITOU O PROJETO DE LEI Nº 307/19, DE SUA
AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A NECESSIDADE DE
INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS E VALORES INCIDENTES SOBRE
COMBUSTÍVEIS E SOBRE O GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP).
14. REQUERIMENTO N° 471/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDAA MESA,
QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº 451/19,
DA CCJC, QUE REJEITOU O PROJETO DE LEI Nº 127/19, DE SUA
AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS
POSTOS DE VENDA DE PASSAGENS DOS SISTEMAS DE
TRANSPORTES COLETIVOS DO MARANHÃO DURANTE FINS
DE SEMANA E FERIADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
15. REQUERIMENTO N° 485/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER APÓS OUVIDAA MESA,
QUE SEJA EMITIDA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA DO
SENHOR RAIMUNDO NONATO MEDEIROS DA SILVA,
ENGENHEIRO, AMBIENTALISTA, ESCRITOR E PRESIDENTE DA
ACADEMIA CAXIENSE DE LETRAS.
16. REQUERIMENTO N° 486/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER APÓS OUVIDA A MESA, QUE
SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA O PROJETO DE LEI Nº 222/
2018, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 09/09/2019 – SEGUNDA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 449/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que altera a redação da Lei Nº 10.789, de 24 de janeiro de
2018, que dispõe sobre a prioridade de contratação de mão-de-obra
maranhense pelas empresas da construção civil prestadoras de serviços no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 108/19,
de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que dispõe sobre a
alteração de dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 447/19, de autoria do Senhor Deputado
Jose Gentil, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Hospitais Públicos e
Privados fornecerem aos pacientes e seus familiares cópias dos prontuários
médicos, dos documentos assinados por estes, bem como as despesas que
foram geradas no atendimento hospitalar.
2. PROJETO DE LEI Nº 448/19, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, que obriga a instalação de detectores de metais nos
estabelecimentos de ensino público no Estado do MA.
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 107/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a Medalha
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de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Dr. Frei Hugo César Sousa
Oliveira.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 443/19, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, que considera de Utilidade Pública a Companhia Oficina
de Teatro – COTEATRO.
2. PROJETO DE LEI Nº 444/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que dispõe sobre a autorização ao Governo do Maranhão em
instalar lixeiras seletivas em toda e qualquer praça que for reformada ou
construída pelo mesmo, ou pela iniciativa privada.
3. PROJETO DE LEI Nº 445/19, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conter códigos QR
inclusivo nas embalagens dos produtos fabricados e comercializados no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 446/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que institui a Política Estadual de Incentivo e Fomento às
Feiras Livres de Produtos Orgânicos no Estado do Maranhão.
5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 103/19,
de autoria do Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Coronel Ismael de Souza Fonsêca.
6. MOÇÃO Nº 021/19, de autoria do Senhor Deputado Glalbert
Cutrim, que envia Moção de Repúdio, pela agressão sofrida pelo Vereador
Edmilson Marques dos Santos, no último dia 26 de agosto, no Município
de Cantanhede – MA.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 104/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Ministro do Superior Tribunal
de Justiça Luis Mauro Campbell Marques.
8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 105/19,
de autoria do Deputado Zé Inácio, concede a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do
Brasil, Felipe Santa Cruz Scaletsky.
9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 106/19,
de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio Lula, concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Jurista José Eduardo Martins
Cardozo.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 05 DE SETEMBRO DE 2019.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima
Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia cinco de setembro de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil,
Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo
Soares, Adriano, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Neto
Evangelista, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Vinícius Louro, Wendell Lages e Zito Rolim.

SEGUNDA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2019

5

15% das vagas para as mulheres, assegurando o pleno
emprego e geração de renda no Estado do Maranhão.
[...]
§ 2º A abertura das vagas reservadas previstas nesta Lei, será
publicada em sítio eletrônico na rede mundial de computadores
e nos postos dos órgãos competentes.
§ 3º Para efeito de comprovação de residência no Estado do
Maranhão e usufruto do que dispõe o caput deste artigo, o
trabalhador deve demonstrar documentalmente o seu domicílio
eleitoral no Estado do Maranhão, em período, nunca inferior a
01 (um) ano de residência fixa.
§ 4º Na hipótese de não haver candidato(a) para o
preenchimento das vagas destinadas à mão de obra local ou às
mulheres em 15 (quinze) dias após a publicação de sua
abertura, a empresa poderá contratar trabalhadores que não
preencham os requisitos elencados nesta lei.
§ 5º As empresas fornecerão bimestralmente aos sindicatos
dos trabalhadores a lista com os nomes dos empregados
admitidos e demitidos, para fins de controle do cumprimento
da presente lei.”
Art. 2º O caput do art. 2º da Lei nº 10.789/18 passa a vigorar com
a seguinte redação:

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RIGO TELES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RIGO TELES - 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 RILDO AMARAL (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RIGO TELES - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RIGO TELES - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 449 / 19
Altera a redação da Lei nº 10.789, de 24 de janeiro de
2018, que dispõe sobre a prioridade de contratação
de mão-de-obra maranhense pelas empresas da
construção civil prestadoras de serviços no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.
Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 10.789/18 e seus parágrafos, com
inclusão do parágrafo 5º, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º As empresas vinculadas ao 3º grupo na indústria da
construção e do mobiliário, montagem e manutenção industrial,
prestadoras de serviços no Estado do Maranhão deverão
contratar e manter prioritariamente empregados trabalhadores
domiciliados neste Estado, no percentual de 70% (setenta por
cento) do seu quadro efetivo de funcionários, com reserva de

“Art. 2º Será exigido para habilitação em licitações públicas, o
mesmo percentual de trabalhadores nas obras ou prestação de
serviços estabelecidos no art. 1º desta Lei”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 04 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
O Presente Projeto de Lei, alteração da Lei Estadual nº 10.789, de
24 de janeiro de 2018, atende a reivindicações de setores do 3º grupo na
indústria da construção e do mobiliário, montagem e manutenção industrial,
que questionam a preterição da contratação de trabalhadoras e trabalhadores
maranhenses nesses setores, mesmo com a existência de mão-de-obra
qualificada no estado, ampliando o campo de abrangência da lei, que
atualmente trata apenas do setor de construção civil.
Essas alterações irão trazer mais oportunidades de emprego aos
cidadãos maranhenses, aquecendo a economia e fazendo circular receita
em nosso estado.
Além disso, com a obrigação de empresas enviarem dados periódicos
aos sindicatos dos trabalhadores, estes poderão realizar a fiscalização e
garantir o cumprimento da lei.
Com isso, acreditamos que a aprovação do presente Projeto Lei
trará grandes benefícios para o Estado e garantirá a inserção no mercado de
trabalho de trabalhadores maranhenses qualificados, além do aumento da
circulação de recursos e crescimento da atividade econômica, o que justiça
a sua aprovação por esta Casa Legislativa.
Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 04 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 106 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 09.09.2019
Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Jurista José Eduardo Martins Cardozo
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao senhor José Eduardo Martins Cardozo.
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Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PLANÁRIO “MANUEL BACKMAN” EM 02 DE setembro de 2019 –
ZE INACIO LULA - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 09.09.19
EM: 06.09.19
REQUERIMENTO N° 484 / 19

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 108 / 19
Senhor Presidente,
Dispõe sobre a alteração de dispositivos do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.
Art. 1º - O §3º, do art. 5º e o caput do art. 201, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º [...]
[...]
§ 3.º Examinadas e decididas, pelo Presidente, as dúvidas, se
as houver atinentes à relação nominal de Deputados, será
tomado o compromisso solene dos empossados. De pé, a não
ser que fisicamente impossibilitados, todos os presentes, o
Presidente proferirá o seguinte compromisso: “PROMETO
MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL E A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, OBSERVAR AS
LEIS, DESEM PENHANDO COM LEALDADE, DEDICAÇÃO
E ÉTICA O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO PELO
POVO DO MARANHÃO”. Ato contínuo, feita a chamada, cada
Deputado, de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados,
ratificará o compromisso dizendo: “ASSIM O PROMETO”.
Art. 201 - Pelo processo simbólico, o Presidente ao anunciar a
votação de qualquer matéria, convidará os Deputados, a favor,
para permanecerem sentados e proclamará o resultado
manifesto dos votos, anunciando sempre os nomes dos
Deputados que votaram contra, ficando estes de pé, a não ser
que fisicamente impossibilitados, manifestando-se de forma
oral ou por meio de língua de sinais (Libras).”
Art. 2º - O caput do art. 202, do regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 202. A votação nominal far-se-á pela lista dos deputados,
que serão chamados pelo primeiro secretário e responderão
SIM ou NÃO, a não ser que fisicamente impossibilitados,
manifestando-se de forma oral ou por meio de língua de sinais
(Libras)”
Art. 3º- Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de sua
publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de agosto de 2019. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o Projeto
de Lei n° 018/2019 de autoria do Poder Judiciário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 04 de setembro de 2019. – ADRIANO Deputado Estadual – PV
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 09.09.19
EM: 06.09.19
REQUERIMENTO Nº 485 / 19
Senhor Presidente,
Na forma Regimental desta casa, requeiro à Vossa Excelência, que
após ouvida a Mesa, seja emitida nota de pesar e condolências à família de
Raimundo Nonato Medeiros da Silva, Engenheiro Civil, Ambientalista,
Escritor, Presidente da Academia Caxiense de Letras e Autor de diversos
livros. Perde-se um grande cidadão e um exemplo de pessoa, os mais
profundos sentimentos aos familiares e amigos.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 04 de setembro de 2019. - Rafael Leitoa Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 09.09.19
EM: 06.09.19
REQUERIMENTO Nº 486 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso IV), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvida a
Mesa, seja incluído na Ordem do Dia o projeto de lei n° 222/2018 de
minha autoria.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 04 de setembro de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 483 / 19
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário seja incluído na ordem do dia da próxima sessão, em regime de
urgência, a Moção de congratulações aos estudantes de Barra do Corda
ganhadores da Medalha de Bronze da 14ª edição da Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 28 de agosto de 2019. - RIGO TELES Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 09.09.19
EM: 06.09.19
INDICAÇÃO N° 1163 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja encaminhada Indicação ao Senhor Augusto Dantas, Presidente
da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), a fim de que providencie

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
a substituição da fiação e dos postes, na rua padre Cicero, rua Nossa
Senhora da Conceição e na travessa da Conceição, situados no bairro
Monte Castelo no município de São Luís.
A presente indicação se justifica frente ao elevado grau de
degradação e desgaste da fiação e dos postes, além de quedas de energia
constantes, desse modo, colocando em risco a vida dos moradores dessas
localidades.
Portanto, em atenção a uma solicitação dos moradores do bairro
Monte Castelo, com condão de manter a segurança e, a trafegabilidade nas
vias, solicita-se a Companhia Energética do Maranhão, a troca da fiação e
dos postes a fim de garantir aos moradores acesso à energia elétrica de
qualidade na localidade.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman,
29 de agosto de 2019”. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana Vilar Rodrigues,
solicitando uma Patrulha Agrícola para o município de Paraibano –
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, 05 de setembro 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 WELLINGTON DO CURSO – Expediente lido, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RIGO TELES – Expediente lido. À publicação.

