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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/09/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19.09.2019

I - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 551/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 095/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE
OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE
EMERGÊNCIA EM ÔNIBUS COLETIVOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 289/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº
036/2019, DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO FUNDO DO
TRABALHO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO.

III - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 049/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº
10.969/2018, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE INSTITUI O
DIA MARANHENSE DE COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO
CONTRA A MULHER.COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

4. PROJETO DE LEI Nº 061/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, ESTABELECE A “CAMPANHA
ESTADUAL MARIA DA PENHA “ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

5. PROJETO DE LEI Nº 314/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZITO ROLIM , INSTITUI, NO CALENDÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O “DIA ESTADUAL
DO TURISMO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES.

IV - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, APROVA À
APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS DEPUTADOS DE
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
VISANDO ALTERAR O INCISO I, E SUAS ALÍNEAS “A” E “B”,
DO ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA O FIM DE
MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA -RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, APROVA À
APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS DEPUTADOS DE
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
VISANDO ALTERAR OS ARTS. 166 E 198 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA O FIM DE ESTABELECER QUE A UNIÃO
DESTINE, NO MÍNIMO, 10% (DEZ POR CENTO) DA SUA
RECEITA CORRENTE BRUTA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE, EXCLUINDO DO CÔMPUTO DESTE
PERCENTUAL AS EMENDAS PARLAMENTARES AO
ORÇAMENTO FEDERAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, APROVA À
APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS DEPUTADOS DE
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
VISANDO ACRESCENTAR INCISO IV AO ART. 60 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ESTABELECER A
INICIATIVA POPULAR PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
-RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, CONCEDE
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “TEREZINHA
REGO” AO PROFESSOR DOUTOR ROGÉRIO DE MESQUITA
TELES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” A SENHORA THAYNARA OLIVEIRA GOMES. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA -RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

11.REQUERIMENTO N° 503/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA,  REQUER APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJAM DISCUTIDOS E
VOTADOS EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS
PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs 116,118 e 119/2019.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

12. REQUERIMENTO N° 504/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA,  REQUER APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA
SESSÃO SOLENE NO DIA 04/10/19, ÀS 11 HORAS, PARA
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ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” A SENHORITA THAYNARA OLIVEIRA GOMES.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

13.REQUERIMENTO N° 505/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PESAR À FAMÍLIA DO SR. ARISTÓTELES SILVA SOBRINHO
NASCIMENTO, FALECIDO NO DIA 07/09/19, NO MUNICÍPIO
DE BACURI/MA.

14. REQUERIMENTO N° 506/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ GENTIL, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 09,10,11 E 12/09/19,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

15. REQUERIMENTO N° 507/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 09 A 13/
09/19, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 19/09/2019 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 466/19, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que dispõe sobre Campanha Educativa
Publicitária de alerta para a população sobre o período de “Defesos”,
no âmbito do Estado do Maranhão e fixa outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 467/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
formação em curso superior de Educação Física para a docência da
disciplina Educação Física nas instituições de ensino públicas e privadas
no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 120/19,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
Título de Cidadã Maranhense a Simone da Silva Fonseca.

4. PROJETO DE LEI Nº 464/19, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a reestruturação organizacional, transformação e
alteração de cargos comissionados da Estrutura Administrativa da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

5. MOÇÃO Nº 028/19, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, que envia Moção de Apoio ao Senado Federal, pelo Projeto
de Lei Nº 1615 de 2019, que “dispõe sobre a classificação da visão
monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, assegurando a
pessoa com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos
na legislação para a pessoa com deficiência. Altera a Lei 13.146, de 6 de
julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 463/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a inclusão da temática
contra a violência às mulheres e meninas no currículo escolar das escolas
públicas do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 116/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Roberto
Henrique da Silva Lima, Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 024/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração aos Policiais Militares: SD PMMA Alves Oliveira,
SD PMMA Lima, SD PMMA Célio, do Esquadrão Águia do 37º BPM
de Grajaú pela atitude de prestar apoio moral e de incentivo ao garoto

Adão que foi humilhado por vender “cremosinhos” pelas ruas da Cidade
de Grajaú.

4. MOÇÃO Nº 025/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela Equipe de Futebol do Sociedade Imperatriz de
Desportos (Imperatriz), por todo empenho e dedicação do time durante
o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, que em seu retorno à
divisão chegou a disputar o acesso a Série B do Campeonato Brasileiro
de Futebol.

5. MOÇÃO Nº 026/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela Equipe de Futebol do Sampaio Corrêa, por
todo empenho e dedicação do time durante o Campeonato Brasileiro
de Futebol da Série C, que culminou na classificação para o campeonato
da segunda divisão nacional.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 117/19,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Doutor em Direito Ulisses Schwarz Viana.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 118/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Celio Henrique
Lima Alves, Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

8. MOÇÃO Nº 027/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao trabalho realizado pela Promotora de Justiça
Cristiane Maia Lago, ao encabeçar o projeto “Rede do Bem: Estamos
Aqui Para Ajudar” juntamente com mais de 70 parceiros, entre eles a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que culminou num
evento realizado no último dia 10 de setembro no Centro Histórico de
São Luís.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 119/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Wesleyson
Alves de Oliveira, Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 459/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 077/19, que altera a Lei Nº 10.595, de 24
de maio de 2017, que institui o Programa Maranhão Verde, destinado
a fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à conservação
e recuperação ambiental.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 460/19, de autoria do Senhor

Deputado Ariston Ribeiro, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Estudantes do Médio Sertão Maranhense – AEMSM.

2. PROJETO DE LEI Nº 461/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que proíbe a interrupção do fornecimento de
energia elétrica na unidade consumidora habitada por pessoa com
doença cujo tratamento requeira o uso continuado de equipamentos
elétricos ou eletroeletrônicos e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 462/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que estabelece desconto de 1/30 (um trinta
avos) sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de energia
elétrica, por dia de falta de fornecimento do serviço, no âmbito do
Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 113/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Senhor Dr. Marcos
Antônio Barbosa Pacheco.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 114/19,
de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que concede a
Medalha “Sargento Sá” ao Senhor Wesleyson Alves de Oliveira.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 115/19,
de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que concede a
Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor Douglas de Melo Martins.
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ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 457/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre a alienação onerosa, pelo
Estado, das armas de fogo de uso em serviço fornecidas sob
acautelamento, para os agentes públicos que especifica, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 458/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre a proibição de cobrança
de taxa de religação pelos serviços públicos de água e energia elétrica
em caso de corte por falta de pagamento e adota outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 112/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, acrescenta o inciso XIII ao
art. 30 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do
Maranhão, criando a Comissão Permanente de Turismo e Cultura.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 18 DE SETEMBRO DE 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 466 / 19

Dispõe sobre Campanha Educativa Publicitária
de alerta para a população sobre o período de
‘Defesos’, no âmbito do Estado do Maranhão e
fixa outras providências.

Art. 1º - Os órgãos públicos competentes ficarão responsáveis
pela realização da Campanha Educativa Publicitária permanente de
alerta para a população, sobre o período de “Defesos”, conforme atos
normativos vigentes (portarias, instruções normativas), publicados
pelo órgão federal competente, definido por espécie a serem protegidas
e sua área de ocorrência.

Art. 2º - O cumprimento do disposto no art. 1º, será realizado
por meio da utilização de cartazes impressos sobre o assunto, a serem
afixados em todas as peixarias e estabelecimentos similares no Estado
do Maranhão.

Parágrafo único - Os responsáveis pelas peixarias e
estabelecimentos similares poderão solicitar sempre que necessário,
aos órgãos públicos competentes, à reposição dos cartazes impressos,
sem custo algum para esses estabelecimentos.

Art. 3º - Constatada a retirada do cartaz impresso afixado no
estabelecimento, o ato implicará em multa de 10 (dez) UFIR e no caso
de reincidência, será dobrada a aplicação da multa.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
a conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente e
suplementadas se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O defeso é a paralisação temporária da pesca para a preservação
das espécies, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento,
bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes.
Esse período é estabelecido, por meio de atos normativos (portarias,
instruções normativas) discutidos e publicados pelo órgão federal
competente, definido por espécie a serem protegidas de acordo com as
regiões hidrográficas, área de ocorrência.

A prática da pesca artesanal, exige o respeito à legislação, para
que os recursos pesqueiros sejam mantidos com sustentabilidade.
Assim, os pescadores devem respeitar os períodos de defeso, quando
as espécies entram em fase de reprodução, pois para a vida animal
fluvial e lacustre, a proibição da pesca varia de acordo com a bacia
hidrográfica. Já, em relação à vida marinha, este período sofre variações
em cada região do País.

O pleito está respaldado na Constituição da República
Federativa do Brasil, que permite aos Estados, Distrito Federal e União,
legislar de maneira concorrente quando o assunto se refere à pesca,
fauna, conservação da natureza, defesa dos recursos naturais e proteção
do meio ambiente, de acordo com o disposto no “Artigo 24 - Compete
à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre: VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle
da poluição”.

A pesca artesanal é uma das atividades de maior impacto social
e econômico não só no Brasil, mas também em nosso estado, portanto
é de grande importância a realização da Campanha Educativa Publicitária
de alerta sobre o período de Defesos para contribuir no desenvolvimento
da consciência e atitude ambiental sustentável dos trabalhadores da
pesca artesanal, por meio da disseminação de conhecimentos sobre as
normas gerais, critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso
sustentável dos recursos pesqueiros, vigentes na Política Nacional de
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Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca, pois a qualidade
de vida nas cidades integra fatores naturais e sociais.

Conto com o indispensável apoio dos colegas para a sua
aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de setembro de
2019. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI N° 464/2019

Dispõe sobre reestruturação organizacional,
transformação e alteração de cargos
comissionados da Estrutura Administrativa da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

Art. 1º Ficam alterados, na forma do art. 31, inciso III, da
Constituição do Estado do Maranhão a denominação dos cargos
comissionados da Estrutura Administrativa da Assembleia Legislativa
de Motorista, Simbologia DAI-4, de Assistente Técnico Legislativo,
Simbologia DAS-l e de Assistente Legislativo, Simbologia DAS-l, para
Assessor de Logística e Transporte, Simbologia DAI-4, Assessor
Técnico Legislativo, Simbologia DAS-1 e Assessor, Simbologia DAS-
l respectivamente.

Art. 2° Ficam transformados na estrutura administrativa da
Assembleia Legislativa, na forma do art. 31, inciso III, da Constituição
do Estado do Maranhão, 01 (um) cargo comissionado de Assessor
Legislativo, Simbologia ISOLADO, 01 (um) cargo comissionado de
Subdiretor de Apoio ao Usuário, Simbologia ISOLADO 1 e 01 (um)
cargo comissionado de Subdiretor de Sistemas, Simbologia ISOLADO
1 em 02 (dois) cargos comissionados de Assessor Chefe, Simbologia
DANS-2, em 03 (três) cargos comissionados de Assessor Técnico
Legislativo, Simbologia DAS-1, em 07 (sete) cargos comissionados de
Assessor Parlamentar Adjunto, Simbologia DAS-2, em 02 (dois) cargos
comissionados de Secretário Executivo, Simbologia DAS-3, em 04
(quatro) cargos comissionados de Assessor de Comunicação Social,
Simbologia DAS-4, em 04 (quatro) cargos comissionados de Chefe de
Gabinete, Simbologia DANS-3, em 03 (três) cargos comissionados de
Oficial de Gabinete, Simbologia DAI-4.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em

16 de setembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO – Presidente.
Deputado GLALBERT CUTRIM – 1º Vice Presidente. Deputada
DETINHA – 2º Vice Presidente. Deputada THAIZA HORTEGAL –
3º Vice Presidente. Deputado ROBERTO COSTA – 4º Vice Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO – Segundo Secretário. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO – Terceiro Secretário. Deputada DANIELLA
TEMA – Quarto Secretário.

PROJETO DE LEI Nº 467 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de formação em
curso superior de Educação Física para a docência
da disciplina Educação Física nas instituições de
ensino públicas e privadas no estado do
Maranhão.

Art. 1º. Para o exercício da docência e orientação de prática da
disciplina “Educação Física” nas instituições de ensino públicas e
privadas no estado do Maranhão, é obrigatória a formação profissional
em curso superior em “Educação Física”, modalidade Licenciatura
devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação.

Parágrafo único. Para os fins previstos nesta Lei, enquadrar-
se-á como “Educação Física” todas as práticas de atividades físicas,
nas suas diversas manifestações, tais como: ginásticas, exercícios físicos,
desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades

rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação,
reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios
compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas
corporais definidas pelo Conselho Federal de Educação Física.

Art. 2º - As escolas públicas estaduais e particulares deverão
se adequar aos dispostos nesta Lei no prazo de 02 (dois) anos, contados
a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
setembro de 2019 - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Educação Física é fundamental ao desenvolvimento integral
do ser humano, pois estimula a sua capacidade física e mental, a
integração social e contribui para a formação da sua personalidade.

Reconhecendo essa importância, o artigo 26, § 3º da Lei 9.394/
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece a
Educação Física como componente curricular obrigatório da educação
básica. Ademais, a própria Constituição impõe ao Estado o fomento às
práticas desportivas, bem como o incentivo ao lazer como forma de
promoção social (art. 217, CF).

Além do lazer ser considerado direito fundamental (art. 6º,
CF), a Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelece
que é dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à educação, ao esporte,
ao lazer, à cultura etc.

