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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/09/2019 – 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 26.09.2019

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

1. PROJETO DE LEI Nº 164/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAIZA HORTEGAL, INSTITUI A
OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAR KIT DE PRIMEIROS
SOCORROS NAS EMBARCAÇÕES AQUAVIÁRIAS, E A
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE BORDO COM NOÇÕES
BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS.COM PARECERES
FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E DA
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – RELATORA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA.

II - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 523/19)

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 038/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO, CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN”, AO DR. DANIEL BLUME . COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 066/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO, CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN”, AO DR. THIAGO BHRANNER
GARCÊS COSTA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 110/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA,
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À
SENHORA RITA MARIA GARCIA DE MEDEIROS, NATURAL
DE PAU DOS FERROS, RIO GRANDE DO NORTE .COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 111/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA,
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO

SENHOR ETEVALDO GARCIA DE MEDEIROS, NATURAL DE
ENCANTO, RIO GRANDE DO NORTE .COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6.REQUERIMENTO N° 509/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS ATLETAS DA EQUIPE
CF BALSAS, CAMPEÕES EM TODAS AS CATEGORIAS DO
CAMPEONATO OPEN CROSSFIT EM IMPERATRIZ.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

7.REQUERIMENTO N° 532/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 411/
2019, DE SUA AUTORIA, QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO O FESTEJO DO “CÍRIO
DE NAZARÉ”, REALIZADO ANUALMENTE PELA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO BAIRRO DO COHATRAC,
EM SÃO LUÍS/MA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

8.REQUERIMENTO N° 529/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, REQUER APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

9.REQUERIMENTO N° 530/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, REQUER APÓS DELIBERAÇÃO
DA MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMÍLIA DO SENHOR NOREDIN ANDRADE, POR OCASIÃO
DO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NA CIDADE DE TIMON,
NO DIA 20 DO MÊS EM CURSO.

10.REQUERIMENTO N° 531/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, REQUER APÓS DELIBERAÇÃO
DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 02 A 05
DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 26/09/2019 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 478/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que institui o Dia Estadual da Menina no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 477/19, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de sinalização sonora e visual nos estabelecimentos de serviços, no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 472/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que modifica e acrescenta dispositivos na
Lei Estadual Nº 5.315, de 11 de janeiro de 2010, que concede passagem
intermunicipal gratuita aos portadores de câncer, AIDS, doenças renais
e cardíacas crônicas no Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 473/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que institui a Política Estadual de Educação
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Preventiva e de Combate ao Preconceito Contra a Hanseníase, demais
doenças raras e genéticas no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 474/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a isenção do pagamento
das tarifas de energia elétrica às famílias de pessoas portadoras de
hanseníase, hemofilia, demais doenças raras e genéticas do Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 475/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que institui a Semana Estadual de
Conscientização sobre Doenças Raras e Genéticas nas escolas do Estado
do Maranhão, realizar-se anualmente, na segunda semana de março, e
dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 476/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que dispõe sobre o desembarque de mulheres,
idosos e pessoas com deficiência nos transportes intermunicipais do
Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 122/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Sr. José Antônio André Viegas natural de
Portugal.

7. MOÇÃO Nº 029/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Juiz, Dr. Alexandre Lopes Abreu, por todo
empenho e dedicação por ser a frente do FONAMEC.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 468/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre a reserva de imóveis de
programas habitacionais no Estado do Maranhão para famílias que
possuam membros portadores de microcefalia na forma que especifica.

2. PROJETO DE LEI Nº 469/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
assistência odontológica nas unidades hospitalares, e ainda aos pacientes
portadores de doenças crônicas nos hospitais públicos e/ ou privados
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 470/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que impõe vedação a nomeação para cargos
comissionados de indivíduos, no âmbito do Estado do Maranhão, que
tenham tido trânsito em julgado de Medidas Protetivas de Urgência
julgadas como procedentes de acordo com a Lei Federal Nº 11.340 de
07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.

4. PROJETO DE LEI Nº 471/19, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que inclui no Calendário Cívico do Estado do
Maranhão o tradicional Festival do Peixe, realizado anualmente na
segunda quinzena do mês de setembro, no Povoado Santa Maria,
Município de Lago Verde – MA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 121/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Edmar Serra Cutrim.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 25 DE SETEMBRO DE 2019.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (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, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 478 / 19

Institui o Dia Estadual da Menina no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º - Fica criado o Dia Estadual da Menina a ser celebrado
anualmente no dia 11 de outubro, fazendo parte do Calendário Oficial
do Estado do Maranhão.

Art. 2º - No Dia Estadual da Menina, fica encarregada as
Secretarias de Estado correlacionadas com a pauta, a realização de
atividades e campanhas, em parceria com o Legislativo, Judiciário e
Sociedade Civil, com foco na promoção dos direitos das meninas e
empoderamento feminino.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de setembro de

2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
A Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2012,

instituiu o dia 11 de outubro como o Dia Internacional da Menina,
data em que se pretende colocar em evidência como as desigualdades
de gênero afetam negativamente a vida das meninas e as colocam em
desvantagem em relação aos meninos.

Consta dizer que é preciso ter um dia para chamar a atenção da
sociedade sobre as condições em que milhões de jovens mulheres e
meninas ainda vivem e a violência e a discriminação que enfrentam.