INDICAÇÃO Nº 1167 / 19
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
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 São Francisco
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, 05 de setembro de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1168 / 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 Mirador – 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, 05 de setembro de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 1169 / 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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RIGO TELES – Deputado Wellington do Curso. Suspendo a Sessão, por
cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, vou usar o Pequeno Expediente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RIGO TELES – Agora, no Pequeno Expediente, com a palavra o Deputado
Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem direitos apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, todos os
que nos acompanham pela Rádio e TV Assembleia. Senhor Presidente,
nós vamos ter um grande evento agora na cidade de Barra do Corda, corrida
organizada pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer daquele município.
Nós estamos aqui agora para convidar todo o Maranhão, convidar todos
os Deputados aqui presentes para estarem nesse grande evento, na cidade
de Barra do Corda. Evento esse organizado totalmente pela Prefeitura com
a premiação de 14 mil reais. Deputado Rafael Leitoa sabe, que é corredor
nato, acompanhei o Deputado Rafael, já tenho visto ele treinando bastante,
Deputado Rafael. V.Exa. sabe que essa premiação é uma das premiações
muito altas, quando se diz respeito a essa modalidade. E o Prefeito Eric,
mais uma vez, inovando na cidade de Barra do Corda está dando uma
grande premiação nessa corrida. E aí eu queria convidar todos os
maranhenses para estarem presentes nessa corrida. O Prefeito Eric que se
encontra neste momento, aqui na Assembleia Legislativa, vamos convidar
oficialmente o nosso Presidente Othelino Neto. E aí eu estendo o nosso
convite a todos os maranhenses. Também, Senhor Presidente, eu queria
relatar um fato que tem ocorrido na cidade Santa Filomena onde o nosso
Presidente da Câmara Municipal de Santa Filomena, Presidente Niterran
já teve duas eleições de Presidente da Câmara, este ano, lá na cidade de
Santa Filomena, teve uma eleição em janeiro em que o Presidente Niterran
ganhou a eleição. A eleição foi judicializada. E aí, com todo o respeito que
temos pelo Judiciário, o juiz cancelou a primeira eleição, teve uma nova
eleição, ontem. E o Presidente Niterran ganhou novamente a eleição. Então,
eu queria parabenizar o Niterran, mais uma vez, pela eleição, lá de Santa
Filomena, de Presidente da Câmara, eu queria parabenizar toda a sua
chapa que, mais uma vez, saiu vitoriosa nessa luta. E aí eu não tenho
dúvida quantas vezes tivesse eleição, o Presidente Niterran iria ganhar
porque tem feito um grande trabalho à frente da Câmara Municipal daquele
município. É um Presidente sério, honesto, e tem feito muito pela cidade
de Santa Filomena. Eu não tenho dúvida que irá melhorar ainda bastante a
cidade de Santa Filomena como também irá continuar dando ali um trabalho
sério e honesto à frente da Câmara Municipal de Santa Filomena. Só isso,
Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – E não é de hoje com uma boa representação
de Barra do Corda. Desce o Deputado Fernando Pessoa e ocupa a tribuna
mais um representante de Barra do Corda, Deputado Rigo Teles. Barra do
Corda tão bem representada nesta Casa.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, nós estamos, aqui na
tribuna, para, primeiro, agradecer a Deus e falar de uma pessoa que passou
por momentos difíceis, mas, graças a Deus, com a força de Deus e da
Medicina, retornou ao seu lar e aos trabalhos. É o nosso amigo, o
Desembargador Antônio Guerreiro Júnior, Deputado Edivaldo Holanda,
que foi acometido por uma pneumonia, em novembro do ano passado,
2018, e foi internado, passando mais de dois meses no Hospital UDI,
algumas vezes até na UTI. O quadro era sempre estável, mas não melhorava
ou, às vezes, agravava. E o nosso amigo Guerreiro Júnior foi transferido
para São Paulo, dando entrada, no dia 22 de maio, no Hospital Nove de
Junho, em São Paulo, sendo recebido pelo médico Dr. David Uip, chefe do
Serviço Médico de Infectologia do Hospital 9 de julho, e o Doutor Ângelo,
pneumologista também do 9 de Julho. Dois grandes médicos, de nome e
renome nacional e internacional. Doutor Davi Uip, infectologista, e Doutor
Ângelo Fernandes, que é o pneumologista e cirurgião torácico lá do Hospital
9 de Julho e de vários hospitais do País. Ele, o Desembargador Guerreiro
Júnior, foi submetido a seis cirurgias e, graças a Deus, todas as seis com
sucesso, tudo com sucesso. Desde o dia 22 de maio até agora, nesta
semana, ele permaneceu no hospital, cerca de quatro meses
aproximadamente, quatro meses internados, alguns dias também indo para
UTI, mas, com a força de Deus e a vontade de vencer, graças a Deus, Deus
e a medicina falaram mais alto e o doutor Guerreiro recebeu alta. Chegou
terça-feira a São Luís, terça-feira, dia 3, e ontem, quarta-feira, dia 4, já
começou dos trabalhos, já retornou a sua casa de trabalho, que é o Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão. Aqui em São Luís, ele está aos cuidados
do doutor Carlos Macieira, que está interligado ao doutor Davi Uip, de
São Paulo, então já voltou a assumir os trabalhos. E o que importante é
uma casa onde todos o receberam de braços abertos, de mãos dadas,
principalmente pelos Desembargadores Antônio Bayma, doutor Jorge
Rachid, Jamil Gedeon, Cleonice Freire, Desembargador Cleones Carvalho
Cunha, Desembargadora Nelma Sarney, Desembargadora Anildes Cruz,
Desembargador Presidente daquela Casa, Desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, que deu boas vindas e agradeceu ao retorno do
Desembargador ao Tribunal de Justiça; Doutor Marcelo Carvalho; Doutora
Maria das Graças; Doutor Paulo Velter; Doutor Lourival Serejo; Doutor
Jaime Ferreira, também dar boas-vindas; Raimundo Nonato Magalhães;
José Bernardo, que é nosso conterrâneo, Desembargador, lá na nossa
querida Barra do Corda; também o Desembargador José Froz Sobrinho;
Desembargador José Luís Oliveira de Almeida; Desembargador Vicente de
Paula; Desembargador Cleber Costa; Doutor Raimundo Barros,
Desembargador Ricardo Duailibe; Desembargador Marcelino Chaves;
Desembargadora Ângela Maria Moraes; Desembargador João Santana
Sousa; Desembargador José de Ribamar; Desembargador Tyrone;
Desembargador Luís Gonzaga de Almeida; Desembargador José Jorge
Figueiredo; Desembargador José Josemar dos Santos. Então aquela casa
recebeu de braços abertos o retorno desse grande Desembargador, que faz
aquela egrégia Casa Legislativa do Estado do Maranhão com boas vindas e
com trabalho. E peço que Deus continue a abençoar, porque o retorno da
sua saúde foi vibrante. Doutor Antônio Guerreiro Júnior retornou com
saúde, retornou ao trabalho, retornou ao Maranhão para dar continuidade
ao seu trabalho na justiça de nosso Estado do Maranhão. Então agradecemos
a Deus, agradecemos a todos que rezaram, que torceram, que oraram pelo
retorno da saúde de nosso amigo Desembargador Antônio Guerreiro Júnior.
Ele já se encontra em São Luís, já se encontra no Tribunal de Justiça
trabalhando pela justiça do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, só
uma Questão de Ordem. Deputado Rafael Leitoa.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Rafael Leitoa com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu gostaria de
solicitar à Mesa, assim que possível, não sei se ainda há oradores inscritos
no Pequeno Expediente, que façamos um minuto de silêncio em homenagem
a ex-Vice-Prefeita de São Luís, Sandra Torres, falecida nessa madrugada,
assistente social, uma militante política, educadora e que deixa aí uma
grande perda. Esposa, ex-Primeira-Dama do município de Barreirinhas,
esposa do ex-prefeito Léo, um grande companheiro. E, assim que a Mesa
puder, faça aí um Minuto de Silêncio em forma de homenagem a ela.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Ok, Deputado Rafael Leitoa. Só
aguardando alguns que estão inscritos ainda e, após o Pequeno Expediente,
a gente faz um Minuto de Silêncio. Deputado Rildo Amaral, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos. Cumprimento os colegas Deputados e amigos
na pessoa da Deputada Mical Damasceno, na qual cumprimento todas as
mulheres também do Plenário. Senhores Deputados, o sentimento de criação
e emancipação do Estado do Maranhão do Sul há muito aflora na população
da região, que começa por Imperatriz, Buriticupu, 49 municípios que
sonham com essa emancipação. E o Projeto de Decreto Legislativo do
Senador do Tocantins, Siqueira Campos, de nº 509/2019, reacende a chama
de criação do Estado do Maranhão do Sul. É um caminho fácil? Não é. É
tanto que precisamos e tivemos que ter um Senador de outro Estado que
conhece as características do Estado vizinho ao Maranhão para que pudesse
dar entrada, Siqueira Campos que foi o Senador que ajudou a desmembrar
do Estado do Goiás, o Estado do Tocantins, e agora dá esse importante
passo, um primeiro passo, mas de muita importância que fez com que
nossos municípios, daquela região, voltassem a sonhar, um sonho ainda
distante, mas que mostra que não finalizou há algum tempo. E a gente vem
aqui neste momento mostrar a importância, se o Maranhão do Sul hoje
existisse já teria uma população maior e um eleitorado maior do que vários
Estados brasileiros. Inclusive respeitando, deputado Edivaldo, as
características culturais do Maranhão, que é um Estado continental, a
gente vê e eu que estou aqui há oito meses morando em São Luís, dividindo
espaço com a Região Tocantina, com Imperatriz, que é a minha cidade, e
Imperatriz seria uma possível e sonhada capital do Maranhão do Sul,
porque já dispõe, inclusive na fala do próprio Governador do Estado,
Imperatriz é a segunda capital do Estado, já dispõe de serviços e de
estrutura suficiente para que pudesse suportar o que uma capital precisa.
E a gente vem mostrar que as nossas diferenças culturais, começando
desde da alimentação, dos gostos culturais como música, como a nossa
língua, que é um grande e importante representante de característica cultural,
a gente tem sotaques diferentes, a gente tem características diferentes e,
por isso, a gente vem pedir para que os três senadores do Estado do
Maranhão, mesmo com, agora, a saída do senador Siqueira Campos, que
assumiu por um período muito curto de tempo, no Senado Federal, para
que os três Senadores do Maranhão se importem com essa questão, que
discutam essa questão. Inclusive, o Senador Roberto Rocha foi determinado
para ser o relator desse projeto importante, do Legislativo, para que
comecemos a discutir que Barra do Corda, do Deputado Rigo e Deputado
Fernando Pessoa, que Imperatriz, Buriticupu, todos esses municípios que
almejam com suas características, com suas funções, com todas as suas
riquezas. Eu vi essa semana um deputado que escreveu um artigo falando,
perguntando e questionando: ‘Será se o Sul que é rico’? E ele mostrando
que o Sul produzia menos de 25% da riqueza deste Estado, Deputado
Rigo Teles. E quando ele fala isso ele esquece de dizer que esses 25%
quando retornam para a nossa região retorna menos de 50% do que nós
produzimos e são esses questionamentos de que precisamos deslocar para
cá em qualquer e imediato acontecimento, desde quando viemos disputar
os jogos escolares até na Medicina, que nós recorremos à criação do novo
Estado que recorremos à discussão, ao debate. E o mais importante disso
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tudo, senhoras e senhores, que não podemos dizer que é uma bandeira
política de alguém, próxima à eleição, que a nossa região ficou “escabreada”,
igual diz o povo, por conta de que toda eleição para Deputado aparecia os
pais da criança falando, deputado Paulo Neto, falando da criação desse
Estado. E agora vem um político, um senador que já ajudou a criar outro
Estado com menos estrutura do que temos hoje no Sul do Maranhão,
ajudou a criar e esse Senador, Deputado Antônio Pereira que também
representa muito bem aquela região, esse senador mostra que a gente
precisa realmente questionar e pedir, lutar para que possamos criar
Comissões Parlamentares, comissões de discussão, comissões internas,
inclusive englobando a sociedade civil para que essa sociedade diga o que
quer, porque o que nós não podemos é permanecer numa dependência da
capital, São Luís, de municípios que estão a quase 800 a 900 quilômetros
da capital, que sonham com isso. Então, eu venho neste momento pedir
para que a Senadora Eliziane Gama, para que o Senador Weverton Rocha
e o Senador Relator Roberto Rocha, que inclusive é da região de Balsas,
onde seria altamente impactada positivamente também, para que esses
Senadores nos representem e lutem por essa bandeira, que lutem por um
Maranhão melhor. E o Maranhão melhor é onde os olhos do Governo e o
braço amigo do Governo possam chegar. Viva o Maranhão do Sul!
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Roberto Costa... Deputado Fernando
Pessoa.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, queria apenas registrar e agradecer ao Senador
Weverton pela luta que teve agora durante esses dias, inclusive o Presidente
do Senado parabenizou-o e agradeceu também pela luta agora, que todos
os municípios maranhenses irão receber recursos, até o final do ano, que
foi uma luta encampada pelo nosso Senador Weverton. O recurso agora
que todos os municípios irão receber do Pré-Sal. Então, registrar aqui o
agradecimento ao nosso Senador Weverton por, mais uma vez, estar lutando
pelos municípios maranhenses.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Feito o registro, Deputado Fernando. Deputado
Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa. Senhor
Presidente, eu venho hoje destacar a nossa passagem, esta semana que
passou, pela cidade de Bacabal, onde com o Prefeito Edvan Brandão, nós
iniciamos um trabalho que a Prefeitura está fazendo de recuperação de
todas as ruas de Bacabal, da pavimentação asfáltica da cidade. E eu falo
isso, com muita alegria, porque a cidade de Bacabal tem sofrido há quase
12 anos pela falta de um investimento concreto no sentido de restaurar
toda infraestrutura do município. E a população tem passado durante
esses anos um sofrimento muito grande. O centro da cidade, os bairros de
Bacabal e quando chega o inverno, com excesso de buracos nas ruas, o
sofrimento só aumenta. E o Prefeito Edvan Brandão, quando assumiu o
destino do município, o compromisso dele com a cidade e com a população
foi exatamente de fazer a recuperação de toda camada asfáltica da cidade.
E isso, na verdade, é a realização de um grande sonho da nossa cidade. A
luta começou, o Prefeito Edvan Brandão assumiu de forma interina, depois
de dois meses, teve que enfrentar uma eleição municipal onde o nosso
grupo foi vencedor. E depois disso, entrou o período das chuvas, que a
gente sabe das dificuldades que se tem, quando a chuva passou, nós tivemos
um problema muito sério com os recursos do município. O FPM do
município ficou sem ser recebido pela Prefeitura durante três meses, tendo
um prejuízo de quase 10 milhões. Mesmo assim, os serviços básicos de
responsabilidade do município foram mantidos. O Prefeito Edvan Brandão
consegue hoje ainda, desde que assumiu, manter a folha de pagamento em
dia. O funcionário recebe em dia, houve um grande investimento em
medicação, na contratação de médicos, de mais de especialistas. O Prefeito
Edvan Brandão, quando assumiu o município, nós tínhamos sete
especialistas para marcação de consultas na cidade, hoje nós temos cerca
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de 14 especialidades sendo oferecidas para a população. Na segunda-feira,
nós temos um pontapé inicial para fazer o grande programa de recuperação
asfáltica do município com recursos próprios do Município, com recursos
da Prefeitura, recursos que o Prefeito Edvan Brandão se planejou e
economizou para aplicar hoje na cidade, a fim de realizar o grande sonho.
Nós começamos, Deputado Edivaldo Holanda, esse trabalho no Santos
Dumont, na segunda-feira, e vai se estender até o bairro Pantanal, mas toda
a cidade de Bacabal será recuperada. O projeto do Prefeito Edvan Brandão,
que começou a ser executado, inclui cerca de 100 quilômetros de asfalto na
cidade de Bacabal. Esse era o compromisso que ele tinha e que começa a
cumprir juntamente com o Deputado Roberto Costa, com o Deputado
João Marcelo, com o Senador João Alberto e com todos os amigos que
acompanham o Prefeito Edvan Brandão. É um sonho da população de
Bacabal que começa a ser realizado. Amanhã, nós estaremos mais uma vez
em Bacabal para o Prefeito Edvan Brandão também anunciar a grande
reforma do Socorrão da cidade de Bacabal que, por muitos anos, não passa
por uma reforma. Amanhã, o Prefeito entregará para a cidade de Bacabal,
para o Samu de Bacabal 10 ambulâncias adquiridas pela Prefeitura e também
anunciará a reforma e a recuperação das 27 UBSs do município de Bacabal,
um grande investimento na área da saúde. Esse era o compromisso do
Prefeito que começa depois de ter organizado a casa, ter economizado, ter
se planejado, ter devolvido a dignidade para o povo de Bacabal. Nós, por
muito, tivemos a cobrança da população, uma cobrança justa, como o
Prefeito sempre dizia, Roberto, a cobrança da população é justa porque o
sofrimento dela era muito grande, e o que nos comprometemos com ela foi
exatamente de resgatar a autoestima de se viver na cidade de Bacabal. A luta
que começamos, na segunda-feira, de asfaltamento de todas as ruas
continuará por todo este ano e eu tenho certeza de que Bacabal completará,
Senhor Presidente, 100 anos ano que vem, o Prefeito Edvan Brandão vai
entregar uma nova cidade para o centenário porque este é o nosso
compromisso com o Prefeito Edvan Brandão. Vamos continuar ajudando
o Prefeito para que ele possa resgatar o orgulho de ser bacabalense, o
orgulho de vivermos naquela cidade, porque, nos tempos difíceis de hoje
de economia parada, de falta de recurso, o Prefeito Edvan Brandão dá uma
demonstração de compromisso com o povo de Bacabal e com o Maranhão,
porque Bacabal é uma das cidades mais importantes, é a princesa do
Mearim, é a princesa que atende a todos os seus súditos daquela região do
Mearim. Portanto, nós precisamos ter uma infraestrutura para atender a
nossa população que vive em Bacabal, mas também para atender toda a
região. Esse é o compromisso que nós temos com o Prefeito Edvan Brandão
e eu fico muito feliz de destacar essa grande vitória que a Prefeitura de
Bacabal está tendo junto com o Prefeito. E dizer que o nosso orgulho por
Bacabal só aumenta e que o nosso trabalho continuará com o Prefeito
Edvan Brandão para que a gente possa resgatar, como eu disse, o orgulho
de ser bacabalense e a dignidade do povo de Bacabal. Obrigado, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Concedo a palavra ao Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial, bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
uma das pautas do governador da mudança seria o abastecimento de água
para os maranhenses. Pauta importante porque, senhoras Deputadas e
senhores Deputados, a água é vital. A água é saúde. E uma mãe de família,
um pai de família que não tem a sua água na torneira para poder fazer uma
comida, para poder fazer um mingau para a criança, para tomar banho,
para lavar as roupas, para fazer a sua higiene. É um absurdo o Estado do
Maranhão viver como ainda vive, com a falta do abastecimento de água.
Em vários bairros de São Luís, há falta de água, em vários bairros da
capital. Se na capital nós enfrentamos esse problema, imaginemos no
interior do estado. Mas o governador da mudança o Governador Flávio
Dino, quando foi candidato à primeira vez, disse que iria corrigir esse
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gravíssimo erro, iria melhorar a vida dos maranhenses. Mas o que nós
observamos cinco anos depois das promessas é que foram promessas
eleitoreiras e não se concretizou na prática a solução desse grave problema.
Senhoras e senhores, ontem as redes sociais, na capital e interior do estado,
foram bombardeadas por um vídeo onde o prefeito, ou melhor, o pai do
prefeito da cidade de Coroatá, juntamente com o vereador, entregando
baldes para a população, entregando baldes. Ou seja, não tem saneamento
básico, não tem água encanada, não tem água na tua casa, mas toma o teu
balde. Toma aqui o teu balde, pega aqui o teu balde. É vergonhoso, é
absurdo. Falta de vergonha na cara. Falta de políticas públicas. Falta de
saneamento básico. Falta de abastecimento de água. Estamos protocolando
um documento para a Caema solicitando informações da falta de
abastecimento de água na cidade de Coroatá, informações da prefeitura de
Coroatá. Bem como também estamos protocolando uma denúncia no
Ministério Público na cidade de Coroatá para que possa averiguar essa
situação. É lamentável, é deplorável. Senhoras e senhores, quem mora no
seu condomínio de luxo, quem mora na sua casa e tem um abastecimento
de água todos os dias talvez não sinta, não tem nenhum problema e também
não tenha a capacidade de sentir a dor de quem está no dia a dia e não tem
água encanada em casa, que não tem abastecimento de água e que tem que
carregar balde na cabeça, tem que carregar um balde quase que cortando as
mãos com a alça do balde. Isso são senhoras, homens, mulheres, crianças.
É um absurdo, é lamentável e é triste ver uma cena dessa. E muitas outras
imagens depois, somente depois que falaram e foi denunciado e foi para as
redes sociais apareceu o mais lamentável, um carro-pipa e um carro de som
atrás: ‘Atenção, atenção, o governador Flávio Dino e o prefeito de Coroatá,
está trazendo água no carro-pipa para a porta da sua casa’. Isso é um
absurdo, isso é lamentável. A dor e o sofrimento das pessoas na cidade de
Coroatá e sendo retratada por um carro de som ao invés de políticas
públicas sérias, colocar água na casa do cidadão, dar saneamento básico,
coloca um carro-pipa, coloca um carro de som e anunciando como se fosse
um grande favor, anunciando como se fosse uma grande obra, um grande
feito, um grande favor. Acorde, cidadão de bem, acorde! O que estão
fazendo é mais uma vez lhe humilhando. Você é um cidadão pagador dos
seus impostos. Não é favor, é obrigação. Tem que ter água na sua casa, tem
que ter saneamento básico. Não é com migalhas nem com humilhação da
forma como estão fazendo, e ainda colocam um carro de som, coloca um
carro-pipa e dizendo: ‘o governador do Estado, o governador Flávio Dino
e o prefeito de Coroatá estão colocando um carro-pipa, vai abastecer a sua
casa’. Isso é vergonhoso! Isso é lamentável. Que política é essa? Que
política é essa? Porque foi denunciado, por não tem água na casa das
pessoas. Porque o prefeito comprou milhares de baldes e está entregando
os baldes para as pessoas continuarem na dor, continuarem no sofrimento
com um balde na cabeça carregando água para casa. Homens, mulheres,
idosos e crianças carregando água para casa e ainda justifica que antes os
baldes eram baldes de tinta, galão de tinta e agora tem um balde decente.
Um balde decente para levar água para casa. Isso é deprimente! Isso é
ridículo! Isso é um absurdo! Deveria ter vergonha na cara! O que a
população de Coroatá quer são políticas públicas sérias, responsáveis: é
água encanada na porta da sua casa, é água indo para a sua cozinha. Uma
mãe de família que não tem água potável para fazer o almoço para os seus
filhos, uma mãe que tem criança pequena, recém-nascida e que não pode
fazer o mingau e nem lavar as roupas em casa, porque não tem água
encanada, tem que transportar em um balde, isso é deprimente, isso é
lamentável. É mais um episódio triste da história recente do Estado do
Maranhão que não rompeu ainda com essas mazelas, com essas dificuldades
e todos nós somos responsáveis, todos nós enquanto legisladores e
fiscalizadores da aplicação do dinheiro público. Precisamos, sim, ter políticas
públicas e precisamos fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E é por
isso que estamos solicitando informações da Caema, solicitando
informações da Prefeitura de Coroatá, estamos fazendo representação ao
Ministério Público para que tome as devidas providências. É lamentável a
dor e o sofrimento de maranhenses que convivem todos os dias em ter que
carregar lata d’água, balde d’água na cabeça. E agora com o sofrimento
amenizado, porque o Prefeito está distribuindo balde, não tem capacidade
de colocar água encanada, não tem gestão, não tem administração, é
incompetente. E é muito mais fácil gastar dinheiro público comprando
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balde, para que a pessoa, para que o maranhense, para que a população
continue com o sofrimento de carregar lata d’água na cabeça. É triste, é
lamentável, mas continuamos firmes e lutando porque acreditamos em um
Maranhão melhor. E, todos os dias, nós lutamos para um Maranhão melhor.
Que Deus abençoe a todos!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, galeria,
imprensa, maranhenses, que nos assistem pela TV Assembleia. Subo,
mais uma vez, a esta tribuna. Dessa vez, para destacar o 7º Congresso do
PT, 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores que se realizará
em novembro, deste ano, mas até chegarmos a etapa final do Congresso
que vai eleger a presidência nacional do partido, a diretoria executiva
nacional, o diretório nacional do PT, nós temos duas importantes etapas
que ocorrem nos estados e nos municípios. No estado do Maranhão,
assim como nos demais estados da federação, o PT realiza eleições diretas,
no próximo domingo, dia 8 de setembro. E nessa ocasião, milhares de
militantes do Partido dos Trabalhadores, hoje, o PT tem dois milhões e
duzentos mil filiados. Portanto, não só é o maior partido do Brasil como o
partido mais organizado do nosso país. Um dos maiores partidos do
mundo e o processo de eleição direta em que cada filiado no município ou
da comunidade mais distante de todo Brasil, ele tem o direito a votar no
presidente municipal, na direção municipal do partido, escolher o presidente
estadual e escolher a direção nacional do partido. E o Congresso, logicamente,
ele vai debater a atual conjuntura política que vivenciamos no Brasil e a
conjuntura internacional em que vivenciamos um grande momento de
retrocesso, não só no Brasil, mas em alguns países da Europa e todo o
mundo, o Brasil vai também, nesse momento, nós, filiados ao Partido dos
Trabalhadores, vamos discutir também o legado dos últimos quatro
mandatos do Partido dos Trabalhadores que mudou a cara do Brasil e
melhorou a condição de vida do povo brasileiro. Então, faço esse
pronunciamento não só direcionado aos nossos militantes, mas à imprensa
e a toda classe política maranhense no sentido de demonstrar o processo
democrático das eleições internas do PT, na medida em que oportuniza a
cada filiado escolher seu dirigente para comandar o partido no município,
no estado e no Brasil. São mais de 5.400 municípios nos quais acontecerão
eleições no próximo domingo, mais de dois milhões de filiados aptos a
votar. No Maranhão, são 38 mil filiados. Acontecerá eleição em 190
municípios no próximo domingo, portanto, aproveito esta oportunidade
não só para destacar a grandeza do nosso partido, a nossa organização
interna, mas dizer também que o Partido dos Trabalhadores continua mais
firme do que nunca e preparado para continuar enfrentando os grandes
temas que possam melhorar a vida do povo brasileiro, para conduzir o
Brasil para continuar sendo um país de destaque, uma nação respeitada
internacionalmente. Então, aproveito para conclamar a militância e dizer
que o partido continua firme e forte. Lula Livre!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, venho à tribuna, nesta manhã, destacar grande realização
do governo, da Prefeita Maria da Luz Figueiredo, a Prefeita de Eugênio
Barros, que iniciou as atividades de políticas públicas pela zona rural de
Eugênio Barros, fazendo um governo itinerante com ações nas mais diversas
áreas, na saúde levando postos de vacinação, nos serviços sociais com a
emissão de documentos, emissão de identidades, emissão de reservistas,
levando todo serviço da Prefeitura para os lugares mais distantes. O
município de Eugênio Barros tem uma grande extensão territorial e,
portanto, é necessária a expansão desses serviços. Então quero aqui registrar
esse grande momento que foi feito no município de Eugênio Barros e que
com certeza a população aprovou. Município que recentemente já
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inaugurou praças. Município que tem feito asfalto e que tem sua austeridade
na pessoa da Prefeita Da Luz. Gostaria de salientar que a Prefeita pode
contar com o nosso trabalho aqui, na Assembleia Legislativa, e na articulação
com o Governo do Estado. De pronto, encaminhamos mais uma vez uma
emenda para a Saúde no valor de 300 mil reais que deverá ser empenhada
até a semana que vem para que possam ser mais bem efetivadas as políticas
na atenção de saúde, que hoje é a grande dificuldade da maioria dos Prefeitos.
Então, quero aqui desejar um grande apreço a essa política. Em breve, nós
estaremos, juntamente com a Prefeita, no município. A Prefeita que não
para e que sempre tem a atenção voltada para os menos favorecidos
daquele município. Deixar aqui registrado, Senhor Presidente, que como
Deputado daquele município, onde fui o mais votado, estamos também
fortalecendo as outras ações para que a gente possa avançar ainda mais na
questão da segurança pública. Porque se faz necessário ter uma presença
maior da Polícia Militar não só com homens, mas também com viaturas. E
dizer que nós estamos trabalhando em sintonia para que as políticas públicas
possam ser de forma mais eficiente realizadas. Então eu quero aqui
parabenizar a Prefeita Da Luz por essa grande ação. Já existe um calendário
de outras localidades que receberão o governo itinerante da Prefeita Da
Luz Figueiredo. E também ratificar o nosso compromisso com o município,
por meio das emendas parlamentares que agora chegam na área da saúde,
que é uma área sensível e que precisa da atenção dos deputados que ali
foram votados. E eu me sinto com certeza na responsabilidade de ajudar
ainda mais aquele município, que tem uma administração que prioriza
austeridade e prioriza o bem-estar social daquele município. Então, era
este o meu pronunciamento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para obedecer
um Minuto de Silêncio, pelo falecimento da Senhora Sandra Torres, exVice-Prefeita de São Luís, por solicitação do Deputado Rafael Leitoa.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Projeto de Lei 188/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto. Por
solicitação do autor, a apreciação fica transferida para segunda-feira. Parecer
n° 521/2019, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Resolução Legislativa
n° 062 /2019, de autoria da Mesa Diretora (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n° 034/2019, de autoria da
Deputada Andreia Martins Rezende (lê). Em discussão.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, só
queria destacar e parabenizar a Deputada Andreia Martins Rezende, por
esse projeto, haja vista que o doutor Luiz Gonzaga Martins Coelho tem
feito um excelente trabalho à frente da Procuradoria-Geral de Justiça,
ampliando os serviços do Ministério Público, atuando diretamente com a
sociedade maranhense. Sendo premiado em diversas ações do Ministério
Público e nada mais do que justo a Assembleia Legislativa conceder essa
medalha ao nosso Procurador-Geral de Justiça. E parabenizo a iniciativa,
Deputada, muito bem lembrado essa homenagem, acho que a Assembleia
faz uma justa homenagem a esse grande homem público do Estado do
Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Requerimentos à
deliberação do Plenário: Requerimento n.º 472/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 474/
2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação.
Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 475/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, (lê).
Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Senhores Deputados, esses Projetos
de Resolução, frutos do Requerimento de Urgência do Deputado Rafael
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Leitoa, são referentes à concessão de Medalha Manuel Beckman. O
Deputado Zé Inácio propõe a Medalha Manuel Beckman ao ex-Ministro
Eduardo Cardoso e os outros dois são de minha autoria ao Ministro do
STJ, Mauro Luiz Campbell Marques. E o Deputado Fernando Pessoa é
para o Presidente da OAB Nacional, advogado Santa Cruz. Requerimento
n.º 476/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Peço que conste na Ata,
o Deputado Zé Inácio solicitou para subscrever o Projeto de Resolução,
de autoria do Deputado Fernando Pessoa, pela concessão de Medalha
Manuel Beckman ao Presidente da OAB Nacional.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, se tiver anuência do autor do
Requerimento, que eu possa também subscrever, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Registro também o pedido de subscrição do Deputado Wellington.
Requerimento nº 462, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê).
Inscrito para discutir o Deputado Wellington do Curso, por dez minutos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
apresentamos o Requerimento nº 462, pelo qual solicitamos ao Governo
do Estado do Maranhão, ao Governador Flávio Dino e ao Presidente da
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, Fabíola Everton
Mesquita, solicitando a relação completa de todos os funcionários,
terceirizados e ou contratados, que prestam serviço àquela autarquia, bem
como que informe os motivos da terceirização e contratação, em detrimento
de candidatos aprovados no último concurso realizado para provimento
de cargos na área fiscal 2018, além da disponibilização de um cronograma
de nomeação dos aprovados no referido concurso. Vou só explicar para
que os senhores e as senhoras possam compreender do que trata o nosso
requerimento, o teor do nosso requerimento, mas, antes de relatar, detalhar
o teor do nosso requerimento, é necessário fazer uma introdução que diz
respeito à forma como o Governador Flávio Dino trata a realização de
concurso público no Estado do Maranhão. Primeiro, ele utiliza a
propaganda enganosa, a propaganda mentirosa para retratar o concurso.
Ele disse que o Estado do Maranhão está fazendo concurso para a EMAP,
para o Detran, para a Caema, para a AGED, para a Polícia Militar, Polícia
Civil, mas ele só se esquece de falar, durante a sua propaganda enganosa,
que ele não está nomeando os aprovados. Nós temos candidatos
aguardando a nomeação na AGED, no Detran, na Caema, na EMAP, na
Polícia Civil, na Polícia Militar, em vários órgãos do Estado do Maranhão.
Então o Governador é realmente da propaganda, ele utiliza o concurso
público para fazer propaganda, mas não nomeia os candidatos aprovados.
Trazendo para o recorte local, trazendo para o recorte do pronunciamento
de hoje, detalhando neste momento da discussão, que é o concurso da
AGED, os candidatos realizaram a prova, o concurso já foi homologado, já
foi liberado, o resultado e a homologação do concurso, só que o Governador
Flávio Dino não nomeou ninguém até agora. E o que ele fez? Contratou,
temporariamente, um serviço precário, pessoas para trabalhar na AGED.
Esse trabalho precário, essa contratação temporária foi denunciada ao
Ministério Público que abriu investigação, tomou as devidas providências
que achava conveniente e solicitou que o Governador Flávio Dino finalizasse
o contrato com a INAGRO porque estava realizando um trabalho específico
da área afim da AGED por terceirizados, por contratar temporários e um
serviço precarizado. O que o Governador Flávio Dino fez? Pela primeira
vez, ele acatou uma decisão judicial e realmente cancelou o contrato com a
INAGRO, mas fez um contrato com outra empresa. E o que que ele fez
com essa outra empresa? Trouxe todos os contratados do INAGRO e
foram contratados novamente pela outra empresa chamada ARP, só que
mais grave ainda. Já estamos formalizando a denúncia ao Ministério Público,
porque é mais grave ainda. E ele acatou a decisão, cancelou o contrato com
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o INAGRO, fez um contrato com uma outra empresa, ARP, e começou a
contratar os antigos, os ex-contratados demitidos pelo INAGRO. Mas
vejam o absurdo: ao contratar pela ARP, contratou como auxiliar
administrativo para a área administrativa técnicos agropecuários contratados
como auxiliar administrativos. Deputado Arnaldo, veja o absurdo: os
auxiliares administrativos estão fazendo fiscalização. Isso é crime, isso é
ilegal, estão fazendo notificação de forma ilegal. Eu tenho aqui um documento
assinado por um auxiliar administrativo contratado. A INAGRO contratou
de forma irregular. O Ministério Público identificou. A Justiça determinou
o cancelamento desse contrato. Governador Flávio Dino, cancela o contrato,
faz um contrato com outra empresa, contrata esses ex-contratados do
Inagro agora como auxiliar administrativo e coloca eles em campo, coloca
na rua. Senhoras e senhores, isso é grave. É caso também de saúde. É o
alimento que vai para as feiras. Vai para os supermercados. É a proteína
animal. Não tem fiscalização; e os poucos fiscais que tem não estão dando
conta. Tanto é que a fiscalização, a notificação está sendo feita por um
auxiliar administrativo. Atribuição, prerrogativa de um cargo da área afim,
um técnico, um especialista, um especializado. Então estamos formalizando
a denúncia, inclusive, sobre esse fato com provas documentais ao Ministério
Público para que tome as devidas providências. E qual motivo do nosso
pronunciamento? Qual o motivo da nossa solicitação? Qual o motivo do
nosso requerimento? Solicitando ao Governado Flávio Dino, ao Poder
Executivo e a AGED que possa encaminhar a relação completa de todos os
funcionários terceirizados e/ou contratados que prestam serviços para a
AGED. Informar os motivos da terceirização, do contrato em detrimento
de candidatos aprovados. Então, qual o teor do nosso requerimento?
Solicitando a relação inicial do INAGRO. Solicitando a relação da nova
empresa contratada ARP e os motivos pelos quais estão fazendo a
contratação temporária de forma precarizada em detrimento dos aprovados
no concurso que aguardam a nomeação. Governador Flávio Dino usou,
enganou os aprovados na AGED. A realização do concurso, a homologação
do concurso. Já estamos em setembro de 2019 e até agora não tem nada
sobre o concurso da AGED. Estamos cobrando o Governador Flávio Dino
as informações, da AGED as informações, bem como essa lista - bem
como essa lista. Nós já temos denúncias, listas cruzadas, informações de
candidatos que estão na INAGRO, ou estavam na INAGRO, e foram
recontratados por outra empresa, dando um calote, ludibriando a justiça,
enganando a justiça. Eu não quero crer que isso esteja acontecendo. Eu não
quero crer que essas denúncias sejam reais, sejam verdadeiras, eu não
quero crer! E é por isso que estou usando a atribuição parlamentar para
solicitar as informações, que o governo tenha transparência e mande para
esta Casa as informações aqui solicitadas por um parlamentar. E eu não
quero crer que essas denúncias sejam verídicas, que estão ludibriando a
justiça. Cancelaram o contrato com a empresa INAGRO, fizeram com
outra empresa e auxiliar administrativo esteja fazendo notificação,
fiscalização. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Estamos tomando
providências e solicitando inclusive ao Ministério Público que possa
investigar essa situação. Concluindo o meu tempo, e mais uma vez o nosso
apoio incondicional a todos os aprovados em concurso público. O nosso
apoio incondicional a todos os aprovados em concurso público, sejam eles
do Detran, do Procon, da AGED, da EMAP, da Caema, Polícia Civil,
Polícia Militar, todos aprovados em concurso no Estado do Maranhão
contém com o nosso apoio incondicional, a nossa luta firme em defesa de
vocês. A nossa luta firme em defesa da moralidade no serviço público, da
nomeação de todos os aprovados no concurso público. E teremos uma
grande Audiência Pública com todos os aprovados nos concursos públicos,
com os aprovados no concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da
AGED, da Caema, Detran, Procon, EMAP, todos os aprovados em
concurso público do Estado do Maranhão e que estão aguardando nomeação.
Teremos uma grande Audiência Pública. E concluindo, senhor presidente,
solicitando que a Mesa possa acatar uma solicitação, o nosso pedido, que
encaminhe a relação e bem como também os motivos pelos quais fizeram
a preterição dos contratados em detrimento dos aprovados no concurso da
AGED, em nome de uma boa prestação do serviço público no Estado do
Maranhão.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota o Deputado Roberto Costa? Indeferido o requerimento.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Concedo a palavra ao Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Só solicitar, mais uma vez, o requerimento indeferido,
estou respeitando a Mesa e solicitando que possa ser apreciado pelo
Plenário, na próxima Sessão, na segunda-feira. V. Exa. coloque na pauta
para que a gente possa ouvir os Deputados e que possa ser apreciado pelo
Plenário, por todos os Deputados, o nosso requerimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Fica incluído, Deputado Wellington, na Sessão Ordinária de segundafeira. E peço também que inclua o recurso do Deputado referente a um
requerimento do Deputado Adriano que também foi indeferido, os objetos
não são idênticos, mas são parecidos, e nós apreciaremos os dois logo na
mesma Sessão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, muito obrigado, só solicitara a V.
Exa. também que, ao terminar a Ordem do Dia, se não tiver ninguém
inscrito no Grande Expediente, que V. Exa. possa me conceder o Grande
Expediente, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tudo bem, Deputado Wellington. Requerimento nº 463, de autoria do
Deputado Wellington do Curso (lê).
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deferido, Requerimento nº 464, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda
(lê). Deferido. Os Requerimentos dos itens: 11, 12, 13 e 14, são de autoria
do Deputado Duarte Júnior, que está ausente, ficam transferidos para a
próxima Sessão. Requerimento n° 477/2019, de autoria do Deputado Fabio
Macedo (lê). Deferido. Requerimento n° 478/2019, de autoria do Deputado
Adriano, Deputado está ausente, fica transferido para a próxima Sessão.
Aliás, é justificativa de faltas, vamos apreciar (lê). Deferido. Requerimento
n° 479/2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende (lê).
Deferido. Requerimento n° 480/2019, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende (lê). Deferido. Requerimento n° 481/2019, de autoria da
Deputada Dra. Cleide Coutinho, embora ausente, trata-se de justificativa
de falta. Deferido. Senhores Deputados, nós temos cinco Projetos de
Resolução, de assuntos internos mesmo da Casa que foram aprovados,
Requerimentos de Urgência. E, com a permissão de V. Exas., eu gostaria já
de submeter ao Plenário. Ninguém se opõe? Então vamos apreciar. Suspendo
a Sessão para que as Comissões emitam os pareceres referentes aos Projetos
de Resolução Legislativa n.º 098, 102, 104, 105, 106, além do Projeto de
Lei nº 405/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Zé Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Projeto de Lei nº 405/
2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, aprovado por
unanimidade, Senhor Presidente. Projeto de Resolução Legislativa nº 098/
2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, também aprovado por
unanimidade. Projeto de Resolução Legislativa nº 102/2019, de autoria da
Mesa Diretora, também aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução
Legislativa nº 104/2019, de autoria do Deputado Othelino Neto, também
aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução Legislativa nº 105/2019,
de autoria do Deputado Zé Inácio e do Deputado Fernando Pessoa,
aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução Legislativa nº 106/2019,
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de autoria do Deputado Zé Inácio, também aprovado por unanimidade.
Com a palavra, o Senhor Presidente. Concluídos os trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação o Projeto de Lei nº 405/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Resolução
Legislativa, de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Resolução Legislativa número 104/2019, de autoria do Deputado
Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
número 102/2019, de autoria da Mesa Diretora (lê). Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 105/2019, de autoria
do Deputado Zé Inácio (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa número 106/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio (lê). Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Todos irão à promulgação. Senhores deputados, temos três
leis para promulgar: o projeto de lei aprovado por esta Casa que o governador
do Estado silenciou, nós vamos promulgá-las agora. Peço que fiquemos
todos em posição de respeito para a promulgação. Lei n.º 11.095, de 05 de
setembro de 2019, que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias
em receber contas de outras instituições financeiras. Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com o parágrafo segundo, combinado com o parágrafo
sexto do Art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão, promulga a
seguinte lei: 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 05 de setembro de 2019, deputado Othelino Neto,
Presidente. Esta lei é oriunda de Projeto de Lei de autoria do deputado
Adriano Sarney. Lei n.º 11.096, de 05 de setembro de 2019: obriga os
estabelecimentos comerciais situados no Estado do Maranhão a
disponibilizarem, para consulta, o Código de Defesa do Consumidor. O
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuições legais e de acordo com o parágrafo segundo, combinado
com o parágrafo sexto do Art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão,
promulga a seguinte lei: 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. 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 05 de setembro de 2019, deputado Othelino Neto,
Presidente. Esta lei é oriunda do Projeto de Lei de autoria do deputado Zé
Inácio. Lei n.º 11.097, de 05 de setembro de 2019, (lê). Este Projeto de Lei,
esta lei é oriunda do Projeto de Lei de autoria... a Lei que foi promulgada
agora é oriunda de um Projeto de Lei, de autoria do Deputado Neto
Evangelista.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso, por trinta minutos, com apartes.
A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Helena Duailibe.
A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Eu
só queria registrar, nosso estado hoje tem um aniversariante ilustre,
Professor Salomão Rocha está completando 90 anos. Filho do primeiro
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Prefeito de Santo Antônio dos Lopes, um médico que nos honra pela sua
forma como trabalhou. Médico humanitário, foi ginecologista e obstetra.
Quantas crianças nasceram nas mãos do Dr. Salomão Rocha. O rotariano
mais antigo do Maranhão, viúvo de dona Maria da Graça de Melo Rocha,
e também membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. 50
anos de dedicação, de exercício profissional digno que nos honra a todos
nós, médicos. Professor Salomão Rocha é um homem que realmente merece
os nossos aplausos. E esta Casa, como a Casa do Povo, não pode deixar de
homenagear um maranhense tão ilustre.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Feito o registro, Deputada Dra. Helena. Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, cumprimentar todos da imprensa,
ali hoje amigo Neto Cruz fazendo uma visita à Assembleia Legislativa, seja
bem-vindo. Cumprimentar, de forma especial, todos que visitam a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas,
telespectadores, que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
ontem, eu pautei o meu pronunciamento sobre a segurança pública no
Estado do Maranhão. E eu volto a tocar nesse assunto, de suma importância,
de muita irrelevante para o Estado do Maranhão. E quase todas as pesquisas
de opinião pública, Deputado Paulo Neto, quando se faz ou para intenção
de votos, ou para verificar a situação de uma cidade, de um estado ou um
país, segurança pública é um dos itens avaliados. E não só um dos itens
avaliados, quando se fala em uma pesquisa, por exemplo, a segurança
pública vem à cabeça das pessoas, assim como a educação, a saúde, a
segurança pública vem à cabeça das pessoas pela falta de segurança e a
obstrução e às vezes, o prejuízo que as pessoas têm no direito de ir e vir,
de se locomover, de sair de casa com segurança e de voltar para casa com
segurança, além dos mais variados relatos de assaltos, roubos, furtos,
pequenos, médios e grandes delitos. Então, a segurança pública é um tema
que permeia a cabeça das pessoas, permanentemente está na cabeça das
pessoas, e é por isso que eu trago à pauta novamente da segurança pública,
porque, ao falar ontem da segurança pública, cobrar ações do Governo do
Estado, e eu vou elencar todas elas, eu recebi uma mensagem hoje que é
uma mensagem triste, lamentável para nós que somos parlamentares, que
somos políticos diante da onda de violência na nossa cidade. Insegurança
total, medo que apavora na região da cidade de Nova Gapara sem segurança
pública, Nova Gapara, região Itaqui Bacanga, Zona Rural de São Luís.
Agora há pouco, um trabalhador, dono de um comércio foi preso, amarrado
e espancado por marginais. Então, um pequeno comerciante, dentro da sua
residência, dentro da sua casa, dentro do seu pequeno comércio, nós
recebemos a denúncia de que teve seu comércio invadido, que foi amarrado
dentro do seu comércio, inclusive sendo espancado por marginais. Não
adianta a mídia institucional fazer propaganda enganosa, uma vez que
existe uma realidade no corpo e na mente dos moradores da periferia de
São Luís. Já fizemos protocolos, já solicitamos informações, requerendo
providências da Secretaria de Segurança Pública do Estado e do Governador
Flávio Dino. Ao concluir hoje a sessão na Assembleia, eu vou à região
Itaqui/Bacanga, eu vou à zona rural de São Luís e vou visitar esse pequeno
comerciante, tomar pé da situação de como aconteceu realmente, verificar
essa denúncia in loco. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, é um
absurdo você ir para a periferia de São Luís, você encontrar pichado ou
pintado no muro que os visitantes, que as pessoas têm que baixar o vidro
do seu carro. Então, você encontra pintado, pichado no muro ou próximo
à parada de ônibus: “Para sua segurança, baixe o vidro do seu carro”. Quem
está falando isso não é a Secretaria de Segurança Pública, não é a Polícia
Civil, quem está falando isso são as facções criminosas, são os marginais,
são bandidos, para que você tenha segurança ao adentrar num bairro abaixar
o vidro do seu carro. Na mesma comunidade, na mesma periferia, você
encontra frases, você encontra dizeres de que é proibido roubar na
comunidade, porque, naquela comunidade, naquela periferia, tem a lei da
facção que não é a nossa lei estabelecida, é a lei das facções, é a Lei de
Talião, é a do olho por olho, dente por dente, fazendo justiça com as
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próprias mãos. Eles mesmos julgam, eles mesmos decidem, eles mesmo
executam. Penas que vão desde a retirada de órgãos, cortar órgãos como
retirar até a própria vida. E, assim, vive atormentada e, assim, vive
aterrorizada a população da periferia de São Luís e da Zona Rural. Em
vários locais, pichações com nomes de facções. Em vários locais, palavras
de ordem de um estado paralelo. Não são palavras de ordem do Poder
Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo com políticas públicas.
É a ordem do poder paralelo, ditando as regras da periferia, ditando as
regras na zona rural, colocando suas marcas nas periferias, colocando suas
marcas na região mais pobre da nossa cidade. E a população sente isso em
vários bairros da capital. Como um relato de um senhor dono de um
pequeno comércio de que os bandidos invadiram sua residência, invadiram
seu pequeno comércio e o deixaram amarrado e o espancaram. Nós cobramos
a segurança pública da população, que a população tenha a segurança
pública. Quantas pessoas não já tiveram os seus celulares roubados,
furtados, principalmente na periferia da cidade, principalmente na periferia
de São Luís. Saindo da faculdade e voltando para casa, saindo do trabalho
e voltando para casa, ou ainda no trajeto saindo de casa para ir para a
faculdade, para ir ao trabalho e tem o celular furtado ou roubado. Vão
registrar a ocorrência policial e como na semana passada denunciamos, não
tinha internet, não tem investigadores. E as pessoas vão se acostumando e
ninguém mais toma providências. Nós não podemos nos acostumar com
essas irregularidades, essas arbitrariedades, essa falta de política pública. E
ao falar de segurança, ontem, no meu pronunciamento, eu destaquei que
cinco agências bancárias, em menos de uma semana, foram assaltadas,
explodidas e arrombadas no estado do Maranhão. Na madrugada de ontem,
duas agências na cidade de Santa Helena, duas agências na mesma cidade.
Na madrugada de terça para quarta, o terror na cidade de Santa Helena,
tiroteio para todo lado, uma grande quantidade de balas, uma grande
quantidade de tiros. E na mesma madrugada, na cidade de Senador Alexandre
Costa, uma agência também foi assaltada, foi explodida, foi arrombada. No
dia 01, uma agência na cidade de Presidente Juscelino. Na última quintafeira, hoje, completando 8 dias, em São Luís, uma agência do Bradesco. Na
região central de São Luís, no bairro São Francisco, uma agência explodida,
arrombada. É de autoria do Deputado Wellington e de nossa autoria um
projeto para criação de barreiras, barreiras nas fronteiras do Maranhão
com o Piauí; do Maranhão com o Pará; do Maranhão com Tocantins. Você
sai de São Luís para o Piauí, você sai de São Luís para Teresina, ou para
Parnaíba ou para Floriano na fronteira com Parnaíba, na fronteira de Timon
com Teresina, na fronteira de Barão de Grajaú com Floriano, não têm
barreiras policiais no Estado do Maranhão. Bem como, assim como também
não tem na fronteira do Maranhão com Tocantins, do Maranhão com o
Pará. Então barreiras, barreiras para conter a criminalidade, porque a partir
do momento que você tem fronteiras policiadas, fronteiras com policiais,
fronteiras com policiamento, você vai conter a entrada de armas no Estado
do Maranhão. A quantidade de pistolas, de metralhadoras, projeto nosso
que pode muito bem ser acatado pelo Governo do Estado, barreiras polícias
nas fronteiras do Maranhão com o Piauí, do Maranhão com o Pará, do
Maranhão com o Tocantins. E o que observamos é que a Polícia Militar
com o armamento inferior aos dos marginais, aos dos bandidos. Policiais
militares fazendo segurança na porta de banco, no interior do Estado, com
um revólver. Chega uma quadrilha, chega uma grande quantidade de marginais
com metralhadoras, com fuzis. Então tratamos a segurança pública da
população, segurança da população, mas tratamos também da qualidade
de vida dos agentes de segurança pública, dos policiais civis e militares do
Estado do Maranhão. E ontem fizemos uma grave denúncia, o governador
Flávio Dino fez propaganda enganosa, propaganda mentirosa em frente ao
Comando da Polícia Militar, na caixa d’água em frente ao elevado, em
frente ao retorno da Polícia Militar dizendo que é maior efetivo da história,
que o Maranhão tem mais de 15 mil policiais militares. Solicitamos
informações à Polícia Militar e recebemos essa documentação. E a Polícia
Militar do Estado do Maranhão só tem 11 mil homens. Solicitamos também
a previsão de aposentadorias para 2019 e mais de mil policiais militares
poderão se aposentar ainda em 2019. Teremos uma redução de 11 mil para
10 mil homens. Isso muito aquém, muito abaixo da quantidade que o
governador Flávio Dino anuncia que o Maranhão tem, anunciando que o
Estado do Maranhão tem mais de 15 mil policiais militares. Vamos fazer
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uma representação no Ministério Público para que possa investigar, para
que possa tomar as medidas cabíveis diante dessa propaganda enganosa
que foi feita durante a eleição para ludibriar, para enrolar, para enganar os
maranhenses. A propaganda é totalmente diferente da realidade. No governo
da propaganda diz que tem segurança, no governo da propaganda diz que
está tudo bem, no governo da propaganda diz que tem mais de 15 mil
policiais militares. Na realidade a população não tem segurança, na realidade
uma grande quantidade de assaltos, explosões e arrombamentos de banco
no Estado do Maranhão. Na realidade não temos 15 mil policiais militares,
temos 11 mil policiais militares no Estado do Maranhão. Uma realidade
totalmente diferente da propaganda enganosa, da propaganda mentirosa.
Dinheiro público sendo gasto com propaganda mentirosa, com propaganda
enganosa. Senhoras e senhores, essa é a realidade da segurança do Estado
do Maranhão. E logo após a Sessão, eu vou ao Novo Gapara, vou até a
casa desse comerciante para verificar in loco o que realmente aconteceu,
levar solidariedade da Assembleia Legislativa, levar a solidariedade de todos
os Deputados do Poder Legislativo, do Parlamento Estadual, a esse pequeno
comerciante que teve a sua casa invadida por marginais, que foi amarrado,
que foi espancado e a única coisa que podemos fazer é pedir desculpas
para esse cidadão de bem, para esse trabalhador, para esse comerciante e
continuar lutando, continuar solicitando, fazendo requerimentos, continuar
fiscalizando, denunciando, cobrando para que o dinheiro público seja
realmente aplicado para melhoria da qualidade de vida dos maranhenses. E
é isso que temos feito. Além disso, senhoras e senhores, o que nós
verificamos não são barreiras policiais na fronteira ou nas fronteiras do
Maranhão com o Piauí, do Maranhão com o Pará e do Maranhão com o
Tocantins. O que nós observamos são blitzes, mas blitz para tomar o carro
do cidadão, para tomar moto do cidadão. E enquanto isso, o Governador
Flávio Dino está em São Paulo, está lá reunido com o Haddad, e o Maranhão
abandonado. Enquanto o Governador Flávio Dino abandona o Estado do
Maranhão, para se encontrar com o Haddad, numa campanha presidencial.
O Governador Flávio Dino tem sido desleal com a população do nosso
estado. Ele foi eleito para administrar o Estado do Maranhão, nos próximos
4 anos. E o que ele tem feito nos últimos 8 meses? Campanha para
Presidente da República, é isso que ele tem feito. Faltou em uma reunião
em Belém de todos os Governadores da Região Norte, da Amazônia Legal,
na cidade de Belém. Foi o único que não foi, foi o único que faltou, faltou
a reunião na terça-feira, na cidade de Manaus, com todos os Governadores
dos estados da Região Norte, da Amazônia Legal, que compreende o
Estado do Maranhão. Eu sou Presidente do Parlamento Amazônico. Por
que eu sou Presidente do Parlamento Amazônico? Porque o Estado do
Maranhão tem 60% das suas terras na Amazônia Legal. E é por isso que,
além dos estados da Região Norte, o Mato Grosso também participa e o
Estado do Maranhão também participa, pelo nosso bioma, por ter 60% do
nosso bioma de Floresta Amazônica. A antepenúltima Presidência do
Parlamento Amazônico, Deputado Cinésio Campos, do Amazonas; a
penúltima, Deputado Coronel Chagas, de Rondônia, e a última, Deputado
Wellington do Curso, como Presidente do Parlamento Amazônico. E é
lamentável, nós vamos ter uma grande reunião do Parlamento Amazônico
no Estado do Amazonas, na cidade de Manaus, para tratar três pautas: a
primeira delas, o isolamento da Região Norte do país. Isso conta com o
estado do Maranhão; admissão de voos para Região Norte, para o Estado
do Maranhão, para a cidade de Imperatriz. A segunda pauta, as queimadas
e derrubadas de árvores na Floresta Amazônica. E terceiro, uma pauta de
suma importância à saúde na Região Norte do país, na Amazônia Legal.
Temas importantes, como a mutilação, a depressão, o suicídio, o tratamento
de doenças raras, são pautas da próxima reunião do Parlamento Amazônico.
Ao falar da Amazônia Legal, novamente retratando a não ida do Governador
Flávio Dino a uma reunião de suma importância, o que quer dizer que
Flávio Dino não está preocupado com as queimadas, sendo que o Estado
do Maranhão é o segundo estado com o maior número de queimadas na
região Nordeste. Ele não está preocupado com a quantidade de árvores
derrubadas no Maranhão. Em cinco anos, houve ações tímidas ou não
houve ações para conter, para combater a derrubada de árvores e as
queimadas no Estado do Maranhão. Em contrapartida, o Governador
Flávio Dino está em São Paulo com Haddad. Governador Flávio Dino, se
V.Ex.ª quer tratar a Presidência da República, que é só daqui a quatro anos,
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renuncie ao mandato, renuncie ao Governo do Estado. Se V.Ex.ª não tem
mais motivação, não tem mais ânimo, vontade de trabalhar pelo Governo
do Estado, pelo Estado do Maranhão, pela sua população, renuncie, porque
a população está reclamando da falta de segurança, das agências sendo
arrombadas e explodidas. Um pequeno comerciante, na periferia de São
Luís, que foi amarrado, dentro de casa, por marginais. Governador Flávio
Dino, não tem água em muitas casas no Estado do Maranhão, não tem água
nas casas de moradores em Coroatá. O mais deprimente é a velha prática
política, a velha e horrenda prática política, a política que o Flávio Dino
tanta abominava, mas que hoje faz igualmente, faz da mesma forma.
Primeiro, ele falava que Sarney era o desastre do Maranhão. Ele colocava
a culpa de tudo que tinha de errado no grupo Sarney. Eu fiquei admirado,
senhoras e senhores, que ele não colocou a culpa da situação do Cajueiro
no grupo Sarney. Eu fiquei admirado que, pela primeira vez, ele não colocou
a culpa no grupo Sarney pela situação do Cajueiro! E olha que lá, antes, ele
defendia o povoado Cajueiro, o pessoal do Cajueiro, mas agora ele autoriza
o desmatamento, a derrubada de árvores, assim como fez no Parque do
Rangedor. A propaganda do Governo diz: um parque em uma área verde.
Pelo amor de Deus, faça a propaganda e diga: ‘um parque cuja área verde
nós destruímos, um parque cimentado onde colocamos uma única arvore,
talvez de resistência, para ver que ali existiu uma árvore. Um parque que
foi feito na área nobre, um parque feito perto da Litorânea, um parque
perto de residências nobres que têm piscina, área de lazer, academia, área
de ginástica, área de cooper, área de caminhada, mas está aqui destruindo
a natureza, assim como destruiu o Cajueiro, assim como está destruindo a
zona rural. O novo Plano Diretor sendo colocado para votar na Câmara
Municipal e, por ordem do Governador Flávio Dino, vão reduzir em 40%
a zona rural de São Luís. Enquanto isso, o Governador Flávio Dino está
em São Paulo com Haddad, enquanto o trabalhador maranhense tem o seu
carro apreendido, a sua moto apreendida em uma blitz. Não blitz para
conter o índice de criminalidade, mas o índice para aumentar os cofres
públicos. O Governador que toma o carro e a moto do trabalhador
maranhense, sem dó e nem piedade, leva para leilão e leiloa o carro do
trabalhador maranhense é esse o Governador. Mas, senhoras e senhores, o
Projeto de Lei de nossa autoria nº 222 de 2017, que solicita o relatório das
viagens oficiais do Governo do Estado e de Secretários do primeiro escalão,
já foi aprovado na CCJ, já foi aprovado na Comissão de Administração. E,
como foi na legislatura passada, já solicitamos o desarquivamento para
que possa ser aprovado também por esta Casa e seja encaminhado ao
Governador Flávio Dino. Já fiz o Requerimento solicitando a Mesa. Inclusive
conversar ainda com o Presidente Othelino sobre o Requerimento, sobre
esse projeto, que já existe em mais de vinte estados. E no estado do
Maranhão, projeto de nossa autoria que solicita transparência, que as
viagens oficiais do Governo do Estado e de Secretários de Primeiro Escalão
sejam informadas e publicadas no Diário Oficial. Senhor Presidente,
concluindo a pauta da segurança pública, eu preciso somente concluir
falando da saúde. Saúde também que tem os seus dissabores. Saúde também
que tem os seus problemas. Saúde que nós lutamos todos os dias na
tribuna desta Casa, saúde pública de qualidade, para que as pessoas tenham
saúde de verdade, que nas UPAS sejam atendidos, que cheguem aos
macrorregionais no interior do estado e sejam atendidos, que cheguem ao
Socorrão I, ao Socorrão II, ao Hospital da Criança e sejam atendidos. É
lamentável, é lastimável a quantidade de pessoas nos corredores do Socorrão
I, Socorrão II. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu não falo de
denúncia que recebi e denunciei na tribuna. Meu primeiro pronunciamento
em defesa da saúde pública do estado do Maranhão foi no dia 7 de abril de
2015, no Dia Mundial da Saúde. No Dia Mundial da Saúde, eu amanheci
o dia no Socorrão II. Às 5h da manhã, eu estava no Socorrão II percorrendo
os corredores, conversando com homens e mulheres, com enfermos, com
pessoas que aguardavam o atendimento no corredor. Eu encontrei uma
senhora de setenta anos no corredor sentada numa cadeira de rodas e o
filho de cinquenta anos segurando o soro com a mão porque não tinha o
aparador de soro. Essa é a realidade da saúde pública no estado do
Maranhão. Das pessoas que vêm fazer o tratamento de hemodiálise e
muitos já morreram nas estradas perigosas. Muitos morreram antes de
chegar e ter o seu tratamento em São Luís. Das pessoas que buscam o
tratamento do câncer, das pessoas que têm que judicializar e tem que
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entrar na justiça. Crianças recém-nascidas têm que entrar na Justiça para
ter atendido o seu pedido de saúde, algo tão básico, tão simples. A
Constituição Federal no ano passado completou trinta anos. Estamos
para trinta e um anos da Constituição Federal. Uma Constituição tida
como cidadã desrespeitada a todo instante. Desrespeito às pessoas com
deficiência, o desrespeito às pessoas que buscam uma educação pública de
qualidade, uma saúde pública de qualidade. O flagrante desrespeito à
Constituição Federal, permanentemente. Mas eu faço essa pequena
introdução ao vou falar da saúde pública no Estado do Maranhão para
defender os profissionais de saúde. Aproveito este momento para defender
os profissionais de saúde, a todos os técnicos de enfermagem, a todos os
enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos os técnicos,
todos os profissionais de saúde do Estado do Maranhão. Na última segundafeira foram à porta da SES, porta da Secretária de Estado da Saúde reivindicar
direitos, enfermeiros que não têm um local de descanso, enfermeiros que
não têm direitos respeitados nem na saúde pública nem na saúde privada,
em hospitais públicos e hospitais privados. Nós apresentamos logo no
início do nosso mandato, logo em fevereiro de 2015, projetos que beneficiam
profissionais de saúde do Estado do Maranhão. Plano de cargos e carreiras
para enfermeiros, a jornada de 30 horas, a redução da jornada de 30 horas
para enfermeiros. O plano de cargos e carreiras para médicos na saúde do
Estado do Maranhão. A nossa defesa incondicional, a nossa luta
incondicional aos profissionais de saúde do Estado do Maranhão. Técnicos
de enfermagem, de radioterapia, de radiologia, enfermeiros, médicos,
fisioterapeutas, profissionais de saúde do Estado do Maranhão o nosso
respeito, o nosso apoio e a nossa luta incondicional. E, para finalizar, os
dois minutos que me restam, estamos cobrando informações ao Governo
do Estado, por que o salário de profissionais de saúde em Imperatriz estão
atrasados há 3 meses? Há 3 meses salários de profissionais da saúde em
Imperatriz estão atrasados. Quando eu comentei hoje com dois deputados
que eu iria trazer a pauta dessa denúncia, pedi inclusive a confirmação de
um deles, e ele disse que não podia faltar com a verdade e disse que
realmente estava atrasado, eu perguntei também qual é a situação dos
médicos. Ele disse que é um pouco mais grave, de médicos passam de 3
meses. Estamos solicitando, por meio de requerimento, as informações da
Secretaria de Saúde do Estado, os motivos pelos quais os salários dos
profissionais de saúde, na cidade de Imperatriz e outros municípios, estão
atrasados, bem como também uma solicitação para que os salários sejam
pagos, sejam atualizados o mais rápido possível. Então, mais uma vez, a
nossa luta em defesa dos profissionais de saúde do Estado do Maranhão,
a todos. Assim como apresentamos projeto de lei, apresentamos projeto
nesta Casa do Plano de Cargos e Carreiras para Médicos; do Plano de
Cargos e Carreiras para Enfermeiros e a nossa luta em defesa da diminuição
da jornada de trabalho para os enfermeiros do Estado do Maranhão, redução
para 30 horas. É uma luta antiga dos enfermeiros. Nós vamos encampar a
partir de agora com audiências, com enfrentamentos, com reuniões na
Secretaria de Saúde do Estado, para que nós possamos ter essa vitória, em
nome da saúde pública do Estado, em nome dos enfermeiros e técnicos de
enfermagem. Que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles, pela Liderança do Bloco de Oposição.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados. Senhor Presidente, hoje é uma data importante para que nós
possamos refletir, analisar o que vem acontecendo no nosso planeta, em
especial, na nossa Amazônia. Hoje é o Dia da Amazônia, dia 5 de setembro,
Dia da Amazônia. E é um dia que era para nós estarmos comemorando esta
floresta tropical, a maior do mundo. Esta data foi criada com o intuito de
conscientizar as pessoas sobre a importância, a importância da maior
floresta tropical do mundo, da sua biodiversidade para com o nosso planeta.
Não há motivos para comemoração e sim para preocupação. Esse é o
único motivo que nós temos hoje, numa data que era para ser memorável,
a data 5 de setembro. A Floresta Amazônica, atualmente, está ameaçada
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pelos constantes desmatamentos ilegais. São constantes desmatamentos
ilegais que vêm acontecendo ao longo de datas e datas, ao longo de muitos
anos. E, hoje, na Amazônia, afetando diretamente a fauna e a flora da
região, causando desequilíbrio e crise ambiental em nível global. Então,
para nós o que está acontecendo hoje, Senhor Presidente, na Amazônia,
com as queimadas, queimadas com muitas irresponsabilidades das pessoas
que vêm causando dano ao nosso pulmão do mundo, que é a Amazônia.
Vamos aqui fazer uma corrente, pedir a todos, que é uma luta não só desta
Casa, não é uma luta não só do povo do Maranhão, não é uma luta não só
do povo brasileiro e sim do mundo, em especial do nosso povo brasileiro,
mas do mundo para salvar o pulmão da humanidade, que é a nossa
Amazônia, que é a nossa maior floresta tropical do mundo. Fica aqui o
meu apelo, fica aqui o meu pedido. Tenho certeza de que muitos estão se
mobilizando nesse momento, nesta data, como eu disse aqui anteriormente,
era para ser uma data memorável, era para ser uma data de festa, mas hoje
é somente tristeza por conta do desmatamento, das queimadas desenfreadas
e principalmente irresponsáveis que vêm acontecendo na nossa Amazônia,
o nosso pulmão do Brasil e do mundo. Muito obrigado, Senhor Presidente.
E que eu espero que todos se conscientizem deste mal que está acontecendo
na Amazônia. E nós temos, cada um, podendo fazer uma parcela de
contribuição, seja pequena, mas fazer uma parcela para salvar a nossa
Amazônia.