Assim, a despeito da Resolução nº 07, de 14 de dezembro de
2010, do Ministério da Educação, que permite que o professor de
referência da turma ministre as aulas de Educação Física, o presente
Projeto de Lei visa assegurar que os direitos consagrados no
ordenamento jurídico pátrio sejam ofertados nas instituições de ensino
do estado por profissionais qualificados, de forma a garantir o
desenvolvimento da capacidade máxima dos alunos da educação infantil
ao fundamental, além da valorização do profissional devidamente
habilitado, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 9.696/
1998 e diversas outras normas já sancionadas nos demais estados e
municípios brasileiros.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
setembro de 2019 - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 120 / 19

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
CONCEDE o título de Cidadã Maranhense a
SIMONE DA SILVA FONSECA.

Art. 1º É concedido o Título de Cidadã Maranhense a
SIMONE DA SILVA FONSECA.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 17 DE SETEMBRO DE 2019 - Prof. Marco
Aurélio da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA
Simone ocupa o Cargo de Presidente da ASSARI – Associação

dos Artesãos de Imperatriz - desde o dia 14 de Setembro de 2017 e dá
assistência direta a 10 Municípios fazendo um trabalho voluntário de
organização de toda a Cadeia Produtiva de Artesanato do Sul do
Maranhão , garimpando e sempre criando oportunidades para que os
mesmos possam ter oportunidades de expor e comercializar suas
produções e assim gerar renda, fortalecendo a economia criativa e a
inclusão social, dando melhoria na qualidade de vida não só dos Artesões
mas de todos que os cercam.
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A ASSARI, hoje, após esses dois anos, é uma referência tendo

288 sócios, e é hoje a maior e mais atuante até o momento em todo o
Estado. Já tendo o Título de Utilidade Pública Municipal devido ao
papel importante trabalho que desempenhamos. Sempre apoiando e
incluindo na maioria dos nossos eventos além do Artesanato, a Cultura
e a gastronomia. O Artesanato é uma fonte de vida, é um excelente
gerador de renda, de transformação e inclusão social. O Artesanato
traduz o que faço por cada um que cruza meu caminho, o amor.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 17 DE SETEMBRO DE 2019 - Prof. Marco
Aurélio da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

MOÇÃO Nº 028 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência que seja encaminhado Moção de Apoio ao
Senado Federal, pelo Projeto de Lei n° 1615 de 2019, que “dispõe
sobre a classificação da visão monocular como deficiência sensorial,
do tipo visual, assegurando a pessoa com visão monocular os mesmos
direitos e benefícios previstos na legislação para a pessoa com
deficiência. Altera a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 – Estatuto da
Pessoa com Deficiência, e dá outras providências”.

O Projeto de lei, cuida de amparar a legalidade das pessoas
com visão monocular, a fim integrar a proteção social dessas pessoas,
dentro das garantias estabelecidas pela legislação brasileira.

Acerca da propositura, que tem como finalidade apoiar os
direitos das pessoas com visão monocular, destaco que  também
acolhemos a causa no âmbito do Estado do Maranhão, através da Lei
n° 11.051/2019, de nossa autoria, que institui o “Dia Estadual da
Pessoa com Visão Monocular”, que assegura a valorização da pessoa
com visão monocular. De igual modo, protocolamos na Assembleia do
Estado do Maranhão, indicação para o cumprimento da Lei Estadual
n° 9.206/2010, na seara municipal, que dispõe no do Art. 1°
“Classificada, nas normas que descrevem os quadros de deficiência
física, mental, auditiva e visual, dentre outras, adotadas pelo Estado
do Maranhão, a Visão Monocular, como deficiência visual”.

Portanto, em nome das pessoas com visão monocular, requeiro
o recebimento, processamento e aprovação da presente Moção de
Apoio ao Projeto de Lei n° 1615 de 2019, do Senador Federal,
justificada assim a presente propositura.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 16 de setembro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 504 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvido o plenário, seja realizado Sessão Solene
no dia 04 de outubro do corrente, às 11 horas, para entrega da Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” a Senhorita Thaynara Oliveira
Gomes.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 16 de setembro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.09.19
EM: 18.09.19

REQUERIMENTO Nº 505 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta casa, requeiro à Vossa Excelência,
que após ouvida a Mesa, seja emitida nota de pesar à família do Sr.
Aristóteles Silva Sobrinho Nascimento, falecido no dia 07 de setembro
de 2019, vítima de acidente automobilístico no município de Bacuri.

Neste momento de dor este poder legislativo, expressa suas
condolências, desejando que descanse em paz, ao lado do nosso bom
Deus. Transmita-se o teor desta à família enlutada, por intermédio de
seu irmão e vice-prefeito do município de Bacuri o Sr. Walter Silva
Filho.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manuel
Beckman”, em 17 de setembro de 2019 - NETO EVANGELISTA -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.09.19
EM: 18.09.19

REQUERIMENTO Nº 506 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que sejam justificadas as minhas ausências nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 09, 10, 11 e 12 de setembro do ano em
curso, em decorrência de tratamento de saúde, conforme atestado
médico em anexo.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO,  17 de setembro de 2019. - JOSÉ
GENTIL - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.09.19
EM: 18.09.19

REQUERIMENTO Nº 507 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, sejam
justificadas as minhas ausências nas Sessões Plenárias relativas ao
período de 09 a 13 do mês de setembro de 2019, tendo em vista a
necessidade de cumprir agenda junto a Confederação Nacional de
Pesca e Aquicultura, localizada no Setor de Diversão Sul- SDS, Edifício
Venâncio 2, 3º andar, sala 316, Bloco H, Brasília DF, para tratar de
assuntos  de interesse da categoria de Pescadores artesanais do Estado
do Maranhão, representando a Assembleia Legislativa do Estado.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 16 de setembro de 2019. - Edson Araújo - Deputado
Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.09.19
EM: 18.09.19

INDICAÇÃO Nº 1217 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado da Infraestrutura – SINFRA, Dr.
Clayton Noleto a proceder execução de serviços de “Recuperação
Asfáltica” da Estrada que liga a Sede do município São João Batista
- MA ao Povoado Santana do mesmo município.

Mediante o exposto, solicito dos ilustres pares, a aprovação
desta Indicação, por ser de extrema justiça.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 12 de setembro de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

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

INDICAÇÃO Nº 1218 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Saúde do Maranhão, Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando
a destinação/doação de uma ambulância para auxiliar no atendimento
pré-hospitalar da população do Município de Açailândia/MA,
contribuindo assim na estruturação da saúde daquele município e na
melhora substancial na qualidade de vida de seus habitantes.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de setembro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1219 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Saúde do Maranhão, Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando
a destinação/doação de uma ambulância para auxiliar no atendimento
pré-hospitalar da população do Município de Senador La Roque/
MA, contribuindo assim na estruturação da saúde daquele município e
na melhora substancial na qualidade de vida de seus habitantes.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de setembro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1220 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Saúde do Maranhão, Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando
a destinação/doação de uma ambulância para auxiliar no atendimento
pré-hospitalar da população do Município de Riachão/MA ,
contribuindo assim na estruturação da saúde daquele município e na
melhora substancial na qualidade de vida de seus habitantes.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de setembro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1221 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, solicito que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino e a
Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana
Vilar Rodrigues, solicitando providências no sentido de que seja
instalado um Posto Avançado de Aquicultura e Pesca no Município de
Raposa-MA,  visando beneficiar os trabalhadores da pesca artesanal,
tendo em vista que o funcionamento desse posto se constituirá um
investimento estrutural que auxiliará essa categoria de trabalhadores
na execução de suas atividades produtivas e levará para a região maior
desenvolvimento econômico, considerando a vocação do município
para essa atividade produtiva da pesca artesanal.

Portanto, a necessidade de instalação do Posto justifica-se,
pela população, estimada pelo IBGE no último censo/2018 com 30.337
habitantes, incluída nesse índice populacional a categoria de pescadores
artesanais da pesca, segmento que contribui de forma significativa
para o crescimento econômico e o desenvolvimento social, tendo em
vista a vocação do município para essa atividade produtiva.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de setembro de
2019. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1222 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, solicito que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino e a
Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana
Vilar Rodrigues, solicitando providências no sentido de que seja
instalado um Posto Avançado de Agricultura Familiar no Município de
Raposa-MA,  visando beneficiar os pequenos agricultores familiares
do município, tendo em vista que o funcionamento desse posto se
constituirá um investimento estrutural que auxiliará  essa categoria de
trabalhadores rurais na execução de suas atividades produtivas e levará
para a região maior desenvolvimento econômico, considerando a vocação
do município para essa atividade produtiva e o índice populacional do
município que cresce a cada dia, conforme censo do IBGE de 2018 que
confere 30.337 habitantes.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 16 de setembro de 2019. - EDSON ARAÚJO
- Deputado Estadual – PSB

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

INDICAÇÃO Nº 1223 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado, o Senhor. Flávio Dino,
solicitando que autorize o, Senhor, Secretário de Segurança, o Senhor,
Jefferson Portela e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Maranhão, Coronel Célio Roberto Pinto de Araújo,
solicitando que sejam adotadas as medidas legais e administrativas
para instalação de uma Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros
Militar no Município de Grajaú/MA, Justifica-se esta indicação para
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que a região possa contar com uma força de combate a incêndios de
pronto emprego, considerando que possui um alto índice de ocorrências
de queimadas que afetam, principalmente, as comunidades da zona
rural e indígenas, dada sua localização afastada da sede do Município.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 17 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 1224 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado, o Senhor. Flávio Dino,
solicitando que autorize o, Senhor, Secretário de Segurança, o Senhor,
Jefferson Portela e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Maranhão, Coronel Célio Roberto Pinto de Araújo,
solicitando que sejam adotadas as medidas legais e administrativas
para instalação de uma Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros
Militar no Município de Colinas – MA. Justifica-se esta indicação
para que a região possa contar com uma força de combate a incêndios
de pronto emprego, considerando que possui um alto índice de
ocorrências de queimadas que afetam, principalmente, as comunidades
da zona rural, dada sua localização afastada da sede do Município.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 17 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 1225 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado, o Senhor. Flávio Dino,
solicitando que autorize o Secretário de Estado da Saúde do Maranhão,
Senhor, Carlos Lula, solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria de
Estado de Saúde do Maranhão – SES/MA, as medidas legais e
administrativas para implantação de um Centro de Hemodiálise no
Hospital Regional Dr. Carlos Macieira, no Município de Colinas,
Justifica-se esta indicação por se tratar de uma região carente que não
tem acesso fácil aos tratamentos de hemodiálise e os pacientes
necessitam de melhoria urgente no setor de saúde pública, gerando
assim qualidade de vida aos seus moradores e a região circunvizinha.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 17 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 1226 / 19

Senhor Presidente,

Considerando o dever constitucional desta Casa em fiscalizar
o uso de recursos públicos, bem como resguardar os interesses da
população, solicitamos autorização formal para envio de Ofício ao
Ministério Público Estadual e ao Ministério Público de Contas para
apuração de possível irregularidade e indícios de desvio de recursos

públicos em obra realizada pela Prefeitura de Codó-MA em terreno
particular localizado na Zona Rural daquele município, conforme
exposição de motivos abaixo descrita:

I - Conforme escritura pública de compra e venda anexa,
registrada no Cartório do 1º Ofício de Notas de Codó (Livro de Notas
nº 92/2008), vislumbra-se que a propriedade do imóvel denominado
Fazenda Santa Maria, com perímetro descrito na certidão (código do
imóvel rural nº 108.049.012.181-9), pertence ao Sr. Joedis Carvalho
(CPF nº 279.200.703-68);

II - Neste mesmo sentido, em documento extraído do Ministério
do Desenvolvimento Agrário-MDA e da Receita Federal, o Sr. Joedis
Carvalho consta como o legítimo proprietário do imóvel descrito acima;

III - Ademais, conforme comprovantes de pagamento anexos a
este Memorando, destaca-se que o imóvel em questão é produtivo,
com criação de gado e outras plantações;

IV - Ocorre que, em que pese amplamente demonstrado a sua
titularidade do imóvel, a sua propriedade fora questionada judicialmente
(processo judicial nº 0006909-88.2012.8.10.0000) e o Tribunal de
Justiça entendeu que estavam ausentes os elementos probatórios aptos
a comprovar as alegações sobre a situação de posse do imóvel disputado
para decisão liminar, e manteve a posse com o Sr. Joedis Carvalho, o
qual, por sua vez, permitiu o uso e gozo do imóvel pelo Sr. César
Henrique Santos Pires. Situação esta que permanece até os dias atuais.

V - Entretanto, chegou ao conhecimento desta Assembleia que
o imóvel em questão vem sofrendo esbulho por parte de terceiros
(fotos em anexo), os quais utilizam maquinário e recursos humanos da
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, para
desmatar a área com pretensões desconhecidas sem conhecimento e/ou
autorização do legítimo proprietário. Além do desmatamento ilegal,
ferindo frontalmente a legislação vigente.

VI – Na esteira desse raciocínio, solicita-se desta Casa que o
Ministério Público de Contas requeira da Secretaria Municipal de
Agricultura que apresente documentação de autorização dos
proprietários, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para tal
procedimento, as licitações para compra do combustível e demais bens
utilizados nesse feito, e a punição, na forma da lei, do secretário titular
da pasta.

VI -  Pelo exposto, considerando o dever institucional desta
Casa, como representante do povo, bem como o dever de fiscalizar o
uso dos recursos públicos, pugna-se por autorização desta Casa para
envio ao Ministério Público e ao Ministério Público de Contas para
que averiguem a situação aqui relatada.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de setembro de 2019.
- CÉSAR PIRES - Deputado estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão
do orador) – Que nosso Senhor seja louvado. Senhor Presidente,
Membros desta Mesa, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente, gostaria aqui de
falar um pouco do nosso evento que foi realizado, na última sexta-
feira, dia 13, que é celebrado agora no nosso estado como o Dia do
Combate à Depressão. Fizemos um evento, Senhor Presidente, que,
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graças a Deus, foi um sucesso no sentido de passar todas as informações
para quem esteve lá. Nós tivemos vários relatos de pessoas que tiveram
depressão e que ainda hoje sofrem com essa doença. Lá também tivemos
médicos que puderam falar de toda parte médica. Com certeza, nós
tivemos vários relatos emocionantes no que se refere à superação de
vida. O Maranhão, Senhores Deputados e Deputadas, está realmente
de parabéns porque é o único estado do Brasil que tem um projeto de
lei no sentido de combater a depressão, mas também, como dito,
tratamento à depressão. Eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês,
Deputados, Deputadas, ao Presidente da Assembleia, Deputado
Othelino Neto, que me deu total apoio, ao Governador Flávio Dino,
que sancionou a lei e também deu total apoio. Dizer que hoje, para
mim, é um dia de muita felicidade, pois completo mais um ano de vida,
38 anos de idade, mas que hoje eu comemoro com muita felicidade,
pois estou indo agora ao Hospital Nina Rodrigues entregar todo leite
arrecadado do evento. Então, para mim, com certeza, eu estou recebendo
esse presente porque estou contribuindo com aquilo que nos foi dado
e nós vamos entregar agora. Então, desculpa aqui a emoção, Senhor
Presidente, mas é porque a gente fica muito feliz quando realmente
consegue ajudar pessoas e vidas. Então, para mim hoje, sem dúvida, é
um momento que tenho muito que agradecer a Deus, aos meus amigos,
a minha esposa, aos meus pais e às pessoas que sempre confiaram em
mim. Agradeço também à imprensa que sempre tem divulgado, não só
a parte negativa, mas também que tem abraçado essa campanha de
combate à depressão. Agradeço a todos os servidores desta Casa
também. Agradeço a todo o povo do Maranhão por ter acreditado em
mim. Digo a vocês que jamais vou decepcionar vocês e a todos que
acreditaram em mim. Agradeço aqui e me despeço, deixando um beijo
no coração de cada um de vocês. E que Deus continue abençoando esta
Casa e todo o nosso estado do Maranhão e o nosso Brasil. Muito
obrigado.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE - Questão de Ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Andreia Martins Rezende.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE (Questão de Ordem) - Fábio, meu amigo querido, eu quero
te dizer da minha felicidade dessa reviravolta em sua vida. Gosto de V.
Exa. como pessoa, como amigo dos meus filhos, amigo da minha família.
Quero te desejar toda felicidade do mundo. Queria pedir ao Othelino,
nosso Presidente, que a gente pudesse suspender a Sessão, para te dar
o merecido abraço e todas as honras que V. Exa. merece. Vamos juntos.
Nós dois vamos vencer.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo a Sessão. Reaberta a Sessão. Com a palavra, o
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado. Assim disse o Senhor
Jesus: Ame os seus inimigos e faça o bem a eles. Empresta e não
esperem receber de volta o que emprestaram e assim vocês terão uma
grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso
porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham
misericórdia dos outros, assim como o Pai celeste tem misericórdia
de vocês. (Lucas 6:35,36). Senhor presidente, protocolamos no
Ministério Público do Estado do Maranhão uma segunda representação,
reforçamos as denúncias e acrescentamos mais elementos com relação
à escolha do processo de escolha de conselheiros tutelares no Estado

do Maranhão, principalmente em São Luís. Então vários problemas
foram identificados, lembrando que na última eleição do Conselho
Tutelar fomos o único deputado que fizemos a denúncia, fomos às
escolas, identificamos o problema, as cédulas que eram utilizadas eram
cédulas de papel, então várias irregularidades na época e, infelizmente,
nenhuma providência foi tomada. Estamos diante de uma nova eleição
do Conselho Tutelar e os mesmos problemas ou problemas mais
agravados, inclusive da possibilidade de improbidade administrativa,
dos desvios de recurso público, estamos solicitando por parte do
Ministério Público que faça a apreciação dos documentos enviados. E
solicitamos, considerando a função de defesa da ordem jurídica do
Ministério Público, que tome as devidas providências para apurar
possíveis irregularidades no processo de escolha dos novos conselheiros
tutelares do município de São Luís. E que sejam observadas também as
disposições contidas na legislação vigente e, após sanadas todas as
irregularidades, envie os procedimentos que possam comprometer a
lisura do certame. Proceda a abertura do processo eleitoral com
publicação de um novo edital. Nós fizemos audiências, já ouvimos os
conselheiros tutelares, participamos de uma audiência no Judiciário e
os problemas persistem. Então há necessidade de o Ministério Público
fazer uma intervenção. O Ministério Público precisa se posicionar
diante do que está acontecendo na eleição de Conselhos Tutelares de
2019. Então era ao primeiro pronunciamento que tínhamos a fazer,
senhor presidente. E volto a tocar novamente, Senhor Presidente, no
tempo que me resta, da grave denúncia que nós fizemos, com relação
aos altos salários na Caema. Nós havíamos recebido denúncias de que
um advogado havia recebido 51 mil reais, no mês de agosto, na Caema.
Que um engenheiro civil havia recebido 91 mil reais, na Caema. E nós
ocupamos a tribuna, mais uma vez, para denunciar que a farra dos
supersalários na Caema continua. No mês de agosto, a mesma aberração,
a mesma esculhambação, a mesma farra dos supersalários na Caema.
Um pedagogo ganhando 40 mil reais, um assistente social ganhando 42
mil reais, um técnico de comunicação ganhando 44 mil reais, um contador
ganhando 49 mil reais, um químico ganhando 54 mil reais, e outros
engenheiros com salários que foram de 46 mil até 86 mil reais. Senhoras
e senhores, um salário nomes de julho pago a um engenheiro da Caema
dá para pagar 21 novos policiais militares. Juntando o salário de oito
engenheiros que perfazem um total de 500 mil reais, dar para se pagar
o salário de 110 novos policiais militares no Estado do Maranhão. Nós
fizemos aqui a cobrança pela nomeação de aprovados em vários
concursos, cobramos a nomeação dos aprovados no concurso da AGED,
no concurso do Detran, no concurso do Procon, no concurso da EMAP,
no concurso da Caema, da Polícia Militar e da Polícia Civil. E o que o
Governador Flávio Dino faz? Utiliza os concursos públicos para fazer
propaganda mentirosa, propaganda enganosa. Enquanto ele não nomeia
aprovados em concursos públicos, o que que nós temos? Farra dos
supersalários na CAEMA. E a população solicita uma explicação.
Hoje estamos apresentando mais um relatório, que é do mês de agosto.
Estamos, na verdade não estamos, já vamos fazer a divulgação, liberar
para imprensa, que nós já fizemos inclusive uma representação no
Ministério Público para que tome as devidas providências com relação
a essa farra dos supersalários na CAEMA. E só para concluir, Senhor
Presidente, enquanto UPAs estão sendo fechadas, hospitais estão sendo
fechados, Governador Flávio Dino deixa de pagar médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, nós temos na CAEMA o pagamento de
supersalários para cargos comissionados na CAEMA, para funcionários
da CAEMA. Isso precisa ser investigado, isso preciso ser esclarecido.
Ontem, inauguração de um local que já deveria ter sido inaugurado há
muito tempo. Foram prometidos sete centros de hemodiálise, ontem
inaugurado, mas vejam o absurdo, fogos de artifício, uma grande festa
para entregar uma obra pública. Isso não é favor, gastar dinheiro público,
inclusive com inauguração para inaugurar meio-fio, para inaugurar
asfalto, para inaugurar o Centro de Hemodiálise que já foi prometido
há muito tempo. Isso é um absurdo! E como tem gente que ainda se
presta a esse papel! Entregue a obra, deixe que a população utilize a
obra. A maior propaganda será a população utilizando dos serviços. É
um absurdo e tem gente que se vangloria disso, fazendo propaganda de



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2019 11
entrega de obra. Isso não é favor, isso é obrigação do Poder Público, é
dinheiro público que tem que ser bem administrado. E é por isso que
estamos aqui para fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público. Estamos
aqui para fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público. Dinheiro público
tem que ser aplicado para melhoria da qualidade de vida das pessoas,
não para fazer propaganda mentirosa, não para fazer propaganda
enganosa e muito menos para se vangloriar entregando chave de
ambulância, entregando chave de viatura, entregando obra, inaugurando
meio-fio. Pelo amor de Deus! Paciência! E ainda falam de nova política.
É a velha prática política revertida com a cara de novo. Nós estamos
aqui para fiscalizar e para cobrar ações que realmente beneficiam a
população do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, ontem,
inauguraram um centro de hemodiálise. Quando serão inaugurados,
Governador Flávio Dino, os outros centros de hemodiálise? Tem gente
padecendo, morrendo nas estradas, morrendo antes do atendimento
em Imperatriz, em Chapadinha, em Timon, em Bacabal, em Santa Inês,
pelo interior do Estado do Maranhão. Cheio de propaganda mentirosa!
Não queremos propaganda na saúde. Queremos uma saúde pública de
qualidade. É isso que a população do Estado do Maranhão quer. Deus
abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, demais colegas Deputados e Deputadas
presentes, galeria, imprensa que nos acompanha, a TV Assembleia nas
redes sociais. Hoje o que me traz aqui inicialmente é falar sobre e
agradecer aos companheiros que foram ao nosso evento da Embrapa.
Quando a Embrapa Cocais estava prestes a fazer uma apresentação
sobre suas ações no nosso Estado, infelizmente a nossa diretora da
Embrapa teve um mal súbito e teve que ir às pressas ao hospital,
ficando adiado para o próximo dia 30. Novamente, vamos convidar os
companheiros. Venho aqui cumprimentar o povo maranhense, nesta
manhã, uma vez que damos continuidade ao nosso trabalho em prol de
todos nós, sobretudo ressaltar a dedicação deste parlamento em ouvir
as necessidades dos que mais precisam. São diversos temas que temos
aqui, muitos companheiros levantando uma questão e outra, saúde,
educação, agricultura, enfim, este Parlamento continua fazendo o seu
papel em defesa do povo maranhense. Nessa última semana, eu estive
ao lado das mulheres quebradeiras de coco babaçu aqui, no MIQCB, e
dialogamos bastante a respeito do que já foi transformado e do que
ainda falta para seguirmos adiante. O Maranhão é o maior produtor de
coco babaçu do País, tornando o extrativismo parte importantíssima
para o desenvolvimento do nosso estado. Fazendo parte de um ciclo
de tradições, o saber popular das quebradeiras de coco e comunidades
tradicionais carrega um passado de luta e um presente de garra de cada
mulher que é filha, neta e bisneta das quebradeiras, que encontraram no
babaçu o sustento de suas famílias e coragem para enfrentar as violências
domésticas, as dificuldades e o desejo de uma vida menos dura, meu
querido amigo, Deputado Edivaldo. Porém, essa história não é fácil.
V.Ex.ª bem sabe, Deputado José Gentil, assim como o Deputado Zito
Rolim, da região dos Cocais maranhense, que essa luta não é fácil, pois
são inúmeras as ameaças enfrentadas por essas mulheres, desde o
confronto com os fazendeiros até às questões de saúde no exercício
dessa profissão tão árdua, difícil, mas ao mesmo tempo bela. Enquanto
eu fui Secretário de Estado da Agricultura Familiar, com muito orgulho,
na primeiro gestão do Governador Flávio Dino, pude conhecer mais de
perto as dificuldades dessas mulheres. E desenvolvermos políticas
públicas estruturantes para a categoria: como ampliar o acesso aos
babaçuais e garantir melhores condições para as mulheres quebradeiras.
É também uma questão de gênero e equidade. Por isso, Deputada Dra.
Helena Duailibe, hoje nós temos sete municípios beneficiados
diretamente por meio de políticas públicas voltadas para a cadeia do
extrativismo criadas na nossa gestão enquanto Secretário de Estado,
por meio de construção de agroindústrias e beneficiamento do babaçu.
Mas precisamos de muito mais e o babaçu precisa ser livre. Do babaçu,