do Itaqui Bacanga, que sai da Cidade Operária, da Cidade Olímpica, do
Residencial Tiradentes, do Turu, da Cohab, do Cohatrac não tem condições
de tomar banho nas nossas praias, praias impróprias para banho. E é
lamentável. E o que está sendo feito pelo Governo do Estado para melhorar
isso? Poluição dos rios, poluição nas praias. Então estamos cobrando do
Governador Flávio Dino não só informações, mas ações. Que possa executar
ações para que possa melhorar a balneabilidade das praias e também a
despoluição dos nossos rios, principalmente dos rios que jogam dejetos,
que jogam de forma in natura diretamente no oceano Atlântico, diretamente
na nossa orla, diretamente na praia. E somente um jornalista, um blog, se
posicionou, que foi o blog do Diego Emir falando que praias em São Luís
voltam a ter balneabilidade. Mas lembrando que somente três a quatro
trechos uma área bem próxima, bem reduzida de São Marcos que é própria
para o banho, que é própria para a utilização de banhistas, sejam eles
maranhenses ou turistas. É lamentável. Precisamos tratar os nossos rios,
cuidar dos nossos rios e cuidar da nossa praia. Era o que eu tinha para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso, pela Liderança do PSDB.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, galeria,
imprensa que nos acompanha, por meio da TV Assembleia. Eu trago à
pauta novamente um pronunciamento nosso já de oportunidades anteriores
que é com relação à poluição dos nossos rios e das nossas praias. Nós
desenvolvemos um projeto, inclusive acompanhado pela TV Assembleia,
nós já fizemos a terceira edição, vamos fazer a quarta edição agora, que é a
expedição nos rios que cortam a Ilha de São Luís. Já fizemos no Rio Anil,
nós já fizemos em todos os rios, agora estamos fazendo, de forma oficial,
acompanhados pela TV Assembleia, acompanhados por técnicos. Fizemos
no Rio Anil, a próxima será no Rio Bacanga. Nós temos acompanhado e
verificado in loco os locais onde estão despejados os esgotos in natura, o
esgoto correndo a céu aberto, sendo jogado nos rios da capital. É uma
situação deprimente que nós verificamos e constatamos no Rio Anil.
Verificamos vários pontos, vários locais onde as pessoas estão jogando
lixo a céu aberto, despejando diretamente no rio e, consequentemente,
indo para o mar. Nós fizemos esse levantamento, o acompanhamento, já
fizemos algumas tomadas e imagens, vídeos, marcamos GPS em alguns
pontos cruciais e vamos fazer agora no Rio Bacanga, de forma oficial, com
a TV Assembleia, porque já fizemos o levantamento de todos eles, desde
o Rio Pimenta, desde o Rio das Bicas, todos os rios de São Luís, todos
monitorados, todos verificados, todos fiscalizados. Estamos fazendo agora
com imagens, catalogando essas imagens com a TV Assembleia, com
técnicos, para que nós possamos fazer um grande levantamento e também
políticas públicas em defesa dos mananciais, das nascentes dos rios que
cortam a Ilha de São Luís. Mas o que chamou a nossa atenção foi um
relatório do Governo do Estado do Maranhão, que é uma nota técnica
sobre o monitoramento das condições de balneabilidade das praias. Essa
análise feita pelos laboratórios e emitida no dia 29 de julho de 2019 a 26 de
agosto de 2019, ou seja, durante todo o mês de agosto, nós só temos
quatro trechos de praias em São Luís que estão prontas para banho. É um
trecho próximo, em frente aos bares do Chef e Marlene, na praia de São
Marcos, um trecho em frente à barraca da Marcela, na praia de São Marcos,
um trecho em frente ao agrupamento do batalhão do Maranhão, também
na praia de São Marcos. E aí vai mais a frente, só a direita do elevatório da
Caema na praia do Calhau. Toda orla de São Luís está imprópria para
banho. Isso é um absurdo. Como que nós podemos falar de turismo, como
que nós podemos falar de atrair atenção de turistas de outros estados, do
interior do estado se nós temos uma praia que é impropria para banho?
Um morador de São Luís que sai do Gapara, que sai da zona rural, que sai