dessa palmeira rica e que não é só patrimônio do Estado, por estar
presente nas nossas memórias e paisagens, na culinária e na cultura
maranhense, se extrai tudo: da semente, o mesocarpo, das flores, ao
bagaço. É o óleo rico que atende a indústria cosmética e que está na
mesa das famílias. Precisamos fazer algo. E eu chamo a atenção dos
senhores e das senhoras para que a gente possa somar essa força.
Sendo assim, peço que nos ajudem nessa luta, somem-se conosco, com
dona Maria Alaíde, coordenadora-geral do MIQCB, dona Maria Antônia,
a Ana Flávia, a Luciene, Secretária Adjunta do Extrativismo da Secretária
de Agricultura Familiar do Estado. Enfim, nós precisamos nos juntar.
E, na próxima semana, é uma semana importante. É uma semana que
marca a semana das quebradeiras de coco no nosso estado. E nós
vamos realizar aqui no auditório Neiva Moreira, no Complexo de
Comunicação, uma audiência pública e eu queria contar com a presença
de todos. A Frente Parlamentar em defesa da Agricultura Familiar e da
Reforma Agrária vai fazer e vai promover mais essa audiência pública
em prol das quebradeiras de coco do nosso estado. E eu queria contar
muito inicialmente com todos os presentes, mas também, sobretudo,
com nossas mulheres deputadas, como a Deputada Daniella Tema,
Deputada Helena Duailibe, que possam estar junto conosco nesse
evento no dia vinte e três, para fortalecer ainda mais essa luta em prol
das mulheres quebradeiras de coco do nosso estado. Nós sabemos que,
por meio do extrativismo, nós poderemos avançar ainda mais no
desenvolvimento do nosso estado. Por isso, Deputado Ciro, Vossa
Excelência que também tem um viés na agricultura familiar, queria
contar com a sua presença para a gente marcar, definitivamente, história
nessa gestão do Governador Flávio Dino e na nossa gestão como
parlamentar desta Casa, para que nós possamos juntar forças e ajudar
as quebradeiras de coco do nosso estado. Elas precisam de colaboração,
precisam de apoio, precisam de visibilidade. Nós precisamos nos juntar
para isso. Queria convidar muito especialmente o Deputado Zito Rolim,
que é da região dos Cocais, de uma região muito forte, que é Codó. E
ele, quando foi prefeito, fez um grande trabalho naquele município em
prol das quebradeiras de coco, do MIQCB. Queria convidar
especialmente Vossa Excelência para estar junto conosco no dia vinte e
três, aqui no auditório, para que a gente possa debater esse tão
importante tema junto com elas, que são as quebradeiras de coco.
Nada mais havendo a tratar, Senhor Presidente, eu encerro a minha fala
agradecendo a todos e pedindo as bênçãos de Deus hoje e sempre.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, enquanto o Deputado Rafael
Leitoa ainda está se dirigindo, só uma questão de ordem rapidinho que
Vossa Excelência possa me conceder, por favor. Mais uma vez,
Presidente, fazer um reconhecimento e vislumbrar uma luz no final do
túnel. Por que eu estou dizendo isso? Fazer um elogio a pessoa da
nossa querida e amiga Deputada Helena Duailibe. Ontem, uma pessoa
estava necessitando de cuidados na UPA, da Cidade Operária e depois
a pessoa me falou que já tinha sido atendida. E a pessoa, inclusive, fez
o registro do atendimento da forma cuidadosa e carinhosa em que ele
foi atendido pela deputada Helena Duailibe. Então, diante de tantos
afazeres, de tantos trabalhos que nós temos na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, a Deputada Helena Duailibe ainda encontra
espaço também para continuar sua atividade como médica. E aproveito
a oportunidade para fazer essa referência elogiosa e parabenizar a
deputada Helena Duailibe e dizer quão grata é a nossa satisfação em
fazer, nesta legislatura, com a deputada Helena Duailibe. E me veio à
memória também, que da mesma forma, na legislatura passada, a
deputada Nina Melo também realizava o mesmo trabalho. Então
parabéns, a todos os médicos da Assembleia Legislativa e parabéns de
forma muito especial a deputada Helena Duailibe.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
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Deputados, galeria, imprensa, bom dia. Senhor Presidente, eu venho
aqui, nem gosto de fazer esse tipo de pronunciamento, mas é necessário,
diante do que o colega que me antecedeu falou na tribuna. O Governador
Flávio Dino toda semana entrega obra no Estado do Maranhão. Toda
semana o governador entrega obra no Estado do Maranhão. Só agora
em setembro, para ter ideia, foi entregue em Barra do Corda, solenidade
de entrega de drenagem no bairro da Trizidela, foi entregue no Sítio
Novo, a pavimentação asfáltica do trecho que liga Sítio Novo a
Amarante, foi entregue obra em João Lisboa, o Centro Mais Esportes,
isso em setembro. Foi entregue inauguração do Batalhão da Polícia
Militar Tiradentes, a entrega da inauguração do Centro de Iniciação do
Trabalho, a entrega da revitalização do Centro de Ensino Integral
Almirante Tamandaré, a entrega de 300 cheques do Programa Minha
Casa, isso em setembro. Solenidade de abertura estadual do Programa
da Tarifa Social de Energia Elétrica, foi também a solenidade de entrega
de 1.000 títulos de regularização fundiária, uma política importantíssima
para os agricultores. A entrega do Centro de Hemodiálise que aconteceu
ontem aqui e a que se referiu o deputado, alegando que foi feita uma
festa com fogos de artifício, com pompas e mais pompas. Foi uma
solenidade normal de inauguração, foi às 10h da manhã, nem cabia
fogos de artifício! Mas é aquilo que se fala na tribuna. Dizer que o
Governador do Estado não pode fazer uma solenidade de entrega de
um equipamento importantíssimo, que vai salvar vidas. Porque a
vontade era que aquilo não estivesse acontecendo. É a turma do quanto
pior, melhor. Mas esse tipo de política tem que ficar no passado.
Obviamente que aquele momento solene, inclusive faz parte do rito da
administração pública, se faz necessário para os administradores
conhecerem, para nós deputados conhecermos e a população também
se informar que um novo serviço foi instalado. A Saúde do Estado do
Maranhão, nesses últimos anos, avançou em todas as regiões do Estado,
como nós debatemos ontem aqui no Grande Expediente. Serviços
inéditos foram inaugurados na Região Tocantina, na região Sul e os
serviços não param de ser abertos. Nenhum Estado da Federação está
abrindo serviços, como que foi aberto ontem do Centro de Hemodiálise,
mas tem gente que só consegue enxergar o que é ruim, o que é de
dificuldade. Mas faz parte da política. O que a gente tem que enaltecer,
é que diante de uma situação econômica difícil que o país atravessa, e
o Estado do Maranhão é Brasil e não seria diferente, um Estado que já
amarga índices sociais muito ruins, isso não de agora, mas de muito
tempo, tem uma política social séria e com prioridade. O Governador
Flávio Dino entregou dez macrorregionais, nenhum desses hospitais
recebe recurso do Governo Federal, onde está a maior riqueza do país,
ou seja, não parou de abrir serviços, e ontem foi mais um, e vai continuar
abrindo. Aí tem neguinho que vai passar mal, vai se zangar novamente,
porque não aceita que o povo do Maranhão tenha acesso a serviço de
qualidade. Tem falha? Claro que tem, não tem nenhum governo perfeito,
não seria diferente aqui no Maranhão, mas todo o dia se faz o que é
correto e com muita transparência e com muita responsabilidade dos
recursos públicos. Está aqui o Hospital do Trauma, números
exorbitantes de pacientes atendidos e aonde estava essa população
antes desse Hospital de Trauma, Deputado Paulo Neto? Estava
morrendo no interior do Estado e agora temos um hospital de referência.
A Casa Ninar, os pacientes que infelizmente têm uma doença crônica,
que é a doença da microcefalia e outras doenças são atendidas lá, serviços
que não tinham no Maranhão e que hoje têm e que vão continuar
avançando. Esse tipo de discurso, de ódio, de apontar o dedo, de
apenas verbalizar aquilo que apenas consegue enxergar, não prospera.
É o resultado da última eleição, mais de 60% da população do Maranhão
ratificou o Governador Flávio Dino a continuar administrando o
Maranhão. Os órgãos de imprensa nacional o classificam como o melhor
Governador do país. Não é uma voz apenas que vai desclassificar o
Governo do Estado do Maranhão. Este Governo não, porque este
Governo tem compromisso, tem foco e tem determinação. E para
finalizar, Senhor Presidente, tem gente que vai se zangar mais ainda
semana que vem, porque sábado, sexta, na verdade, nós temos mais
inaugurações. Sábado, realmente. A inauguração do novo Terminal do
Porto do Cujupe, sábado, em Alcântara, às 10h. Segunda-feira vai ter

neguinho zangado aqui nesta tribuna. Porque o Governo do Maranhão
não para de inaugurar obras. Toda semana tem inauguração, e os
Deputados recebem a programação, é só comparecer e ver. Infelizmente,
alguns não conseguem e não vão conseguir enxergar. Muito obrigado,
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, eu só não gostaria que V. Ex.ª usasse a
Questão de Ordem para debater o assunto. V. Ex.ª pode voltar no
Tempo dos Partidos para debater. E nem a Questão de Ordem é
permitida no Pequeno Expediente. V. Ex.ª, se for este assunto, peço a
gentileza de fazer a discussão no momento oportuno.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Peço só ao Deputado Rafael que permaneça, então, para que ele possa
ouvir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Parecer nº 550 da CCJ, em Redação Final ao Projeto nº 277,
de autoria do Poder Executivo (lê). Em Discussão. Em Votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 085/2019, de autoria da Deputada Dr.ª Helena
Duailibe (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a Segundo Turno. Projeto de
Lei nº 194/2019, de autoria da Deputada Dr.ª Helena Duailibe (lê). Em
Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Resolução
Legislativa nº 054/2019, de autoria do Deputado César Pires (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 059/2019, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Resolução Legislativa nº 074/2019, sendo anexo ao Projeto
de Resolução Legislativa nº 084/2019, ambos de autoria do Deputado
Adelmo Soares, que concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
José Reis Neto. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
nº 082/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus (lê). Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do
Deputado Leonardo Sá (lê). Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação do Plenário: Requerimento nº 495/2019, de autoria do
Deputado César Pires. Esse requerimento fica transferido para a sessão
de segunda-feira. Requerimento nº 503/2019, de autoria do Deputado
Neto Evangelista. Deputado ausente. Requerimento à deliberação da
Mesa: Requerimento de nº 500/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Indeferido o requerimento.
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V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Senhor Presidente,
pela Ordem. Depois, eu queria, no Tempo dos Partidos, me inscrever
pela liderança do PV com sua autorização.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia todos. Volto aqui à tribuna para falar um pouquinho
a respeito dos avanços recentes que nós tivemos aqui na rede de saúde
do Estado do Maranhão, notadamente a inauguração dos serviços de
hemodiálise ontem. A gente pôde participar desta inauguração e ficamos
feliz ao ver, justamente, 40 novas máquinas de hemodiálise à disposição
do sistema de saúde. Eu falo isso aí com muita alegria por conta de
lembrar que, desde o início, desde o retorno para São Luís, em 2011,
quando eu pude retornar, essa questão da hemodiálise sempre foi uma
das grandes dificuldades que nós tivemos aqui no estado do Maranhão,
Pastor Cavalcante. Por quê? Porque pacientes renais crônicos são
pacientes que terminam representando um custo significativo de
assistência dentro do sistema de saúde. Cada equipamentos daqueles
ali têm um circuito. Esse circuito necessita ser trocado depois de alguns
procedimentos. Ele é utilizado exclusivamente para aquele paciente,
mas após algumas utilizações ele é descartado. Além disso tem toda
uma engenharia envolvida ali dentro, a necessidade de médicos
nefrologistas. Isso aí Dr. Leonardo, V. Ex.ª sabe que o Maranhão vem
aos poucos conseguindo uma quantidade maior de especialistas nessa
área, para que a gente consiga de fato fazer o oferecimento de uma
assistência ao paciente renal de qualidade. O que acontecia antigamente?
Os pacientes, sem vagas nas clínicas de hemodiálise, eles utilizavam os
equipamentos dos hospitais de urgência. Não raras foram as vezes ali
dentro dos hospitais do Socorrão, por exemplo, que vimos pacientes
fazendo diálise eletiva de alguma forma, porque não conseguia uma
vaga nem no Hospital Universitário e muito menos nos outros hospitais
de São Luís. Então 40 novas máquinas com a possibilidade de atender
em três turnos 06 dias por semana, 240 pacientes, é um avanço
significativo. Eu discordo quando a gente diz assim de uma maneira
muito, que é até natural a gente entender como uma coisa muito
entusiasmada naquele momento, dizer assim: ‘vamos zerar a fila neste
momento’. A gente tem dificuldade para zerar uma fila de renais
crônicos, até porque existe uma demanda reprimida, mas sem dúvida
alguma é um avanço gigantesco nesse tratamento desses pacientes no
Maranhão. Vários deputados aqui, principalmente os que têm bases
regionais nos interiores nas diversas regiões do interior do Estado, têm
buscado atendimento regional de diálise para os seus pacientes, dentro
da sua base ali. O deputado Felipe tem feito toda uma campanha em
cima disso, em Santa Inês, para manter esses atendimentos lá dentro. A
deputada Daniela tem feito várias indicações nesse sentido ali também
para a região de Presidente Dutra, para a região Central do Maranhão.
E eu acredito muito nisso, nessa descentralização, até porque um
paciente desse, dialítico, quando tem que fazer um deslocamento do
interior do Estado para a capital ele tem custos que são muito elevados,
dentro desse trajeto e ele está muito mais suscetível a adoecimento no
processo, que a maioria desses pacientes dialíticos tem uma redução
da sua imunidade. Hoje é verdade que enfrentamos um momento que é
muito complexo do ponto de vista do atendimento da saúde pública.
As pessoas quando têm o interesse apenas de fazer críticas ao sistema,
elas não conseguem entender o que de fato está acontecendo. Qual que
é o problema hoje? Nós temos uma rede de saúde que é muito grande,
nenhum Estado no Brasil tem uma rede estadual tão grande quanto a
nossa e isso, obviamente, traz um impacto. Quem seria capaz de dizer
que o Governo do Estado não está gastando além do constitucional no
atendimento à saúde? Mas é óbvio que o Maranhão paga um preço,
paga um preço por ser um estado pobre, e como um estado pobre ele
tem uma grande quantidade de pessoas que são usuárias do SUS.

Ninguém pode esquecer que mais de 90% da população do Maranhão
é usuária do SUS, é diferente de você, por exemplo, ir a São Paulo,
Deputado Rildo Amaral, onde lá cerca de 50% dos pacientes têm
acesso à medicina de convênio, o governo termina proporcionalmente
podendo fazer um investimento maior no SUS, em São Paulo, por
exemplo, por quê? Porque a metade da população não usa o sistema.
Aqui no Maranhão, não. Nós temos aí 7 milhões de habitantes e quase
a totalidade utiliza o SUS. Nós estamos aí vivendo uma crise econômica
já entrando no 5º ano de crise. Portanto muitas pessoas perderam seus
convênios. Aqui em São Luís, sessenta mil pessoas perderam convênio
e foram diretamente para o sistema de saúde, Deputado Edivaldo
Holanda, o que obviamente também impactou a estrutura da Prefeitura
de São Luís. E por falar nisso, volto aqui, novamente...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) –
Deputado Yglésio, em primeiro lugar, parabenizá-lo pelo
pronunciamento, eu que tenho uma irmã médica nefrologista, que
inclusive foi sua aluna. E ela tem acompanhado as necessidades no
Maranhão e o Governador Flávio Dino também nessa evolução. E
“Assembleia em Ação”, em Balsas, foi muito produtivo também,
Presidente Othelino, por conta também das demandas. Balsas já tem
uma clínica pronta, Deputado Yglésio, faltando somente inaugurar. E
quando eu estive em contato tanto com o Prefeito Eric quanto com o
Secretário de Saúde ficou acertado para nós trabalharmos a inauguração,
possivelmente, até o início do próximo ano, reforçando essa necessidade,
assim também como no município de Grajaú. Além, Dr. Yglésio, vale a
pena considerar tudo, e hoje na Mirante um nefrologista daqui de São
Luís falando dos principais causadores de problemas renais hoje no
Brasil, que é a utilização de anti-inflamatórios especialmente a
nimesulida, diclofenaco, que têm sido muitos prejudiciais. E não somente
na hemodiálise, mas também no combate aos vários motivos e podem
causar os problemas renais. Então, parabenizo e digo que o Maranhão
está no caminho certo, investindo na descentralização porque é injusto
que pacientes, lá de Loreto, de municípios bem distantes tenham que
se deslocar, por exemplo, para Imperatriz, três, quatro vezes por semana
para que possa fazer os seus tratamentos. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – É isso, muito
bom, Deputado Rildo. Então, voltando a falar, nessa questão de São
Luís, nós ficamos muito felizes com essa possibilidade de entrada de
54, 55 milhões de reais na conta da prefeitura, por conta desta questão
do pré-sal, de redistribuição dos royalties aí do pré-sal. Fizemos a
indicação, mais uma vez, para que a gente construa, de fato um, Hospital
de Urgência e Emergência, grande, em São Luís, responsabilidade da
prefeitura para que a gente possa pegar aqueles atendimentos hoje que
são feitos de uma maneira muito apertada, dentro dos socorrões, com
sobrecarga, óbvia, das equipes, para que ele seja transferido para uma
estrutura de muito melhor qualidade, do ponto de vista sanitário, de
engenharia, de organização. Sem dúvida seria um excepcional legado da
gestão do nosso amigo Prefeito Edivaldo para a cidade. E a gente torce
para que se sensibilize para isso e na torcida para que consiga dar uma
sequência a esse projeto tão importante para São Luís. Então, era
basicamente isso, Senhor Presidente, que tinha para o momento. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu
pedi a liderança do partido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires, pela liderança da Oposição, por cinco
minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores, jornalistas aqui presentes. O Projeto
de Lei nº 257, encaminhado para esta Casa, que institui o Complexo
Industrial e Portuário do Maranhão e autoriza a modificação do objeto
social quanto à Empresa Maranhense de Administração Portuária -
EMAP - e dá outras providências, foi aprovado nesta Casa, Deputado
Edivaldo Holanda. E aqui houve aberrações que mereceram no futuro,
basicamente no dia 18 de agosto, uma ação, uma ADI proposta pela
Procuradoria Geral da República, alegando inúmeras situações de erros
patrocinados naquela lei e aprovado por esta Casa. Dentre elas, uma
das mais graves que eu conheço, é que ele aqui, nessa lei, autoriza para
o sistema portuário, o Porto Grande. Mas a Procuradoria Geral chegou
à conclusão, com documentos, de que o Porto Grande pertence ao
Ibama; mesmo assim, o Governo se apropriou por incompetência de
visão, incapacidade de análise técnica e jurídica por parte daqueles que
construíram a lei. Como é que pode, Senhor Presidente, alguém fazer a
doação de um objeto que não é do Estado do Maranhão? É do Ibama
que apresentou a documentação alegando que o Porto Grande é dele.
Mesmo assim, o Governo repassa e dá autorização à EMAP, de acordo
aqui, senhores, com o artigo 04 da lei questionada: Fica a EMAP
autorizada a transferir, a título oneroso ou gratuito, a propriedade de
domínio útil ou posse, estando incluso ali o Porto Grande. Senhores, é
triste uma situação dessas: o Estado do Maranhão doando um Porto
que pertence à União, mais especificamente ao Ibama. Inobservância
pura! Eu acho que o Governador Flávio Dino sequer teve culpa nisso.
Apostou no seu corpo jurídico que, cada dia que passa, mostra ser
incompetentes. A prova está aqui mais uma vez em relação a isso: doar
algo que não é deles. Mas não para por aí! O Governo do Estado do
Maranhão alega na ADI, mas, antes de sair, Dr.ª Raquel Dodge bota
aqui: O Governo do Estado do Maranhão desrespeitou repartição das
competências previstas na Constituição. Ou seja, legislou numa
ambiência que só podia ser feita no campo federal, mas legislou, fazendo
doações, doando para, depois, o outro doar, da forma que quiser, como
se os bens do estado pudessem ser feitos. Só que estava fazendo isso
num campo de legislação de patrimônio federal. O Estado não se cansou
de fazer aberrações aqui dentro e começa também a criar situações
teratogênicas dentro da própria ambiência federal, no próprio
patrimônio federal. Ou seja, legislou, Deputado Edivaldo Holanda,
dentro do campo federal, que não pode. E ela faz aqui um arrazoado
em cima da Constituição de decisões do Supremo Tribunal Federal. E
se alguém estiver aqui da base do Governo e são muitos a contestar,
que não conteste a mim, conteste a ADI da Procuradoria Geral da
República. Ou seja, deu o que não era deles, legislou sobre um ambiente
federal, que a Constituição veda, não permite. Mas não parou por aí.
Desrespeitou a Constituição sobre a lei de licitação, artigo 37, inciso
XXI, exigência de licitação pública para disposição de bens estatais.
Ele disse que não era preciso. No artigo 5, fica a MAPA autorizada a
doar, fazer o que quiser, vender. E se esqueceu da coisa básica, que
justamente quando se trata de um bem público tem que haver licitação.
Senhores, esse é a lei que nós aprovamos aqui. Quando eu digo que nós
temos que ter observância, levantei essas discussões aqui, lá atrás.
Ninguém observou. O Governo aqui ficou cego, surdo e mudo. Mas
não pode esta Casa ser assim também. Doa o que não é dele. Legisla,
Deputado Felipe, naquilo que não pode. Deputada Mical, a sua religião
não permite isso, doar, vender, dar, fazer o que quiser sem licitação. O
Estado fez, Deputada, está aqui na lei aprovada por esta Casa,
contestada agora pela Dra. Raquel Dodge antes de sair. Se alguém
quiser alguma coisa, que vá utilizar os advogados, esses cérebros
qualificados que eu vejo aqui levando o Governador a cometer os
maiores equívocos da vida. Que agora reparem isso nas suas defesas,
gastem as suas energias nas suas defesas. Tripudiaram, doaram o que
não é deles, o que é do Ibama. Dispensaram a licitação para o bem
público, o que a Constituição veda. E legislar em cima de um ambiente
federal que não pode, porque a Constituição também diz isso, Deputado
Adriano. Totalmente equivocado. Deram o que não é deles. Legislaram

sobre o que não podem e dispensaram licitação sobre o que a
Constituição veda. E esta Casa aqui se curvou diante disso. Fica aqui
o meu registro. O Governo do Estado já não cansa de dar o que é do
Estado agora começou também a dar o que é da União, o que é do
IBAMA. Compete a eles contestarem a ADI de Raquel Dodge, muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS - Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, sabemos aqui, não só eu como os 41
Deputados, nós temos uma total confiança em V. Exa., assim como nós
temos essa confiança no nosso Presidente, que é o nosso representante
aqui por esta Casa, eu gostaria que o povo maranhense tivesse essa
confiança com esta Casa. Porque, Senhor Presidente, tem requerimentos,
desde o mês de abril, tem ofícios encaminhados pela Diretoria da Mesa
Geral que nunca foram respondidos. Eu queria que V. Ex.ª, como nosso
representante aqui dos Deputados, tomasse alguma providência, a
qual possamos dar essa resposta à população. Era só isso, Presidente,
porque eu confio em V. Ex.ª e sei de seu potencial. E sei o quanto V.
Ex.ª quer bem para o nosso Estado. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Felipe, V. Ex.ª encaminhou ofício e não foi
respondido?

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS - Já foram
encaminhados ofícios, requerimentos desde o mês de abril, tenho vários
exemplos. E assim, Senhor Presidente, a gente está avaliando a falta de
respeito que os secretários estão tendo com esta Casa, eles têm um
prazo para responder e nunca responderam. Quem é cobrado somos
nós. Então por isso queremos e necessitamos dessa resposta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Felipe, eu não posso formular um juízo sobre o
fato em si, porque eu não conheço o requerimento que V. Ex.ª
encaminhou. Peço-lhe que encaminhe para mim, com as cópias dos
requerimentos já enviados, de informação, e sugiro a V. Ex.ª quanto ao
requerimento que foi feito à Mesa, foi indeferido, que V. Ex.ª recorra ao
Plenário, aí nós teremos a oportunidade de conversar melhor e, se for
o caso, o Plenário pode rever, ou não, a decisão da Mesa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Presidente, na mesma linha do pensamento da
solicitação do deputado Felipe dos Pneus, temos um requerimento
aprovado pela Mesa também, foi feita uma articulação e a Mesa
aprovou o requerimento, foi deferido o requerimento, que é com relação
à relação de todos os cargos comissionados da CAEMA, bem como os
salários pagos aos funcionários da CAEMA. E foi aprovado desde o
dia 04 de julho, já completou dois meses e não temos nenhuma resposta.
Estamos já verificando uma possibilidade, inclusive de fazer
judicialização porque não conseguimos a resposta, inclusive pela
Assembleia. Queria solicitar a Vossa Excelência também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Determino já à Mesa imediatamente, à Secretaria da Mesa
que faça um levantamento do dia que protocolamos este ofício, confirme
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se de fato a CAEMA não respondeu. E se não tiver sido respondido,
eu vou reiterar o pedido para que o presidente da CAEMA responda o
ofício que foi proposto por V. Ex.ª e aprovado pela Mesa, sob pena de
ele ser responsabilizado,

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Zé
Inácio, por cinco, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, o que me traz
mais uma vez a esta tribuna é para destacar a audiência pública que
fizemos ontem, uma audiência pública que teve a representação dos
trabalhadores da construção civil, representados pelo Sindicato, também
Associação de Desempregados da Grande Ilha. Tivemos a presença
também do Sindicato Patronal, o SINDUSCOM, esteve presente assim
como representante da FIEMA para debater a Lei 10.789/2018, que
trata sobre priorização da contratação de mão de obra de maranhenses.
Esse debate visava o aperfeiçoamento dessa Legislação. Essa Lei, que
foi aprovada aqui nesta Casa, no ano de 2018, ela tem dificuldade para
ser aplicada, a efetividade da Lei leva em conta a fiscalização. Então, as
lacunas que existem na Lei têm dificultado a fiscalização e a garantia
que essa Lei seja cumprida pelas empresas que têm prestado serviço
na área da construção civil, na área da montagem, na área industrial no
estado do Maranhão. E o objetivo da Audiência Pública foi exatamente
esse, debater a Lei com órgãos governamentais. Estava presente a
Secretaria do Trabalho e emprego, além da representação da classe dos
trabalhadores e da classe patronal, de tal forma que debatemos a lei
com objetivo de aperfeiçoá-la. E saiu como encaminhamento, além de
uma proposta de Projeto de Lei para aperfeiçoar a referida Lei, também
a criação de uma comissão com representação da Assembleia
Legislativa, com representação do SINDUSCOM, com a representação
dos trabalhadores, organizado em seus sindicatos, com representação
de associações que também têm debatido esse tema da importância da
priorização de reserva de vagas aos maranhenses, com o argumento de
que muitas das empresas que aqui estão instaladas, que aqui estão
construindo tanto para o Poder Público, como por via iniciativa privada,
em boa medida, tem trazido mão de obra de outros estados. E o que
prevê a Lei não é uma garantia de mercado para os maranhenses, mas
que os maranhenses, por serem qualificados tecnicamente,
profissionalmente, eles podem ocupar esses espaços de trabalho. E as
empresas vêm trazendo mão de obra, argumentando que os maranhenses
não têm qualificação técnica para ocupar estes postos de trabalho,
trazem mão de obra do local de origem, trazem boa parte da mão de
obra dos estados ou das empresas têm suas matrizes, onde as empresas
estão instaladas. Então, a Audiência Pública teve esse objetivo, de
discutir a Lei, aperfeiçoar a Lei, chamar as entidades, de tal forma que
ela possa ser cumprida e as empresas que estão instaladas aqui, elas
têm também a responsabilidade em garantir emprego aos maranhenses.
Então, eu considero a Audiência Pública foi bastante proveitosa, vamos
dar continuidade por meio da comissão que foi definida para dialogar
com as principais empresas que estão instaladas, inicialmente, aqui em
São Luís. Vamos agendar reuniões com a VALE, com a ALUMAR e
com a EMAP, no sentido de dar cumprimento da Lei, e que a gente
possa ter garantia da priorização da mão de obra para os maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN. Bloco Parlamentar
de Oposição.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

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

do Curso.
Segundo Secretário, em exercício Senhor Deputado Ariston.