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Por falta de quórum regimental, declaro encerrada a
presente Sessão.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira,
Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo
Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e
Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo
Soares, Daniella Tema, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza
Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Roberto Costa e Zito Rolim. A 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 ao Deputado Doutor Yglésio. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, a Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum” para apreciar a
matéria que ficou transferida para a próxima Sessão. Na forma regimental
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária: Projeto de
Lei nº 188/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto; Projeto de Resolução
Legislativa nº 034/2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende:
Requerimentos n°s: 476/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno;
477/19, de autoria do Deputado Fábio Macedo; 478/2019, de autoria do
Deputado Adriano; 479 e 480/19, de autoria da Deputada Andreia Martins
Rezende e 481/2019, de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho.
No primeiro horário do Grande Expediente falou o Deputado Wellington
do Curso. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Vinícius Louro
falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. 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, 05 de setembro de 2019.
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Ata da Nonagésima Oitava Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e sete de
agosto de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando
Pessoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert
Cutrim.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Felipe
dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil,
Zito Rolim e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Carlinhos Florêncio, Detinha, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio
Macedo, Hélio Soares e Mical Damasceno. O Presidente declarou aberta
a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Mensagem nº 17/2019, do Tribunal de Justiça,
encaminhando o Projeto de Lei Complementar n° 010/19, que Altera a
redação do artigo 130 da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão;
Requerimentos nºs: 456/19, da Deputada Doutora Cleide Coutinho,
solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias realizadas
entre os dias 19 e 22 de agosto do ano em curso, conforme atestado
médico; 457/19, do Deputado Roberto Costa, com manifestação de pesar
pelo falecimento do Senhor Washington Luís Gomes Torres, ocorrido no
dia 26 de agosto do corrente ano e 458/19, do Deputado Fernando Pessoa
com mensagem de congratulações e parabenizando os alunos Hiago Vinicius,
Luís Guilherme, Bernardo Neres, Diogo Frade, Ana Beatriz, Jennifer Silva,
Lara Fontes, Francisco Neto e o professor Marcos Vinicius por grandiosa
participação no JEMs e Circuito Maranhense de Tênis de Mesa; Indicação
nº: 1123/19, do Deputado Doutor Leonardo Sá, ao Secretário de Estado do
Esporte e Lazer, Senhor Rogério Cafeteira, solicitando que a “Caravana
Mais Esporte e Lazer” seja levada ao Município de Pinheiro. Esgotada a
matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente
lido, deferiu a Indicação acima citada e concedeu a palavra ao Deputado
Fernando Pessoa. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo a
deliberação do Plenário, que manteve o Parecer nº 368/19, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº 112/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a reutilização de
gêneros alimentícios e de sobras de alimentos. Na sequência, o Plenário
aprovou o Requerimento nº 455/19, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene em homenagem
aos 30 anos do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, a ser realizada
no dia 12 de novembro de 2019, às 11 horas. O Requerimento n° 452/
2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi retirado da Ordem do
Dia a pedido do autor. O Requerimento 453/19, de autoria do Deputado
Adriano, à Presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão, Senhora Fabíola Ewerton Mesquita, solicitando informações
detalhadas acerca da atual situação dos concursados não nomeados no
último concurso da AGED. Este requerimento foi indeferido, o autor
recorreu e o mesmo foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão a Proposta de Emenda Constitucional n° 008/19, de autoria do
Deputado César Pires; Projeto de Lei n° 296/19, de autoria do Deputado
César Pires; Requerimentos n°s 456/19, de autoria da Deputada Doutora
Cleide Coutinho; 457/19, de autoria do Deputado Roberto Costa e 458/
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19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e
Blocos ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio que, falando pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, destacou o bom momento
vivido pelo time de Imperatriz, o Cavalo de Aço, que ao longo de sua
trajetória vem superando obstáculos, sobretudo financeiros. O Deputado
Doutor Leonardo Sá, pelo Bloco Parlamentar Democrático destacou a
aprovação da Lei 11.075/2019, de sua autoria, que foi sancionada pelo
Governador do Estado do Maranhão e que institui a Política da Terceira
Idade - Casa do Idoso. Pelo Bloco Parlamentar Solidariedade-PP, a
Deputada Doutora Helena Duailibe elogiou o Projeto Xadrez nas Escolas,
do Governo do Estado e informou a realização do Festival de Xadrez nas
Escolas do Maranhão, com a participação de mais de 200 estudantes da
rede pública de todo o Estado do Maranhão. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. Inscritos no Expediente Final fizeramse ouvir os Deputados Wellington do Curso e Felipe dos Pneus. O
Deputado Wellington do Curso que cobrou novamente a nomeação dos
aprovados no concurso da AGED, DETRAN, CAEMA, Polícia Civil e
Militar e voltou a denunciar a falta de diálogo do Governador Flávio Dino
com os moradores do Cajueiro e o comprometimento político do
Governador com a empresa interessada na desapropriação. O Deputado
informou que está entrando com uma representação contra o Governador
Flávio Dino, para que ele possa revogar o decreto de desapropriação da
área. O Deputado Felipe dos Pneus destacou a entrega de patrulhas agrícolas
aos povoadas de São João, Guabiraba e Mariquinha, na cidade de Mirador,
ressaltando a importância desses investimentos para a agricultura do
município. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 27 de
agosto de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Fernando
Pessoa - Primeiro Secretário em exercício. Deputado Glalbert Cutrim Segundo Secretário em exercício.
Ata da Nonagésima Nona Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e oito de
agosto de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Detinha, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Othelino Neto e Vinícius Louro. O Presidente declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em
seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do seguinte Expediente: Mensagens Governamentais nºs: 069/
19, encaminhando o Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 225/19, que declara
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão o Festejo do
Padroeiro São Raimundo Nonato, realizado no Município de Tuntum;
070/19, encaminhando a Medida Provisória nº 297/19, que altera a Lei nº
10.794, de 28 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a implementação do
Programa “Adote um Casarão” pelo Governo Estadual e a Lei nº 10.997/
2019, que institui o Programa Estadual “Habitar no Centro”; 071/19,
encaminhando o Projeto de Lei nº 439/19, que altera e acrescenta dispositivos
à Lei 10.709/2017 que institui o subsídio de complementação ao Programa
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de Aquisição de Alimentos Incentivo à Produção e ao Consumo de LeitePAA Leite; Proposta de Emenda Constitucional nº 014/19, de autoria da
Deputada Daniella Tema, que altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo Estadual da Juventude;
Projetos de Lei nºs: 433/19, do Deputado Wendell Lages, que Estabelece
diretrizes para o Incentivo à contratação de jovens tutelados para o mercado
de trabalho no Maranhão; 434/19, do mesmo autor, que institui o Dia
Estadual de Combate ao Feminicídio no Maranhão; 436/19, da 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; 437/19, da Deputada Andreia Martins Rezende que
dispõe sobre os princípios aplicáveis às 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; 438/19, da 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; Projeto de Resolução
Legislativa nº 097/19, da Deputada Mical Damasceno, que concede Medalha
Manuel Beckman ao Senhor João Vicente de Macêdo Claudino; Moção nº
020/19, do Deputado Rigo Teles, com mensagem de 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, do Município de Barra do Corda,
ganhadores da Medalha de Bronze da 14ª edição da Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP; Indicações nºs: 1124/19,
da Deputada Daniella Tema ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos
Eduardo Lula, para que determine a implantação do programa Setor de
Atividades Especiais Espaço Mulher, nos Hospitais Públicos de Urgência
e Emergência do Estado do Maranhão; 1125/19, da Deputada Daniella
Tema, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e a
Secretária Extraordinária da Juventude, Senhora Tatiana de Jesus Pereira
Ferreira, determinando a construção da Praça da Juventude no Povoado
Creoli do Bina do Município de Tuntum; 1126/19, do Deputado Doutor
Yglésio, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
bem como ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto e ao Secretário de Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser,
solicitando a pavimentação das seguintes estradas vicinais no Município
de Bacurituba: Beira da Costa, Cinco Marias, Tamanduai, Tucum, Baltazar,
Papagaio, Paraíso, Gado Bravo, Estrila, Chapada dos Barros, São Miguel,
Jaguarema, Santa Maria, Serejo, Japi, Rodagem (MA – 310), Serejo 2 (MA
– 310), Moizinho (MA – 310), Chapada do Boqueirão (MA – 310),
Sertãozinha, Ponta do São João e Contorno da Ilha do Carmo (MA –
3100); 1127/19, da Deputada Andreia Martins Rezende, ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando-lhe que determine providências,
por meio da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana –
MOB, que execute o Projeto Travessia no Municipío de Santa Inês. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação
o expediente lido, deferiu as Indicações acima citadas e concedeu a palavra
ao Deputado Wellington do Curso que cobrou novamente a nomeação dos
aprovados no concurso da AGED, DETRAN, CAEMA, Polícia Civil e
Militar e voltou a denunciar a falta de diálogo do Governador Flávio Dino
com os moradores do Cajueiro e o comprometimento político do
Governador com a empresa interessada na desapropriação. O Deputado
informou que está entrando com uma representação contra o Governador
Flávio Dino, para que ele possa revogar o Decreto de desapropriação da
área. O Deputado Felipe dos Pneus destacou a entrega de patrulhas agrícolas
aos povoadas de São João, Guabiraba e Mariquinha, na Cidade de Mirador,
ressaltando a importância desses investimentos para a agricultura do
município. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo a
deliberação do Plenário, em segundo turno, votação nominal a Proposta de
Emenda Constitucional nº 008/2019, de autoria do Deputado César Pires,
que altera o ato das disposições constitucionais transitórias, acrescentando
artigos que criam o Fundo Estadual de Proteção dos Animais. Com parecer
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favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esta PEC foi
aprovada por 29 (vinte e nove) votos, conforme relação nominal, incluindo
os votos dos Deputados Rigo Teles e Doutor Leonardo Sá, que não foram
computados no painel eletrônico. Em único turno, regime de urgência,
foram aprovados e encaminhados a sanção governamental os Projetos de
Lei de Conversão n°s: 001/19, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, oriundo da Medida Provisória n° 296/19, encaminhada pela
Mensagem Governamental n° 053/19, que altera a Lei nº 6.546/1995, que
dispõe sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado
do Maranhão, bem como a Lei nº 11.000/2019, que reorganiza a estrutura
da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e
Negócios Públicos, extingue a Comissão Central de Licitação, recria a
Secretaria de Estado de Turismo, transforma a Secretaria Extraordinária de
Programas Especiais em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos, e
a Lei nº 10.213/2015, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração
pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJC, acatando emenda
oferecida pela referida comissão e 002/19, da CCJC, oriundo da Medida
Provisória n° 293/19, encaminhada pela Mensagem Governamental n°
027/2019, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Secretaria
de Estado da Educação, também com parecer favorável da CCJC, acatando
emenda oferecida pela referida comissão. Em segundo turno, tramitação
ordinária, foi aprovado e encaminhado à sanção governamental o Projeto
de Lei nº 296/19, de autoria do Deputado César Pires, que institui o “Dia
Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial e Diabetes. Na sequência foi
aprovado o Requerimento n° 458/19, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa, enviando mensagem de congratulações aos alunos Hiago Vinícius,
Luís Guilherme, Bernardo Neres, Diogo Frade, Ana Beatriz, Jenifer Silva,
Lara Fontes, Francisco Neto e ao professor Marcos Vinicius, pela grandiosa
participação no JEMS e circuito maranhense de Tênis de Mesa. Sujeito à
deliberação da Mesa foram deferidos os Requerimentos n°s: 456/19, da
Deputada Doutora Cleide Coutinho, para que seja justificada sua ausência
nas Sessões realizadas entre os dias 19 a 22 de agosto do corrente ano,
conforme atestado médico e n° 457/2019, do Deputado Roberto Costa,
solicitando que seja consignada nos Anais da Casa manifestação de pesar
aos familiares do Senhor Washington Luis Gomes Torres, pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 26 de agosto do ano em curso. Na forma
regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão o Projeto
de Resolução Legislativa nº 044/19, da Deputada Andreia Martins Rezende.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos não houve indicação dos líderes, assim como
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 28 de agosto de 2019. Deputado Glalbert Cutrim - Presidente, em
exercício. Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária.
Deputado César Pires - Segundo Secretário em exercício.
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
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(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, em nome do povo e invocando a proteção de Deus.
Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior
e do Expediente a seguir: Projeto de Resolução Legislativa nº 098/19,
Deputada Mical Damasceno, que concede Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” a Senhora Damaris Regina Alves; Requerimento nº:
459/19, do Deputado Doutor Leonardo Sá, encaminhando mensagem de
pesar aos familiares da Senhor Conceição de Maria Lima Soares, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 27 de Agosto do corrente ano; Indicações nºs:
1128/19, do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado de
Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a construção
de um cais e melhorias no porto do Quebra Pote no Município de São
Luís; 1129/19, do referido Deputado, ao Governador do Estado, bem
como ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula,
solicitando 01 (uma) ambulância para a cidade de Tasso Fragoso; 1130/19,
ainda do Deputado Pará Figueiredo ao Governador do Estado do Maranhão,
bem como ao Secretário de Estado de Esporte, senhor Rogério Cafeteira,
solicitando a construção do campo de futebol no Residencial Terra LivreParque Vitória, no Município de São José de Ribamar. Não havendo mais
matéria sobre a Mesa, para leitura, o Presidente encaminhou à publicação
o expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações
acima mencionadas e concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Doutora
Cleide Coutinho, Doutor Yglésio. A Deputada Doutora Cleide Coutinho
que destacou a ação conjunta de Deputados para instalação de unidade do
Corpo de Bombeiros em Presidente Dutra. O Deputado Doutor Yglésio
solicitou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigar transferências suspeitas ocorridas no curso de Medicina da
UEMA. 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, o Deputado Adelmo Soares,
falando no tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, discorreu
sobre os recentes incêndios e queimadas na região da Floresta Amazônica,
criticando o posicionamento do Presidente Jair Bolsonaro sobre o incidente.
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 lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 29 de setembro de 2019. Deputada Doutora
Cleide Coutinho - Presidente em exercício. Deputado Zito Rolim - Primeiro
Secretário em exercício. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo Secretário
em exercício.