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, Edivaldo Holanda,  Edson Araújo, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as):  Carlinhos Florêncio, Detinha,
Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto
Costa e Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavra aos Deputados: Vinícius Louro e Wellington do Curso. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando  em primeiro
turno, regime de prioridade, o Projeto de Lei nº 018/19, de autoria do
Poder Judiciário, (Mensagem nº 01/2019) que altera tabela de
vencimentos dos cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder
Judiciário do Maranhão, constante do Anexo IV da Lei nº 8.715/2007,
bem como dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas,
constantes dos Anexos I e II da Lei nº 8.727/2007. Com pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle,
acolhendo a Emenda nº 001/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa.
Em seguida, foi anunciada em destaque a votação da Emenda nº 001/
2019, que foi discutida pelos Deputados: Adriano, Wellington do
Curso, Rafael Leitoa e Pará Figueiredo, sendo a mesma submetida a
deliberação do Plenário que a rejeitou por unanimidade. Na sequência,
o Plenário aprovou o referido Projeto de Lei, que na sua forma original,
foi encaminhado ao segundo turno de votação. Em tramitação ordinária
segundo turno, o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 118/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre obrigatoriedade
da instalação de balanças de precisão em supermercados, hipermercados,
congêneres, que foi encaminhado à redação final, devido a sua aprovação
sob forma de substitutivo. Ainda em segundo turno, foi aprovado e
encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei nº 309/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a utilização dos
termos “cartório” e “cartório extrajudicial” no âmbito do Estado do
Maranhão. Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Obras
e Serviços Públicos, o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 033/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a garantia de
embarque em transporte aquaviário ao profissional de medicina. Em
segundo turno, tramitação ordinária foram aprovados os Projetos de
Resolução Legislativa n° 044/19, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman”, ao Senhor Rodrigo Lago. Com parecer favorável
CCJC, foram aprovados em primeiro turno tramitação ordinária, os
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 080/19, de autoria do Deputado
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Othelino Neto, que concede Título de Cidadão Maranhense ao Padre
Luigi Risso, natural de Roma (Itália); 081/19, de autoria do Deputado
Doutor Leonardo Sá, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman, também ao Padre Luigi Risso, sendo anexado a este,
o Projeto de Resolução Legislativa nº 087/19, de autoria Deputada
Doutora Thaiza Hortegal, por tratar do mesmo assunto e 091/19, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre “Declaração
de Comparecimento” de estudantes às reuniões das Comissões
Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em
seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos n°s: 484/19, de autoria
do Deputado Adriano, solicitando regime de urgência para o Projeto de
Lei nº 018/19, de autoria do Poder Judiciário e 502/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno, solicitando que seja convocada uma Sessão
Solene, para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” para a Senhora Damaris Regina Alves, Ministra de Estado
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no dia 24 de setembro
do corrente ano. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos n°s: 497/19, de autoria do Deputado Hélio Soares,
solicitando que seja justificada  sua ausência das Sessões Plenárias
realizadas no período de 26 de agosto a 26 de setembro do corrente
ano, conforme atestado médico e 501/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, solicitando que seja justificada  sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas nos dias 28 e 29 de agosto e 04 de setembro do ano
em curso, quando esteve em Brasília participando reuniões na Câmara
dos Deputados e Senado. O Requerimento nº 500/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, foi transferido devido à ausência do autor.
Por força de acordo das Lideranças, o Projeto de Lei nº 018/19, do
Poder Judiciário, que altera a tabela de vencimentos dos cargos efetivos
e dos cargos em Comissão e das Funções Gratificadas, objeto do
Requerimento nº 484/19, do Deputado Adriano, foi votado, na presente
Ordem do Dia, em regime de urgência, sendo o mesmo aprovado e
encaminhado à sanção governamental. Em ato contínuo, o Presidente
convidou os presentes a se postarem de pé, para a promulgação da Lei
nº 11.104 de 17 de setembro de 2019, que estabelece a diretrizes sobre
as cavalgadas em todo o Estado do Maranhão. Na forma regimental
determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão do
Requerimento nº 495/19, de autoria do Deputado César Pires. No
primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Neto
Evangelista. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Por falta de
“quórum”, 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, 18 de setembro de
2019.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Declaro aberta a Sessão Solene para a entrega da Medalha
Manuel Beckman ao Desembargador Antônio Fernando Bayma de
Araújo, concedida por meio do Decreto Legislativo n° 261/2002,
oriundo do Projeto de Decreto Legislativo n° 004/1999, de autoria do
ex-Deputado Edmar Cutrim. Convido para compor a Mesa
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;
Excelentíssimo Senhor Marcelo Tavares, Secretário-Chefe da Casa
Civil, neste ato representando o Governador Flávio Dino;
Excelentíssimo Senhor Desembargador Antônio Fernando Bayma
Araújo, homenageado desta Sessão Solene; Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Edmar Cutrim, autor da Proposição; Excelentíssimo Senhor
Raimundo Nonato Silva Júnior, Secretário Municipal Extraordinário
de Relações Parlamentares, neste ato representando o Prefeito de São
Luís, Edivaldo Holanda Júnior; Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ricardo Duailibe; Excelentíssimo Senhor Gustavo Vilas Boas, Membro

da Corte Eleitoral. Concedo a palavra ao conselheiro e ex-deputado
Edmar Cutrim. Para que todos compreendam, foi o então deputado
Edmar Cutrim que propôs a concessão da Medalha Manuel Beckman
ao desembargador Bayma. O Projeto de Decreto Legislativo n.º 004/
1999, foi publicado no Diário Oficial e o conselheiro Edmar Cutrim
acabou não tendo oportunidade de entregar. Depois eu pedi licença ao
autor da homenagem para me associar a esta justa homenagem, nós
fizemos inclusive a republicação e hoje estamos tendo a satisfação de
entregar a tão importante condecoração, a condecoração máxima do
Poder Legislativo, ao desembargador Bayma. Conselheiro Edmar
Cutrim.

O SENHOR CONSELHEIRO EDMAR CUTRIM – Senhor
Presidente desta honrosa Casa, Poder Legislativo maranhense,
Deputado e Presidente Othelino Neto. Exmo. Senhor representante
nesta Casa no momento, nesta solenidade, o Deputado e Secretário
Marcelo Tavares, representando o Senhor Governador Flávio Dino. O
Senhor Desembargador, pessoa querida, meu amigo, baixadeiro,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, nosso amigo J.J,
carinhosamente chamado por todos nós ‘Baixadeiro’. Exmo. Senhor
Antônio Fernando Bayma Araújo, o homenageado nesta Sessão Solene,
também como o doutor Presidente José Antônio Figueiredo dos Anjos,
também meu amigo de longa data, pessoa que tenho uma consideração,
um respeito muito grande. Desembargador, amigo que se encontra
nesta Sessão, Ricardo Duailibe. O Senhor Gustavo Vilas Boas, juiz
eleitoral. O Senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, Secretário Municipal
de Relações Parlamentares, representando neste ato o Prefeito Edivaldo
Holanda Júnior. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, demais
autoridades que aqui se encontram, amigas e amigos. Quanta honra,
neste instante, que eu sinto em poder, numa solenidade de tanta
significância para todos nós, usar esta Tribuna. Confesso que, neste
instante, a emoção sobrepõe-se a todos os meus organismos pela
lembrança, pela recordação de quando aqui estive como Parlamentar,
quando Deus me deu a oportunidade de passar 10 anos em uma escola
maravilhosa que me ensinou muito a como viver e viver melhor. Passei
aqui, durante esses 10 anos, e fiz verdadeiramente amigos, tive também
a chance que Deus me deu e a meus colegas Deputados de assumir
diversos cargos importantes na direção desta Casa: Primeiro Secretário,
Segundo Secretário, Primeiro Vice-Presidente, muitas vezes assumindo
a Presidência quando o Presidente era o Manoel Ribeiro, outro grande
amigo que eu construí ainda hoje. Reservo a ele lugar no meu coração.
É uma das melhores pessoas que eu encontrei na vida pública do
Estado do Maranhão, Deputado Manoel Ribeiro. E aqui, como disse,
aprendi muito, não tem escola melhor do que essa. A meu ver, apesar
de ter percorrido ao longo da vida, o Liceu Maranhense foi para mim o
início de toda história da minha vida. Na Faculdade de Direito, fui
aluno do último ano, formei-me no último ano em que a Faculdade de
Direito funcionava em frente ao Teatro Maranhense e dali eu saí
formado e também com um grande aprendizado. Mas aqui é uma escola
totalmente diferente, uma escola que te ensina a valorizar as pessoas,
uma escola que te dá possibilidade de adquirir uma experiência de vida
inigualável, portanto, eu devo muito a esta Casa. Senhor Presidente, eu
me sinto muito honrado de ter sido convidado para abrir esta solenidade
e faço mesmo com este sentimento, não digo de nervosismo, mas de
emoção que ultrapassa todos os limites. Para mim, talvez seja na minha
vida um dos melhores e mais importantes pronunciamentos que faço
nesta Casa. Neste caso especial, é muito mais ainda, vejam os senhores
e as senhoras que aqui estão que, em 1999, 2000, já prestes a ser
guindado a uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
eu tive oportunidade de propor esta homenagem a esta pessoa, que
para a gente é difícil até de encontrar adjetivo para falar do nome dele,
que é o Desembargador Bayma. Essa pessoa extraordinária de um bom
humor espetacular. Uma pessoa que vive para os livros. Uma pessoa
que estuda. Não para de estudar. Uma pessoa que foi para um cargo
vindo do Ministério Público, vindo primeiramente de Codó, depois
para o Ministério Público e, posteriormente, ao Tribunal de Justiça.
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Dr. Bayma, eu tenho certeza de que V. Exa. dignifica muito aquela casa
de Justiça do Estado do Maranhão. Eu conheço muito bem a firmeza,
a tranquilidade, a maneira como ele atende e a justiça aplicada em todos
os processos que o mestre Dr. Bayma tem oportunidade de julgar. Eu
digo sempre que é um desembargador não só competente, é um
desembargador não só humano, não só estudioso, não só dedicado,
mas, sobretudo, é um homem que tem uma coragem para fazer um bem
extraordinário, homem corajoso. E é desse tipo de pessoas que nós
precisamos ter em todos os poderes no nosso querido Maranhão,
quem sabe no próprio país. Eu fico feliz, Dr. Bayma. Nesta Casa,
como eu disse, como deputado que fui durante dez anos, eu compartilhei
muitos momentos importantes onde pude ajudar os meus colegas.
Aqui estão ainda alguns ex-colegas meus dessa época e outros mais
novos. Naturalmente, em razão da mutação da vida, a vida mesmo nos
conduz a esse tipo de comportamento, como há jovens atuantes,
estudiosos, com outra cabeça, mas também voltados todos para fazer
uma Assembleia que atua para o bem comum em favor, principalmente,
daqueles que mais precisam, que é a população mais carente do nosso
estado. Compartilhei, sim, muitos eventos importantes nesta Casa,
mas esse é especial para mim. Este evento é especial para mim, porque,
quando não se esperava mais que acontecesse, eis que surge uma
indicação nossa homenageando esse grande amigo. Portanto eu me
sinto extremamente honrado em proferir essas palavras para o meu
amigo Desembargador Antônio Bayma, que já exerceu todos,
praticamente todos os cargos importantes no Judiciário do Maranhão.
E em todos eles se houve muito bem, repito. Senhor Presidente, algumas
coisas eu escrevi aqui, não estou obedecendo, porque eu sou
indisciplinado nesse tal de ler discurso. Eu gosto de falar aquilo que o
meu coração manda. Eu sou assim. Mas esta Medalha, Doutor Bayma,
o Senhor tenha certeza de que é uma Medalha que nós propusemos e
propomos, àquela época, no sentido de homenagear a V. Ex.ª como na
verdade merecedor desta Medalha. Faltava este pedacinho de
homenagem, talvez, e hoje, está concretizando, para a minha alegria,
em ter sido iniciado por mim e todos os meus companheiros, porque
não foi, uma Medalha quando é proposta aqui, não é somente do
Deputado que a propõe, mas, sobretudo, do Plenário, porque todos
participam votando, consagrando o nome do homenageado. De forma
que os agradecimentos se estendem a todos que na época votaram e foi
a unanimidade. Estou feliz, sim, Doutor Mestre Bayma, esta honraria,
é V. Ex.ª merecedor. Eu deveria usar muito mais tempo e nenhum
tempo, até hoje à tarde, daria para falar sobre V. Ex.ª. V. Ex.ª é uma
pessoa do bem, maravilhosa. Eu devo, então, agradecer, finalmente, a
lembrança desse Presidente democrata que é, que procura também as
coisas do passado para trazer para o presente para tornar realidade
como esta homenagem que está sendo feita hoje ao Dr. Antônio Bayma.
Agradecer ao Presidente Othelino. Muito obrigado, Dr. Othelino, que
V. Ex.ª buscou nos Anais da Casa este documento para que fosse
efetivamente, tendo a oportunidade efetivamente deste instante estar
fazendo este ato de homenagem ao Mestre Dr. Bayma. Portanto, eu
quero agradecer, de coração, principalmente, a lembrança que foi de
meu nome para trazer à tona o projeto que foi de 99 e foi aprovado em
2002, salvo engano, em 2002. Mas, finalmente, os agradecimentos
foram feitos e era só isso e queria fazer, os agradecimentos, também
queria dizer que quando a Assembleia me escolheu para me deslocar
desta Casa para o Tribunal de Contas, também com o cargo muito
honroso, de Conselheiro do Tribunal de Contas, pouca diferença tem
do sentido, da prestação de serviço de cada Parlamentar e de cada
Conselheiro. Porque aqui, os Parlamentares elaboram as leis, leis que
atualizam um relacionamento da sociedade e que são aplicadas pelo o
Judiciário, e que nós temos o nosso Presidente também, doutor Joaquim,
José Joaquim. E lá no Tribunal também os conselheiros daquela Casa
tratam no sentido de que a proteção à comunidade, à população, à
sociedade. Porque lá nós trabalhamos no sentido de aplicação dos
recursos públicos, sejam condicentes com a nossa obrigação e o direito
do cidadão, no caso de uma boa gestão evitando assim a malversação
do dinheiro público. Portanto, é outra nobre missão que ali estou.
Acho que venho me conduzindo sendo merecedor de todos os votos