SESSÃO SOLENE DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 11h30.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
Sessão Solene convocada para entrega da medalha Manuel Beckham à
cantora, compositora e instrumentista Alcione Dias Nazaré, concedida
por meio da Resolução Legislativa n.º 092/2019, oriunda do Projeto de
Resolução Legislativa nº 004/19, de autoria do Deputado Wendell Lages.
Convido para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor Flávio Dino,
Governador do Estado do Maranhão; o Excelentíssimo Senhor Carlos
Brandão, Vice-Governador do Estado do Maranhão; o Excelentíssimo
Senhor Anderson Lindoso, Secretário de Estado da Cultura; a Excelentíssima
Senhora Desembargadora Anildes Cruz; o Excelentíssimo Senhor Fábio
Gentil, Prefeito de Caxias; o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz
Gonzaga. Registro a presença do Excelentíssimo Senhor Márcio Honaiser,
Secretário de Estado e Desenvolvimento Social, Deputado Márcio Honaiser;
também do Senhor Rodrigo Lago, Secretário de Estado da Comunicação e
Assuntos Políticos; a Senhora Excelentíssima Deputada Ana do Gás,
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Secretária de Estado da Mulher. Registro a presença do Excelentíssimo
Senhor Marlon Botão, Secretário de Cultura do município de São Luís.
Convido a Cantora Alcione Nazaré para compor a Mesa. Convido todos
para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino do Maranhão, interpretado
pelo cantor Fernando de Carvalho. Há um vídeo que conta um pouco da
história de Alcione Nazaré. Ouviremos agora o Coral de São João,
interpretando a música Todos Cantam Sua Terra.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ouviremos agora o Deputado Wendell Lages, autor da proposição.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Que tem nos
guiado até hoje, até aqui. Agradecer a todos os músicos, as pessoas que se
empenharam em fazer essa solenidade acontecer, o pessoal do Cerimonial,
à Casa, Assembleia Legislativa. Agradecer meus pares, meus colegas de
parlamento que também ajudaram a fazer essa solenidade acontecer, todos
os pares. Agradecer todos que compõem a Mesa. Meu Presidente Othelino
Neto, gosto muito de Vossa Excelência. Agradecer o Vice-Governador
Carlos Brandão por ter estado aqui e o nosso e meu Governador Flávio
Dino. Muito obrigado também pela sua presença. Parabéns, Alcione, você
é merecedora. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ouviremos o cantor Alessandro Batista, interpretando a música:
Namorada do Sol. Deputado Wendell com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Desculpe, é
porque eu estava emocionado. É que a gente queria fazer uma surpresa e a
gente queria que entrasse a banda de música para fazer homenagem à
cantora Alcione Nazaré, parabéns!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Alessandro, agora, sim. Convido o Deputado Wendell Lages fazer a
entrega, com o governador Flávio Dino, da Medalha Manuel Beckman à
cantora, compositora e instrumentista Alcione Nazaré.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vocês sabem que homenagem a Alcione tem que ser com muita música,
como disse o Fernando, ao invés de muitos discursos, muita música.
Ouviremos o cantor Fernando de Carvalho acompanhado pelo violonista
Luís Júnior, na música “Cajueiro Velho”, de autoria do maestro João
Carlos Dias Nazaré. Convidamos a cantora Alcione para fazer uso da
palavra.
A SENHORA ALCIONE DE NAZARÉ – Gente, estou muito
emocionada nesta tarde, de tanta gente amiga, tanta gente conhecida,
Bernadete, minha amiga da Escola Normal: Tu vais me pagar o desaforo
que me falaste na entrada. Eu queria falar ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Othelino Neto, Presidente da Assembleia Legislativa; ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Wendell Lages, autor da Proposição,
cadê ele, esse pequeno? Oh, gente, tão novinho, nosso Deputado, parabéns,
gosto muito de você! Excelentíssimo Flávio Dino, Governador do Estado
do Maranhão. Governador, foi um prazer estar com o Senhor aqui.
Excelentíssimo Senhor Carlos Brandão, Vice-Governador do Estado do
Maranhão. Excelentíssimo Senhor Anderson Lindoso, Secretário de Estado
da Cultura. Excelentíssima Senhora Desembargadora Anildes Cruz, minha
amiga que sempre quando pode vai ao Rio de Janeiro. Desembargadora
Anildes Cruz, minha amiga, e também o Excelentíssimo Senhor Fábio
Gentil, Prefeito de Caxias, gosto tanto dessa terra, Caxias. Excelentíssimo
Senhor Procurador Luiz Gonzaga. Muito obrigada. E agradecer a todos os
meus amigos, cantores, compositores, músicos que aqui estiveram nessa
tarde. Muito obrigada mesmo por tudo que vocês fizeram essa tarde para
ficar mais linda ainda. Zé Raimundo, estava com saudades de ti, meu
colega, tu não poderias faltar aqui hoje. O Zé Raimundo, a pessoa que
levantou a bandeira, levantou a bandeira do bumba meu boi nesse estado,
sempre protegeu a nossa cultura, obrigada, Zé. Muito obrigada. E também
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agradecer muito especialmente a nossa Banda de Música da Polícia Militar
do Estado do Maranhão. Honra e glória de todo esse estado também.
Muito obrigada. Ontem à noite também tive uma grande homenagem feita
pela Banda do 24º BIS do Exército. Muito obrigada essa banda maravilhosa
também que me homenageou ontem à noite. Quero dizer a todos os meus
amigos aqui que eu estou sem palavras mesmo para agradecer. É uma honra
muito forte porque é feita para mim, aqui, dentro de casa, e isso é muito
bom na vida da gente. Olha que eu já bati uma perna por esse mundo, mas,
quando você se vê diante das pessoas de casa que vêm te dizer: ‘olha, você
sim é muito importante pra mim’, é muito glorificante, meu coração fica
cheio de alegria. Vocês massagearam minha alma, a do meu pai, Seu João
Carlos, de Dona Felipa e de todos os meus irmãos, os que estão presentes
e aqueles que já fizeram a passagem. Mais uma vez quero agradecer à
Assembleia Legislativa e ao Deputado Wendell Lages por esse carinho, a
V. Ex.ª e sua esposa, toda a sua família. Senhor Governador, obrigada pela
alegria de tê-lo aqui conosco mais uma vez. Quero dizer a vocês que, aqui,
no Maranhão, eu sempre tive o apoio de muitas pessoas boas. Lembro do
Deputado Henrique de La Rocque Almeida, não sei se vocês lembram aqui
dele, a minha mãe era muita amiga do Doutor La Rocque e, quando ele
queria que eu fosse cantar em alguma festa que ele era paraninfo, ele falava
com os olhos fechados: “Dona Felipa, pode deixar Dona Alcione cantar
comigo amanhã na escola tal que eu sou paraninfo lá?”. E lá eu ia com o
Doutor La Rocque cantar nas festas nas quais ele ia ser paraninfo. Doutor
La Rocque foi quem me deu a minha primeira passagem de avião para ir ao
Rio de Janeiro: “Pergunte a seu pai primeiro se ele vai permitir que você
vá, depois volte aqui pode pegar a passagem”. E aí meu pai consentiu e eu
fui lá buscar minha passagem. Tenho que agradecer muito a José Sarney, à
Dona Marly, à Roseana, toda essa família com a qual sempre estivemos
juntos em todas as lutas, é uma segunda família para mim. O José Sarney
baixou à sepultura e, quando a minha mãe entrou no cemitério, ela pediu ao
meu irmão Wilson que largasse o caixão, que levou a minha mãe à sepultura,
porque a minha mãe era uma lavadeira, era uma senhora que lavava roupa
para fora, ele tinha esse respeito pela minha família, não tem política
envolvida nisso, e isso as pessoas, graças a Deus, entenderam neste País,
é uma coisa de amor e tudo mais. Ainda tinham as minhas amigas da minha
escola normal, que aqui estão os meus amigos músicos, dizem que Piu Piu
mesmo só foi batizado porque eu falei: “Pequena, esse pequeno não pode
ficar pagão!”. Depois, Zé Américo: “Vamos batizar esse pequeno”. Levamos
para a igreja, lá em São Conrado, e ela me disse: “Rapaz, tu não tens
vergonha não!?”. Eu tive que batizar o pequeno senão ele ia ficar pagão até
hoje. Eu vou contar uma coisa para vocês deles. Fomos fazer um show em
Teresina e ele ficou de passar lá por casa para ir comigo para o aeroporto,
mas ele disse que ia fazer primeiro um som, em Ipanema, com o cavaquinho
dele. Eu esperei, e ele não voltou. No dia seguinte, ele chegou lá em casa
cedinho e falou: “Madrinha, eu perdi meu cavaquinho!”. Eu falei: “Como
é que tu vais viajar comigo? Como é que músico vai viajar sem instrumento?
E como é que tu perdes teu instrumento?”. Eu tive que arrumar um
cavaquinho para esse pequeno poder viajar, mas vou dizer uma coisa a
vocês: eu não aguentava mais ele, eu já estava para dar uma surra nele.
Mas, graças a Deus, está aí, agora virou gente, foi batizado, está tocando
bem até hoje. Obrigado, Fernando, mais uma vez eu fico agradecida a todos
vocês por essa festa de hoje e por essa homenagem. Deus é muito grande.
Eu agradeço, eu tenho muito mais a agradecer do que para pedir a Deus.
Obrigada, gente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Convido os músicos presentes para uma homenagem ao Bumba Meu
Boi e ao Carnaval do Maranhão. Neste momento, Alcione cantará as
músicas “Boi de Lágrimas” e “Eu te conheço, Carnaval”.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Convido a Alcione para voltar à Mesa. Sei que está muito disputada aí,
para que possamos fazer o fechamento desta nossa alegre Sessão Solene.
Enquanto a Alcione volta, registro a presença dos deputados Adelmo
Soares, Andreia Martins Resende, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho; Dra.
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Helena Duailibe; Dra. Thaiza Hortegal; Fábio Macedo; Felipe dos Pneus;
Mical Damasceno; Neto Evangelista; Rafael Leitoa; Rildo Amaral; Roberto
Costa; Vinícius Louro; Wendell Lages, claro, o autor; Zé Gentil; Zé Inácio;
Zito Rolim. Algum Deputado presente que eu não tenha nominado? Alcione,
já tem até quórum, nós poderíamos até deliberar agora com esse tanto de
Deputado aqui presente para homenageá-la. Convido o Governador Flávio
Dino para fazer uso da palavra.
O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO FLÁVIO DINO – Eminente Presidente Othelino Neto.
Ilustres Parlamentares, a quem saúdo na pessoa do Deputado Wendell
Lages, que hoje recebe, talvez um dos títulos mais importantes da sua
carreira parlamentar, que é ser chamado de “Pequeno”, por Alcione. Já
pode botar no teu curriculum, viu Wendell. Quero cumprimentar,
obviamente, a Alcione e toda sua família, seus admiradores que estão aqui.
Saudar a Mesa, explico, neste brevíssimo discurso, a razão, as múltiplas
razões da minha presença. A primeira deriva de um telefonema, nascido de
um vídeo na internet que a cantora Alcione recentemente veiculou, um
grande sucesso. Num momento conturbado da vida política nacional e da
minha própria, fui surpreendido com uma rede de solidariedade ampla,
suprapartidária, democrática, não a mim, pessoalmente, solidariedade ao
Maranhão. E uma das vozes que, com mais ênfase e incisividade vestida na
bandeira do Maranhão se fez ouvir no plano nacional foi a voz da Alcione,
lembrando sobretudo a defesa do Brasil e da brasilidade que está por sobre
divergências ideológicas ou partidárias contingenciais. Nunca tinha tido a
honra de telefonar para Alcione, consegui o seu telefone, liguei a ela, quando
ela atendeu não tive dúvida que era a própria, pela singularidade da sua
voz, e apenas agradeci, agradeci em meu nome próprio, mas sobretudo em
nome dos sete milhões de compatriotas brasileiros que têm a honra de
dividir a maranhensidade conosco. E disse: Alcione, eu gostaria muito de
conversar com você e te ouvir sobre a cultura, sobre o Brasil, sobre o
Maranhão. Então, ela me disse desse encontro, liguei ao Deputado Wendell
e disse: Wendell, lá estarei e confirmei com o Presidente Othelino a minha
presença e fiz questão de aqui estar, Alcione, e conto essa história para
exatamente sublinhar o que você acabou de dizer, isto é, que há momentos
que transcendem o que se vê, transcendem o imediato aqui e agora e que,
por isso, se eternizam. Independentemente de gostos e opções das quais
todos nós somos detentores do direito de tê-las, há momentos em que
deve falar mais alto o principal, que é o espírito de fraternidade e de
solidariedade, por isso, Alcione, o meu primeiro agradecimento é este,
muito obrigado por vestir, naquele dia e todos os dias, a bandeira do
Maranhão como a sua roupa, como seu traje, em todo o Brasil e em outros
países do mundo. As palavras mais importantes já foram ditas pelos
fazedores de cultura, artistas e compositores da nossa terra, pouco tenho
a acrescentar aqui ao que disse a banda da Polícia Militar. Fernando
Mouchrek com o Coral de São João, Alessandro, Fernando Hercúleo Júnior
e todos os outros que estiveram presentes aqui indiretamente, o Macarra,
saudoso, João do Vale, Humberto de Maracanã, tantos ilustres da cultura
maranhense que presidiram em verdade este momento. Portanto, ratifico a
mensagem dos nossos artistas, dos nossos compositores da cultura
maranhense. Aqui temos a bandeira da nossa pátria, de que ela é feita?
Aprendemos, na escola, no Liceu, é feita de territórios, é feita de povo,
mas, acima de tudo, é feita de cultura. Uma pátria é, sobretudo, um patrimônio
de narrativas pretéritas e de sonhos e projetos futuros, é a soma da base
material, do território, das pessoas, mas, sobretudo, aquilo que nós pensamos
e sonhamos. A cultura, portanto, é o que nos faz brasileiros e, por isso
mesmo, também o meu segundo agradecimento, Alcione, porque você,
como expoente da cultura brasileira, encarna mesmo a alma mais profunda
da brasilidade que todos nós celebramos neste momento, unindo as tuas
duas pátrias, uma de berço, a principal, claro, a do Maranhão, outra de
adoção, tão bem representada pela roupa verde-rosa de Fernando, que ali
está. Não sei onde ele arrumou este tecido, mas eu achei uma justa
homenagem à identidade carioca que também sei que é um pouquinho tua,
embora a do Maranhão obviamente seja dominante. Gostei muito do
conjunto de histórias aqui narradas no vídeo e uma resolvi adotar como
lema de vida. Um amigo, muito amigo teu, pega e te empurra e te joga
dentro água! Ele está presente aí, o Fernando? Adorei a frase “nada se não
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morre”, e acho que é um lema de vida para nós todos. O que eu tenho a
dizer, Alcione, é que você é uma nadadora vitoriosa e por isso não morrerá
nunca. Minhas palavras finais são para afiançar você que, assim como o
samba não vai morrer, porque nós não vamos deixar, certamente você
integra para sempre o panteão dos imortais da cultura do Maranhão. Viva
Alcione, viva o Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Nós estamos já concluindo esta nossa bela e alegre Sessão Solene e,
certamente, uma das mais alegres e participativas, Deputado Wendell,
desta Casa. Veja como esta Casa está lotada de amigos, admiradores e até
de fãs silenciosos que não a conhecem pessoalmente, mas é como se
conhecesse. Esta homenagem, Alcione, proposta pelo Deputado Wendell
e aprovada por unanimidade pelos Deputados, sinta como uma homenagem
do povo do Maranhão. Afinal de contas, a Assembleia representa, mais do
qualquer outro ente, o povo do Maranhão. O Parlamento com a sua
diversidade, com a sua composição de diferentes, cada um vindo com uma
origem política, ideológica, religiosa, diferente, isso enriquece o Parlamento
que representa bem os nossos sete milhões de maranhenses com a
diversidade que este estado tem. Diversidade esta que muito nos orgulha.
Então essa homenagem, que foi proposta pelo Deputado Wendell, é uma
homenagem de todo o povo do Maranhão pelo que você representa para
nossa cultura, por levar o nosso amado estado do Maranhão para o Brasil
e para o mundo, por ser certamente o maior expoente da nossa cultura
maranhense. E cada vez que você leva o nome do Maranhão para o Brasil
e para o mundo, você está enchendo a todos nós com muito orgulho. Eu
finalizo dizendo que eu estava, Governador Flávio Dino, em Tutóia, com
a minha família. Estava com minha esposa Ana Paula e as crianças, que
aliás é sua fã. Está ali sentada. Assim como minha mãe é sua fã. Nós
estávamos em Tutóia, Governador, e disseram que eu estava com Vossa
Excelência na Venezuela reunido com Maduro, hospedado num hotel de
luxo. O Governador estava tirando uma semana justa de férias, eu também.
Ele em Brasília com a família, com a esposa e os filhos; eu em Tutóia,
quando deram essa notícia que nós estávamos fora. E, ao mesmo tempo,
teve aquela frase tão mal colocada, digamos assim, de tão mal gosto, do
Presidente da República, que deveria liderar a pacificação do país. Afinal
de contas, nós somos, nós fazemos parte do Brasil e a parte talvez mais
bonita e com maior potencial do Brasil. E eu via a declaração do Governador.
A internet estava muito ruim lá, mas eu consegui uma hora entrar nas redes
sociais e via aquela sua declaração cheia de emoção, cheia de maranhensidade,
de nordestinidade, Governador, falando, dando um verdadeiro ‘puxão de
orelha’ no Presidente da República. Sei que você fez aquilo de forma muito
respeitosa, mas saiba que aquelas suas palavras eram as palavras de milhões
de maranhenses e de nordestinos que se sentiram representados naquela
sua fala. Portanto, muito obrigado por nos encher de orgulho, por nos
defender e por levantar sempre a nossa autoestima. Enquanto tiramos uma
foto com todos esses deputados e deputadas que já estão aqui para prestigiála, assim como esta Mesa que compõe hoje esta Sessão Solene, vamos
ouvir o encerramento com o Fernando de Carvalho interpretando Asa
Branca, música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que simboliza bem
este momento e é um verdadeiro hino informal do nosso amado Nordeste
do Brasil.
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fala. Meu anjo da guarda saltou lá fora e quem faz as coisas assim para mim
é Carlos Fernando Marão, que é nosso diretor de marketing e que eu
chamo de meu filho, é filho de Roberta, mas eu chamo de filho e ela é babá
agora. Então, eu falei: Meu filho, tem que me ajudar a colocar uma coisa na
internet hoje, porque aquele homem me tirou do sério. E aí fui lá e coloquei
isso, mas quero dizer para vocês só uma coisa: Isso já foi, a fila anda e
vamos continuar o trabalho. E quero dizer que nós, maranhenses, temos
uma coisa muito importante, nós temos, como ele já falou aqui, a nossa
diversidade maravilhosa. Temos um potencial de cultura e inteligência
muito grande. Se o Maranhão se unir, se os maranhenses se unirem, ninguém
vai segurar esse estado, gente, ninguém segura gente, estou falando a vocês
que sabem do que eu estou falando. Ninguém vai segurar o Maranhão se
todos nós resolvermos nos unir. Que Deus abençoe esta terra.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Declaro encerrada a presente Sessão.

LEI Nº 11.095, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre a obrigação das Agências Bancárias
em receber contas de outras Instituições Financeiras.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:
Art. 1º As agências bancárias, dos bancos públicos e privados,
localizadas no âmbito do Estado do Maranhão, ficam obrigadas a receber
em seus terminais (caixas), com atendimento pessoal, contas de consumo
público, como luz, água, gás e telefone, e taxas diversas (municipais, estaduais
e federais) de qualquer valor, independente dos mesmos serem ou não
correntistas da instituição financeira.
Art. 2º Tais instituições estarão obrigadas a fixar avisos em locais
de fácil visibilidade a todos os clientes que estejam na instituição, acerca do
recebimento de pagamento de contas mencionadas no art. 1° desta Lei,
através do atendimento presencial nos caixas da agência.
Art. 3º O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o infrator
ao pagamento de multa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 4º As instituições financeiras terão um prazo 90 (noventa)
dias para se adequarem à presente Lei.
Art. 5° O Poder Executivo Estadual regulamentará os dispositivos
desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a 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 05 de setembro de 2019. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Acione, fique à vontade.
LEI Nº 11.096, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
A SENHORA ALCIONE DE NAZARÉ – Primeiro eu quero
agradecer essa camisa e quero chamar a atenção de todo mundo, que a
depressão é um problema sério e que está acontecendo no mundo inteiro.
Existem jovens se suicidando por depressão. Não vamos levar isso na
brincadeira, vamos tomar conta dos nossos jovens, dos nossos idosos, das
pessoas, que é muito sério isso. Eu ganhei esta camisa hoje do deputado
Fábio Macedo, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Eu queria dizer
só mais uma coisinha. Eu não gosto muito de estar de blá, blá, blá na
internet, não gosto. Eu gosto de falar do meu show, gosto de cumprimentar
meus amigos, mas naquele dia eu acordei e minha irmã me mostrou aquela