que tive aqui quando eu fui indicado para aquela Casa e sou merecedor
nesse sentido, e também sou abnegado pelo meu trabalho, sou
cuidadoso com meu trabalho e sou caprichoso, principalmente nos
horários, que aqui só quem me ganha é o presidente do Tribunal de
Justiça. Ninguém me ganha de horário. Ele chega lá às 6h da manhã, eu
nunca vi coisa dessa natureza, chega às 6h da manhã ao Tribunal
correndo atrás de todo mundo. Muito obrigado a todos vocês e repito
a minha gratidão ao nosso presidente Othelino. Fico muito grato,
Presidente Othelino, por esta oportunidade que V. Ex.ª me deu e me
sinto muito honrado por ter sido autor desta proposta para homenagear
o nosso querido Desembargador Antônio Bayma Araújo Neto. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Convido para compor a Mesa o Exmo. Senhor Francisco
Barros, subprocurador-geral de Justiça, neste ato representando o
procurador-geral Luiz Gonzaga. Registro a presença em Plenário dos
deputados César Pires, conterrâneo do homenageado, da bela Codó,
Vinícius Louro, Glalbert Cutrim, Roberto Costa, deputado Rito Rolim,
ex-prefeito lá da sua cidade natal, seu conterrâneo também. Rafael
Leitoa, Mical Damasceno, Paulo Neto, Fernando Pessoa, Ciro Neto,
Rigo Teles, Adriano e Dra. Helena Duailibe. Registro ainda as presenças
do senhor Jura Filho, ex-deputado estadual e dos vereadores da cidade
de Codó, o senhor Júnior Oliveira e o senhor Raimundo Leonel. Neste
momento faremos a entrega da Medalha Manuel Beckman ao
desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo. Apareceu um dia
aqui, Desembargador, mas eu já cortei. Senhoras e senhores, antes de
passar a palavra ao homenageado, a maior parte dos senhores já conhece
a trajetória do Desembargador Bayma, mas nós estamos sendo
assistidos pelos telespectadores da TV Assembleia e pela imprensa
faz a cobertura, então eu vou, rapidamente, fazer algumas referências
constantes de um vasto currículo que nós tivemos que resumir porque,
senão, estenderia muito a Sessão. O Desembargador Antônio Bayma
Araújo graduou-se Bacharel em Direito pela Ufma, em 1977. Concursado
de 78 a 89, percorreu as Promotorias de Justiça junto à Comarca de
Porto Franco, Vargem Grande, São Bento, Codó e São Luís, até ser
promovido a Procurador de Justiça ao final desse período. Nomeado
para o cargo de Desembargador em 1991, na vaga do quinto
constitucional; Presidente do Tribunal Regional Eleitoral em 93, ali
realizando uma gestão das mais profícuas, notadamente, quanto ao
reaparelhamento daquela corte. Foi Corregedor-geral de Justiça durante
o biênio 94-95 e mais uma vez destacou-se pelo trabalho realizado,
especialmente no aspecto disciplinar. Instaurou os primeiros juizados
especiais da capital, inclusive nas áreas de trânsito e defesa do
consumidor, fora os das comarcas de Caxias e Imperatriz. Foi
idealizador, iniciador da reforma do sistema de Serventias Oficiais. Em
todo o Estado, instaurou 30 juizados e também os primeiros postos de
certidão de nascimento gratuita dentro do Programa Justiça Mais Barata.
Lutou, incessantemente, pela diminuição das custas processuais, até
então consideradas as mais caras de todo o Brasil, chegando inclusive
a aprovar projetos de lei neste sentido, mas que foram vetados, na
época, pela então Governadora Roseana Sarney. Realizou
procedimentos de correição em todas as comarcas do Estado; iniciador
do Colégio de Corregedores Gerais do Brasil; eleito presidente do
Tribunal de Justiça para o biênio 98-99; em sua administração,
propugnou sempre pela autonomia, independência, modernização e
socialização da justiça; idealizador e preparador do projeto do Ferj,
não conseguindo a aprovação na época; estilizador da nova formatação
da mais alta medalha do Poder Judiciário, Antônio Rodrigues Veloso;
construiu inúmeros fóruns sem que existisse ainda o Ferj mediante
aquisição de prédios remanescentes do interior do estado pertencentes
ao Banco da Amazônia. Os prédios foram todos reformados e adequados.
Construiu o anexo do Tribunal de Justiça, onde se encontram instalados
o plenário, novos gabinetes, salas e outros espaços. Iniciou o sistema
de informatização do Tribunal de Justiça com a criação do CPD, na
época o mais barato do Brasil. É cidadão honorário de diversas
municipalidades deste estado, detentor de vários títulos e
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condecorações como as seguintes: Grande Oficial da Ordem dos
Timbiras pelo Governo do Maranhão; Ordem Mérito da Aeronáutica
do Grau de Comendador da Presidência da República, pela Presidência
da República; Comenda Pacu de Ouro pela Sociedade de Imperatriz;
Diploma de Personalidade do Século XX, Revista Leia Hoje; Diploma
do Mérito Judiciário concedido pelo Tribunal de Justiça do Piauí; Voto
de louvor pelo TRE da Paraíba; Placa de Reconhecimento pelo Colégio
de Presidentes de Tribunais de Justiça pelos relevantes serviços
prestados; Personalidade do ano pelo jornal Diários Associados;
Medalha do Mérito Eleitoral do Maranhão Ministro Artur Quadros
Moreira na categoria jurista; Estribo de Ouro do Mérito Pecuário da
Associação dos Criadores do Maranhão; Homenagem como
Personalidade de Destaque pela Prefeitura de Codó quando de seu
centenário,; Comendador do Mérito Judiciário do Trabalho pelo TRT
Maranhão 16º Região; Medalha Simão Estácio da Silveira, a mais alta
comenda da Câmara Municipal de São Luís; Medalha do Mérito Militar
Brigadeiro Falcão pela Polícia Militar do Maranhão; Delegado
Benemérito da Associação de Delegados da Polícia do Brasil; Medalha
do Mérito do Ministério Público do Maranhão Celso Magalhães;
Medalha do Mérito Judiciário Bento Moreira Lima do Tribunal de
Justiça do Maranhão; Colar do Mérito Judiciário da Justiça dos
Militares Estaduais; Medalha Antenor Bogéa da mais alta comenda da
OAB Maranhão; Moção de aplausos pela Câmara de São Luís,
Imperatriz, OAB e Assembleia Legislativa. Fundador do Colégio de
Corregedores Gerais do Brasil. Como Presidente do TRE/MA, e
Corregedor-Geral da Justiça, recebeu moções de aplausos da Ordem
dos Advogados do Brasil Secção/MA e da Assembleia Legislativa do
Maranhão, dentre outras. Isso foi um breve resumo do curriculum do
Desembargador Bayma. Concedo a palavra ao Desembargador Antônio
Fernando Bayma Araújo, homenageado desta Sessão Solene.

O SENHOR DESEMBARGADOR ANTÔNIO FERNANDO
BAYMA - Minhas Senhoras e meus Senhores, eu costume ser objetivo
em todas as minhas iniciativas e decisões. Antes de tudo, eu quero
homenagear a todos os Deputados e membros desta Casa, aqueles de
99, de 2002 e os de agora, na pessoa do digníssimo e excelentíssimo
Presidente da Assembleia Legislativa Dr. Othelino Neto. Quero saudar
todos os magistrados aqui presentes e membros do Judiciário em nome
do meu queridíssimo e excelentíssimo Presidente do Tribunal, José
Joaquim Figueiredo dos Anjos. Quero saudar todos os membros do
Ministério Público aqui presentes através do seu Procurador de Justiça,
Dr. Barros, meu amigo de quarenta anos. Quero também saudar todos
os funcionários do município, em nome do representante do Prefeito,
Dr. Chocolate, aqui presente, Dr. Edmar Cutrim, meu queridíssimo
amigo, em nome de todos os conselheiros do Brasil, aqui presente. E
ainda falta, meus senhores, minhas senhoras e demais que, por acaso,
eu tenha aqui esquecido, a Medalha a mim conferida, não precisa de
grandes indagações, para se saber que é uma honraria a qualquer cidadão,
não maranhense, mas até brasileiro, porque o fato de você ser
reconhecido pelo Parlamento da sua terra, com essa comenda de alta
estirpe, por quanto a mais a alta da Casa, é o reconhecimento desta
Casa de alguma coisa, que eu tenha feito pelo meu Estado. Essa Medalha
tem uma particularidade, ela é de décadas, noventa e nove é votada,
dois mil e dois publicada, e aí eu nunca fui dela comunicado. O meu
queridíssimo amigo de quem tenho profunda admiração, Dr. Othelino,
ele intencionando, quiçá me dar essa Medalha, andou dando uma
vasculhada na Casa, e verificou que ela já existia, por proposta do não
menos meu querido amigo na época, Deputado Edmar Cutrim, hoje
Conselheiro do Tribunal de Contas. E eu disse: Presidente Othelino,
de fato, foi até bom ter encontrado, porque há um dia a mais no meu
nome. Ele disse: então vamos mandar republicar. Ela é uma medalha
diferente de todas as outras, porque ela... Eu tenho aqui que agradecer
à Assembleia que primeiro acolheu esta proposta, esta honraria que
muito me orgulha e saudar a Assembleia atual, que aqui me recebe para
me entregá-la. O momento é de agradecimento, não é de outra coisa. Eu
me sinto honrado, eu me sinto satisfeito, e claro, convencido de que
sou merecedor, e este convencimento me foi dado, por dois ilustres

homens desta terra, o Doutor Edmar Cutrim, submetido ao crivo da
Assembleia Legislativa e pelo meu querido Deputado Othelino Neto,
também nas mesmas circunstâncias. Daí porque dizem o magistrado
não discursa, ele sentencia. Ainda mais nos tempos passados. Eu apenas
estou contando os fatos, porque fatos fazem parte do Direito,
principalmente na minha área, que é de Direito Penal, onde lá prevalece
apenas: fato, norma e bom senso. O bom senso aqui me recomenda a
não adentrar muito no assunto. Eu estou numa Casa onde aqui existe
uma plêiade, são sábios, é terra de Homero nos discursos e eu aqui não,
a minha função é silenciosa como a caneta e o papel na mesa. Pois bem,
daí o porquê não tenho muito a dizer aqui, a não ser só um grande
agradecimento. Eu vejo, eu quero agradecer aqui as pessoas que... eu
não fiz convite a ninguém, mas fico muito lisonjeado de aqui ser
prestigiado por todos vocês, principalmente aqueles mais chegados,
Rigo Teles que está ali sentado, está aqui o pessoal de Codó, o Leonel,
o Zito, Jorge Cateb meu querido primo, deputado Adriano, então tudo
isso me envaidece e o meu muito obrigado a todos vocês. Realmente
saio daqui achando que sou merecedor dessa medalha. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bem, estamos chegando ao final desta nossa sessão solene e
quero fazer uma breve saudação ao homenageado, dizendo que realmente
foi como ele contou em curtas e breves palavras, nós tínhamos esse
desejo de prestar uma justa homenagem ao desembargador Bayma e
descobrimos que ela já havia sido aprovada, proposta pelo queridíssimo
conselheiro Edmar Cutrim, na sua passagem por esta Casa. Aliás,
desembargador Bayma, o hoje conselheiro Edmar Cutrim quando
deputado estadual, outro dia eu estava pesquisando os arquivos e
localizei um ato de nomeação de quando compus, como repórter, a
equipe da Assembleia Legislativa e descobri que o meu ato foi assinado
por ele. Ou seja, é um dado importante, histórico que faz com que o
senhor esteja aí com o devido registro na minha história, tendo me
nomeado à época aqui para a Assembleia Legislativa, para ocupar um
cargo em comissão. E hoje, como sou servidor de carreira do Tribunal
de Contas, costumo dizer que é meu chefe, quando eu não mais quiser
militar na política partidária, o povo decidir por mim, para lá que eu
voltarei e serei recebido lá pelos meus colegas de trabalho e pelos meus
chefes. Mas esta homenagem, desembargador Bayma, é muito justa e
neste caso, em especial, é importante que os senhores que ainda não
tiveram a oportunidade de ir ao gabinete do desembargador Bayma,
saibam que ele valoriza essas homenagens. É muito bom quando a
gente homenageia alguém, principalmente com a Medalha Manuel
Beckman que é a medalha, ou seja, com o Título de Cidadão Maranhense,
neste caso a Medalha Manuel Beckman, que é a condecoração máxima
do Poder Legislativo do Maranhão, que sente que o homenageado está
feliz, orgulhoso com a homenagem. E eu quando fui algumas vezes, não
muitas, ao gabinete do Desembargador, além de ser sempre recebido
com um vasto sorriso, vejo os inúmeros certificados de homenagens
que ele recebeu e faz questão de estampar pelas paredes do gabinete,
ou seja, isso é valorizar a homenagem e quem valoriza a homenagem
nos estimula mais ainda a fazer homenagem como esta, por saber que
vai estar, não só no coração do homenageado, como ele faz questão de
mostrar lá no seu ambiente de trabalho uma boa parte das homenagens,
certificados e diplomas e condecorações que recebeu durante essa longa
carreira. E fiz aqui uma leitura breve do currículo resumido.
Desembargador Bayma foi Promotor, Procurador de Justiça, depois,
pelo quinto, foi nomeado Desembargador e, no Tribunal de Justiça,
também já passou pelas mais diversas posições: Corregedor, Presidente
do Tribunal, presidiu o Tribunal Regional Eleitoral, aliás, aqui nesta
Mesa, hoje, há três Ex-presidentes do Tribunal Regional Eleitoral:
Desembargador Ricardo Duailibe, Desembargador José Joaquim,
Desembargador Bayma. O senhor não foi Presidente? Foi vice. Quem
sabe ainda será. Então, passou por todos os postos estratégicos e
importantes do Judiciário, sempre prestando relevantes serviços à
sociedade maranhense. Esta Mesa aqui, mais uma vez, demonstra uma
coisa que eu já estou até repetitivo, mas, nesta quadra, porque o Brasil
passa, é importante enfatizar que nisso o Maranhão dá um exemplo
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para o Brasil. Aquilo, aquelas palavrinhas mágicas que estão previstas
na Constituição Federal e que, em alguns momentos, não aqui no
Maranhão, mas, no Brasil, não têm sido observadas e respeitadas, que
é a relação de independência e de harmonia entre os Poderes e os
órgãos autônomos. Nesta Mesa aqui, estão representados o Legislativo,
o Judiciário, o Ministério Público. Está aqui também o Deputado
Marcelo, Secretário da Casa Civil, representando o Poder Executivo, e
isso exemplifica bem essa relação que precisa existir entre cada Poder
e cada órgão autônomo. Claro que também está representado o Tribunal
de Contas do Estado, cumprindo suas obrigações, suas prerrogativas
constitucionais, mas cada qual cumprindo, de forma respeitosa,
respeitando as atribuições dos outros. Esse é um exemplo que o
Maranhão dá para o Brasil por meio dessa relação equilibrada. Quem
ganha com isso? A sociedade, o equilíbrio do Estado Democrático
Brasileiro, cujo objetivo, quando foi desenhado e escrito, era justamente
de manter o equilíbrio entre os Poderes, a famosa fórmula do peso e do
contrapeso. Nesse sentido, esta Mesa, Desembargador Bayma,
Presidente José Joaquim, é emblemática. Desembargador Bayma, esta
homenagem foi aprovada, no final da década de 90, e Vossa Excelência
pode sair daqui com a convicção referendada pela atual Assembleia,
que inclusive foi republicada, e pela presença, numa quinta-feira, já no
final da manhã, quando vários Deputados se deslocam para as suas
bases, de vários Deputados, Vossa Excelência pode ter a convicção de
que ela é ratificada pelos atuais 42 Deputados que compõem esta
Assembleia e, mais do que isso, é uma homenagem do povo do
Maranhão. Os seus conterrâneos o homenageiam, por meio dos seus
representantes, dos 42 Deputados eleitos, o homenageiam,
reconhecendo a sua carreira dedicada à justiça, à promoção da justiça
no nosso estado. E finalizo dizendo que eu sou admirador da sua forma
de trabalhar, porque como ele bem disse é um desembargador que
utiliza bem a sua prerrogativa principal, que é a de tomar decisões, de
julgar. É um desembargador que cumpre bem o seu papel e que, mais de
uma vez, me disse: “Othelino, eu não pauto minhas decisões por
aquilo que é dito fora do ambiente do Tribunal de Justiça. As minhas
decisões - palavra dele para mim - são pautadas naquilo que consta nos
autos. Por lá que eu tiro o meu convencimento e é ali que eu procuro
fazer justiça com as sentenças que profiro. São palavras que eu ouvir
repetidas vezes. Me provoca admiração, por isso eu endosso a
homenagem proposta e aprovada à época, proposta pelo então
Deputado Edmar Cutrim, aprovada pela Assembleia. Leve o abraço
dos 42 deputados, o carinho do povo do Maranhão e a certeza de que
V. Exa. presta um serviço ao nosso queridíssimo estado do Maranhão.
Muito obrigado. Antes de encerrar, o Desembargador queria fazer uma
observação. Eu vou passar a palavra para que ela possa fazer suas
observações e, em seguida, encerraremos a Sessão.

O SENHOR DESEMBARGADOR ANTÔNIO FERNANDO
BAYMA – Primeiro, quero consertar um equívoco inaceitável que foi
justamente nominar sempre o Deputado Marcelo Tavares, Chefe da
Casa Civil, que aqui representa o Governador Flávio Dino, meu
particular amigo e a todos os outros Deputados que eu não pude
cumprimentar, Roberto Costa, Yglésio, todos aí que estão aqui de
coração, que eu só tenho a agradecer, sintam-se todos agradecidos.
Essa é que é a verdade, que eu apenas nominei o Presidente com os
membros da Casa representados. O Deputado Marcelo hoje no Gabinete
Civil representando o Governador, todos os membros do Executivo, e
o povo do Maranhão; o nosso Prefeito, Chocolate; e Dr. Othelino,
como sempre, o chefão de toda a Casa de Beckman, não é?

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

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 014/2019

RELATORIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 397/2019, de

autoria do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o Plano de Carreira,
Cargos e Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O presente Projeto de Lei é resultante da integração dos 2
(dois) Planos de Cargos atualmente vigentes no âmbito do Tribunal de
Contas, que serão revogados tão logo entre em vigor a proposta ora
sob exame, conforme mensagem que encaminhou a propositura de Lei.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria ( Parecer nº 552/2019) . Cabe, agora, a esta Comissão Técnica
Permanente o exame de mérito.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.

 Em virtude dessas considerações o Projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

Lei nº 397/2019, considerando atendidos os pressupostos de
conveniência e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração
Pública.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 397 /2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Zé Gentil
Deputado Neto Evangelista
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Paulo Neto

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 020/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária

nº 352/2019, de autoria do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que
“Determina que a hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento,
postos de saúdes e estabelecimentos congêneres no Estado do
Maranhão ofereçam leito separado para mães de natimorto e mães
com óbito fetal e, se necessário ou solicitado, com acompanhamento
psicológico.”

 Em sua defesa, o autor argumenta que a medida é importante
pois visa assegurar tratamento mais humanizado nos hospitais, clínicas,
unidades de pronto atendimento, postos de saúde e estabelecimentos
congêneres atenuando o sofrimento de mães e pais em luto por perda
de seus filhos natimortos ou com óbito fetal.
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Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo (Parecer nº
456/2019), vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

Desde o final da década de 1990, o tema da humanização na
atenção foi incorporado aos programas de saúde propostos pelo
Ministério da Saúde do Brasil. No ano de 2003, destacou-se a
implantação da Política Nacional de Humanização, na qual humanizar
a atenção e a gestão em saúde no SUS constituiu ferramenta para
qualificar as práticas de saúde.  Desse contexto, adveio os incentivos
ao parto natural, a presença de acompanhante, a adaptação ao ambiente
hospitalar e a continuidade do cuidado da parturiente no decurso de
toda a vivência do parto, todos ampliando o alcance de um cuidado
integral.

Em adição, para promover mais humanização na maternidade,
a Lei nº 11.108, de 07 de abril de 2005, garantiu às parturientes o
direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto
e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o
que foi considerado um avanço.

Entretanto, ressalte-se, o processo de parturição, notadamente
de natimortos e/ou com óbitos fetais, envolve questões amplas e
complexas que acarretam maiores impactos psicológicos à família. Todo
o sistema de saúde e os profissionais de saúde precisam estar cientes
de seu papel, capacitados e aptos a novas reações, o que demanda
rever concepções pessoais, profissionais, de direitos de cidadãos, de
gênero, dentre outras. As instituições precisam adequar, além do espaço
físico, as normas e rotinas para que os benefícios se estendam a todos
os envolvidos no evento do parto e pós-parto nesses contextos.

Em recente pesquisa, a psicóloga Sabrina Lima (2015)
constatou:

Em relação à equipe de saúde, os estudos concluem haver pouco
ou nenhum apoio dos profissionais envolvidos à mãe e família enlutada
no primeiro atendimento hospitalar. O apoio, quando recebido, acontece
apenas nos primeiros momentos da perda, e quando existe
posteriormente é vindo do grupo familiar, religioso ou social (Carneiro,
2006; Duarte & Turato, 2009). Os profissionais de saúde relatam
despreparo em sua formação para lidar com esse tipo específico de
luto, e na falta de conhecimento, acabam ou por envolver- -se
pessoalmente na situação ou esquivar-se do atendimento, preferindo
“trabalhar com a vida” (Silva & Van Der Sand, 2002). Na ausência de
suporte, que caminhos a mãe enlutada teria para iniciar a elaboração da
perda então?

Com efeito, vê-se que o legislador, ao propor matéria em nível
estadual, assegurando o direito as parturientes de natimorto ou com
óbito fetal de assistência compatível com as especificidades desses
casos, amplifica as medidas e políticas públicas de atendimento
humanizado na maternidade no Maranhão.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos

pela aprovação do Projeto de Lei nº 352/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação

do Projeto de Lei nº 352/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 18 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rildo Amaral
Deputado Felipe dos Pneus

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 558/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 118/2019, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de
balanças de precisão em supermercados, hipermercados e congêneres,
e dá outras providencias.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda substitutuiva, no âmbito desta
Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Minurias.

Concluída a votação, com a emenda substitutuva, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada
à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária nº 118/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 118/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 18 de  setembro de 2019

Presidente : Deputado Neto Evangelista
Relator : Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antonio Pereira
Deputado César Pires

     PROJETO DE LEI Nº 118/2019.

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

Art. 1º Ficam os supermercados, hipermercados e congêneres,
obrigados a instalar balanças de precisão, para uso dos consumidores,
com a finalidade de conferência do peso das mercadorias previamente
embaladas e enlatadas pelo estabelecimento comercial, ou de
responsabilidade do próprio fabricante.

§ 1º. As balanças deverão estar dispostas em local visível, de
fácil acesso e com ampla divulgação, sendo necessária a instalação de,
no mínimo, 03 (três) balanças em hipermercados, 02 (duas) balanças
em supermercados, e 01 (uma) balança em estabelecimentos congêneres,
para conferência pelos consumidores.
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§ 2º. As balanças do parágrafo anterior deverão ser instaladas

em condições de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência, de
acordo com a NBR 9050 de 2015.

Art. 2º No caso de açougues, padarias, abatedouros, feiras
livres e estabelecimentos afins, que comercializem, também,
mercadorias previamente embaladas, será obrigatória a permissão para
que o consumidor confira o peso constante na embalagem.

Art. 3° Os estabelecimentos mencionados nos artigos 1° e 2º
deverão disponibilizar em loca, visível e de fácil acesso, cópia da presente
Lei.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de proteção e defesa do
consumidor.

Art. 5º A inobservância das disposições contidas na presente
lei importará, no que couber, a aplicação das penalidades contidas no
artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que será
revertido ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do
Consumidor – FPDC, de que trata a Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de
2003.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 394/2019

Dispõe sobre a criação do “PROGRAMA MILHAS
DO BEM” no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta do Estado do Maranhão, o “PROGRAMA MILHAS
DO BEM”, proveniente da aquisição de passagens aéreas e também
do abastecimento da frota nas redes de postos de combustíveis,
credenciados nos lotes de pontos múltiplos.

Parágrafo 1º – Os prêmios e/ou créditos de milhagens
concedidos por companhias aéreas ou de abastecimento, referentes ao
caput devem ser administradas pelo órgão que gerou o benefício e
encaminhadas ao Executivo Estadual.

Parágrafo 2º Os prêmios e/ou milhas adquiridos por este
programa, serão destinados para a compra de passagens para pacientes
e acompanhantes que necessitem de deslocamento aéreo em função de
tratamento médico.

Art. 3º A adesão ao “PROGRAMA MILHAS DO BEM” é
obrigatória, onde o agente que aderir ao programa cederá, por instrumento
próprio, à administração pública os benefícios eventualmente a ele
destinados pela empresa aérea.

Art. 4º Caberá ao Poder Público realizar a regulamentação que
se fizer necessários para execução do Programa.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de

setembro de 2019. Dra. Thaiza Hortegal - Deputada Estadual - PP

REQUERIMENTO N° 022 / 19

Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa
da ELETROBRAS E ELETRONORTE perante a
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773, requeiro a Vossa
Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente Parlamentar
em Defesa da ELETROBRAS E DA ELETRONORTE, entidade
suprapartidária de cunho associativo, sem fins lucrativos, constituídos
nos termos da ata de fundação e do estatuto em anexo.

São Luís MA, 10 de setembro de 2019 - CIRO NETO -
Deputado Estadual.

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2197/2019-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que por motivos técnicos
não realizou a sessão marcada para o dia 16 de setembro às 09:30.
Portanto realizará  nova sessão para essa licitação, na modalidade
Pregão Eletrônico, no dia 01 de outubro às 09h:30m, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para aquisição de materiais de tecnologia da
informação (ferramentas, peças e cabeamento lógico) para atendimento
das necessidades da Assembleia Legislativa do Maranhão setembro . O
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações,
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen
drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00
às 18:00 horas. São Luís, 16 de setembro de 2019. Lincoln Christian
Noleto Costa - Pregoeiro da ALEMA

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 56/2019
referente à ARP n.º 038/2018, Pregão Presencial nº 019/2018-CPL/
ALEMA e Processo Administrativo n.º 3928/2019-ALEMA.
OBJETO:  Aquisição de material de expediente. CONTRATADA:
SANDRO R S PEREIRA-ME, CNPJ nº 23.001.398/0001-86. NOTA
DE EMPENHO: 2019NE002100, emitida em 13/09/2019. VALOR
DO EMPENHO: R$ 13.165,00 (treze mil cento e sessenta e cinco
reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processo
Administrativo n.º  3928/2019-ALEMA. PRAZO DE
FORNECIMENTO: 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data
da assinatura da Ordem de Fornecimento. DATA DA ASSINATURA:
18/09/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Leandro Aires Lima – Fiscal do Contrato;
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; SANDRO R S PEREIRA-
ME, CNPJ nº 23.001.398/0001-86 - CONTRATADA.  São Luís –
MA, 18 de setembro de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa.
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