Obriga os estabelecimentos comerciais situados no
Estado do Maranhão a disponibilizarem, para
consulta, o Código de Defesa do Consumidor.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:
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Art. 1º - Ficam os estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços situados no Estado do Maranhão obrigados a manter, em local
visível e de fácil acesso ao público, 1 (um) exemplar do Código de Defesa
do Consumidor.
§ 1º - Ficam os estabelecimentos comerciais obrigados, também, a
disporem de exemplares em linguagem Braile do Código de Defesa do
Consumidor, com o intuito de atender às necessidades das pessoas com
deficiência visual.
§ 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se estabelecimento
comercial aquele que desenvolva atividade de distribuição ou
comercialização de produto ou prestação de serviços.
§ 3º O exemplar a que se refere o “caput” do Artigo 1° e o § 1º deste
mesmo artigo poderá ser solicitado pelo cliente ao funcionário encarregado
do atendimento.
Art. 2º - É obrigatória, nos estabelecimentos comerciais
supracitados no §1º do Artigo 1º, a afixação de placa junto ao caixa, em local
visível e de fácil leitura, com os seguintes dizeres: “Este estabelecimento
possui exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor disponível
para consulta.”.
Art. 3º - O Poder Público estabelecerá os regulamentos necessários
à implantação do disposto nesta Lei, prevendo o(s) órgão(s)
responsável(éis) pelas providências administrativas e de fiscalização, bem
como as penalidades impostas aos estabelecimentos que a descumprirem.
Art. 4º - 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 05 de setembro de 2019. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 11.097, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre a presença de intérprete de Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas exibições de eventos
públicos culturais e sociais no Estado do Maranhão.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:
Art. 1º Os organizadores de eventos públicos culturais e sociais
no Estado do Maranhão ficam responsáveis por oferecer interpretação do
texto correspondente em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS.
Art. 2º O recurso de que trata o artigo 1° deve assegurar à pessoa
com deficiência sensorial auditiva a participação, compreensão e proveito
dos eventos em condições de conforto equivalentes às oferecidas aos
demais espectadores.
Art. 3º 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 05 de setembro de 2019. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

A MESA DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 102/2019, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 953 /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.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 05 de setembro de 2019. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada Andréia Martins Rezende Primeira Secretária. Deputada Cleide Coutinho - Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1008/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 449/19, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 26 de agosto do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no dia
19 de agosto/2019 do deputado Adelmo Soares, tendo em vista o mesmo
encontrar-se participando das solenidades do programa “Escola Digna”
no município de Caxias, representando esta Casa.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 02 de
setembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
DRª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIROSECRETÁRIO
RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
Nº 996/2019, de 03 de setembro de 2019, exonerando ALAN
MARTINS ALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano
em curso.
Nº 997/2019, de 03 de setembro de 2019, nomeando HELIO DE
JESUS OLIVEIRA AMARAL JUNIOR, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 998/2019, de 03 de setembro de 2019, exonerando PACÍFICO
CUTRIM DA CONCEIÇÃO PEREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 999/2019, de 03 de setembro de 2019, nomeando JAIRTON
LOPES BARBOSA JÚNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
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4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1000/2019, de 03 de setembro de 2019, exonerando INAMAR
ARAUJO MEDEIROS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1001/2019, de 03 de setembro de 2019, nomeando RONNY
PETHERSON ROCHA VIEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1002/2019, de 03 de setembro de 2019, exonerando BRUNA
BEZERRA DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1003/2019, de 03 de setembro de 2019, exonerando DIANA
DA COSTA MARQUES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1004/2019, de 03 de setembro de 2019, nomeando
WILLYHANDERSON DA SILVA ABREU, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1006/2019, de 05 de setembro de 2019, exonerando FLANK
SANTOS VALLES PORTO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1007/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando JOSE
RAIMUNDO FERREIRA VERDE, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1009/2019, de 05 de setembro de 2019, exonerando PEDRO
ANTONIO SOEIRO COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1010/2019, de 05 de setembro de 2019, exonerando PEDRO
RAIMUNDO PEREIRA NETO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1011/2019, de 05 de setembro de 2019, exonerando VALDIR
GONÇALVES SERRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de setembro do ano em curso.
Nº 1012/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando PEDRO
ANTONIO SOEIRO COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de setembro do ano em curso.
Nº 1013/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando PEDRO
RAIMUNDO PEREIRA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1014/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando VALDIR
GONÇALVES SERRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1015/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando
JUSCELINO MARTINS DE OLIVEIRA JÚNIOR, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1016/2019, de 05 de setembro de 2019, exonerando
FRANCISCA DE FÁTIMA CORREA COSTA MONTEIRO, do Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1017/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando MARCIO
RICARDO SANTOS GUAYANAZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
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Nº 1018/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando BIANCA
FERREIRA DIAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de setembro do ano em curso.
Nº 1019/2019, de 05 de setembro de 2019, exonerando
FERNANDA AGUIAR PORTELA COSTA, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1020/2019, de 05 de setembro de 2019, exonerando ANA
TERRA FEITOSA LOBATO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de setembro do ano em curso.
Nº 1021/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando ANA
TERRA FEITOSA LOBATO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1022/2019, de 05 de setembro de 2019, exonerando
FRANCINETE BARBOSA BARROSO, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1023/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando IVANILDO
DA SILVA FARIAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1024/2019, de 05 de setembro de 2019, nomeando EVERSON
CARLOS DO NASCIMENTO MOREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1025/2019, de 06 de setembro de 2019, exonerando MARIA
AURENIZA DA SILVA LIMA FERREIRA, do Cargo em Comissão, DAS1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1026/2019, de 06 de setembro de 2019, nomeando BRUNA
OLIVEIRA FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1027/2019, de 09 de setembro de 2019, exonerando
REGINALDO SANTOS CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1028/2019, de 09 de setembro de 2019, nomeando MARIA
GORETHE GOMES WANDERLEY MUNIZ MENDES, para o Cargo
em Comissão, Simbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1029/2019, de 09 de setembro de 2019, exonerando VICTOR
HUGO MATTEUCCI FILHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1030/2019, de 09 de setembro de 2019, nomeando
GIANCARLOS OLIVEIRA ALBUQUERQUE, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.
Nº 1031/2019, de 09 de setembro de 2019, nomeando VICTOR
HUGO MATTEUCCI FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 005 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de análise do mérito do Projeto de Lei nº 305/2019, de
autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Cria a Política Estadual de
Incentivo à Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas no
Estado do Maranhão.
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Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei
distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado pela constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto (Parecer nº 396/
2019, na forma de substitutivo). Posteriormente, a proposição de Lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória, no
que diz respeito ao incentivo pelo Estado às atividades econômicas e
diretrizes do desenvolvimento estadual, bem como assuntos atinentes
à agricultura, nos termos do art. 30, inciso XI, alíneas “e” e “h”, do
Regimento Interno desta Casa.
A Política de que trata a presente propositura de Lei, será
executada no âmbito da Política Estadual de Desenvolvimento Rural,
objetivando a preservação da agrobiodiversidade e o desenvolvimentos
sustentável.
Nos termos do presente projeto de lei, considera-se banco
comunitário de sementes e mudas a coleção de germoplasmas de
cultivares local, tradicionais ou crioulos, que são variedade desenvolvida,
adaptada ou produzida. Em condições locais, administrada por
agricultores familiares responsáveis pela multiplicação de sementes
ou mudas para distribuição, troca ou comercialização.
Registra a justificativa do autor, que no Maranhão, tem diversas
iniciativas de agricultores familiares de comunidades tradicionais, que
trabalham com o cultivo das sementes crioulas e de muda nativas,
razão esta que justifica a criação de um banco de sementes que funcionará
com o deposito dessas em local próprio e que servirá para atendimento
das necessidades de nosso Estado quando necessárias.
Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o Projeto de
Lei, sob exame, está amparado no princípio da finalidade, por buscar
atender às necessidades da população, visto que o Banco Comunitário
de Sementes e Mudas serve como forma de armazenar e garantir a
sobrevivência de espécies de plantas locais tradicionais ou crioulas.
Ademais, a falta de condições de armazenamento e pouco
conhecimento sobre a conservação de sementes e mudas, no entanto,
podem contribuir para a perda de variedades de alta qualidade.
Em virtude dessas considerações, sob o aspecto econômico, o
presente Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito
legislativo, visto que é inegável os objetivos da propositura para o
desenvolvimento econômico do Estado do Maranhão, conforme acima
descrito. A medida por si só atende a pertinência da matéria.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, considerando presente a necessária
conveniência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do
Projeto de Lei nº 305/2019, na forma do texto aprovado no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos votam
pela aprovação do Projeto de Lei nº 305/2019, nos termos do voto
do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 05 de setembro de 2019.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 522/ 2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 098/2019,
apresentado pela Senhora Deputada Mical Damasceno, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Senhora
Damares Regina Alves, Ministra de Estado da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos.
Registra a biografia acostada aos autos, que a homenageada a
Senhora Ministra Damares Regina Alves, gradou-se em Direito pela
extinta faculdades integradas de São Carlos, em 1999 pouco antes de
se obter seu registro na OAB- SP, tornou-se Auxiliar Parlamentar Júnior
em Brasília. Foi Pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular e da
Igreja Batista da Lagoinha, Belo Horizonte, Minas Gerais. Procuradora
Regional da República do Distrito Federal e Membro da Associação
Nacional de Juristas Evangélicos, foi também Assessora Jurídica no
Congresso Nacional por mais de 20 anos, e atualmente é Ministra, da
Mulher , Da Família e dos Direitos Humanos.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade
e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 098/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 098/
2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 05 de setembro de 2019.
Presidente: Deputado Zé Inácio, em exercício
Relator: Deputado Rafael Leitoa
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Fernando Pessoa

Vota contra

CONTRATO
Presidente: Deputado Fábio Macêdo
Relator: Deputado Fábio Macêdo
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Paulo Neto
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Vota contra

RESENHA DO CONTRATO N.º 40/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
a empresa I.M.I COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
assistência técnica, relativos à manutenção corretiva com substituição
de peças e componentes, dos equipamentos integrantes do Sistema de
Captura de Imagens por Circuito Fechado de Televisão – CFTV da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 90
(noventa) dias. VALOR DO CONTRATO: R$ 15.980,00 (quinze
mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). DOTAÇÃO

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia
Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa. AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa.
SUBAÇÃO: 031 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão.
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.39.17 –Manutenção e
Conservação de Máquinas. FONTE: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro-0101000000. BASE LEGAL: Lei Federal n.º
8.666/93 e Processo Administrativo nº 2463/2019. DATA DA
ASSINATURA: 04/09/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE –
Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e empresa I.M.I
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.455.352/0001-55,
através de seu representante legal Danilo Muniz Pereira. São Luís –
MA, 05 de setembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– ProcuradorGeral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 54/
2019, referente à ARP 032/2018. OBJETO: Aquisição de
“Suprimentos de Informática-Tonners”. FORNECEDORA: W. G.
LEITE COMÉRCIO - ME. VALIDADE: 30/11/2019. VALOR TOTAL
DO PEDIDO: R$ 8.880,00 (oito mil, oitocentos e oitenta reais). NOTA
DE EMPENHO: Nº 2019NE001999 de 03/09/2019, no valor de
8.880,00 (oito mil, oitocentos e oitenta reais). PRAZO PARA
ENTREGA: 30 (trinta) dias contados da assinatura da Ordem de
Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/
93, Lei 10.520/02 e Processo Administrativo nº 3556/2019. DATA DA
ASSINATURA: 05/09/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE:
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do
Maranhão; Márcio Barbosa Prazeres – Fiscal do contrato e W. G.
LEITE COMÉRCIO - ME, CNPJ nº 22.824.591/0001-54–
CONTRATADA, através de seu representante legal Wallace Gomes
Leite. São Luís – MA, 06 de setembro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

P O R T A R I A Nº 696/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
Art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 5070/2018-ALEMA,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores JOAQUIM INACIO MORAIS
FONTENELE, matrícula nº 1630656 e EDUARDO PINHEIRO
RIBEIRO, matrícula nº 159111, ambos lotados na Diretoria de Recursos
Humanos, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal
Substituto do Contrato nº 38/2019-AL, contratação de Empresa para
aquisição de Impressora de Crachás, Ribbons e Suprimentos, para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e Art. 67 da Lei nº
8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 02
de setembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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