O “Dia Estadual da Menina”, tem o intuito de dar visibilidade
a milhares de meninas que vivem em situação de vulnerabilidade e sem
acesso à educação no Estado.

A Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2012,
instituiu o dia 11 de outubro como o Dia Internacional da Menina,
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data em que se pretende colocar em evidência como as desigualdades
de gênero afetam negativamente a vida das meninas e as colocam em
desvantagem em relação aos meninos.

Motivada pela iniciativa supracitada, o presente projeto de lei
prevê a criação do Dia da Menina em âmbito Estadual, de forma a que
essa triste realidade ganhe maior destaque no nosso Estado.

De acordo com estudos da ONU, as mulheres são as mais
atingidas pela fome, pelo desemprego, pela falta de educação e
autonomia sobre seus corpos e futuro. Estatísticas revelam que, no
mundo, 75 milhões de meninas não frequentam a escola. Em cada
três mulheres, uma não tem acesso ao ensino secundário, porque
seu destino é se casar, procriar e servir a seu marido. Uma em
cada sete meninas com menos de 15 anos é forçada a se casar,
muitas vezes por interesse da família, outras vezes para resolver
sua situação básica de sobrevivência. No mundo todo, mais de 150
milhões de meninas já foram vítimas de estupro ou violência
sexual, praticados, em geral, por parentes próximos, que vivem debaixo
de seu teto, dentro da mesma casa.

No Brasil, 502 mil meninas entre 10 e 19 anos são
trabalhadoras domésticas, de acordo com dados do IBGE. A taxa de
gravidez precoce em meninas de 14 a 17 anos matriculadas na
escola é de 5%, número que atinge a taxa de 30% entre as
adolescentes que não frequentam a sala de aula.

Diante desse lamentável quadro, solicito aos colegas
Parlamentares o apoio para a aprovação deste Projeto de Lei - que
estipula uma data para lembrar e evidenciar a situação dessas meninas
- objetivando a conscientização e a mobilização da sociedade para que
se coloque fim à discriminação baseada em gênero e as meninas possam
ter seus direitos assegurados.

Por tudo isso, nossa função nesta Casa é solucionar os
problemas da nossa sociedade através da criação de leis e de políticas
públicas e como parlamentar e mulher me uno nessa luta, com fito de
transformar esse cenário histórico da disparidade de gênero e lutar por
uma sociedade mais justa e democrática.

Nestes termos, apresento o presente projeto de lei, sendo de
grande importância a aprovação do mesmo e é o que se pleiteia e
espera.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de setembro de
2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 529 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação da mesa, seja justificada a minha ausência da Sessão Plenária
no período de 16 a 19 de setembro do corrente ano, por motivo de
tratamento médico conforme Atestado Médico anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 10 de dezembro de 2019. - CARLINHOS
FLORÊNCIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.09.19
EM: 25.09.19

REQUERIMENTO Nº 530 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar à família do Senhor Noredin Andrade,
popularmente conhecido como Noredin “Estrela”, da cidade de
Tuntum (MA), por ocasião do seu falecimento no dia 20 do mês
em curso.

 Com o seu falecimento deixou a família enlutada e grande
consternação no município de Tuntum, onde era muito estimado, deixa
um legado de honradez irrefutável, predicado que o fez um homem
respeitado naquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de setembro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.09.19
EM: 25.09.19

REQUERIMENTO Nº 531 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência nas sessões plenárias durante o período
de 02 a 05 de setembro do ano em curso, conforme atestado em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de setembro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.09.19
EM: 25.09.19

REQUERIMENTO Nº 532 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja
discutido e votado em regime de urgência, na ordem do dia da sessão
seguinte, o Projeto de Lei N° 411/2019, de minha autoria, que Considera
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado o Festejo do “Círio de Nazaré”,
realizado anualmente pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Bairro
do Cohatrac, em São Luís.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de
setembro de 2019. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.09.19
EM: 25.09.19

INDICAÇÃO Nº 1277 / 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 que viabilize uma Ambulância com UTI para o
Município de SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO. Considerando
o grande número de ocorrências médicas em nosso município que
necessitam de um transporte para as localidades que oferecem melhor
qualidade no atendimento de Urgência/Emergência. Essa solicitação
visa melhoria na Saúde Pública, além de proporcionar uma melhor
qualidade de vida para a população, solicitamos o atendimento ao
nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 25 de setembro de 2019. - ARNALDO MELO
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- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1278 / 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 que viabilize uma Ambulância com UTI para o
Município de PARAIBANO. Considerando o grande número de
ocorrências médicas em nosso município que necessitam de um
transporte para as localidades que oferecem melhor qualidade no
atendimento de Urgência/Emergência. Essa solicitação visa melhoria
na Saúde Pública, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida
para a população, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 25 de setembro de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1279 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos:

a) Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o
Senhor Flávio Dino;

b) Secretário Estadual das Cidades e Desenvolvimento
Urbano do Maranhão, Senhor Rubens Pereira Júnior;

c) Secretário Estadual da Cultura, o Senhor Anderson
Flávio Lindoso Santana;

d) Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo
Holanda Júnior;

e) Secretário Municipal de Trânsito e Transportes de São
Luís, o Senhor Canindé Barros;

f) Secretário Municipal de Cultura de São Luís, o Senhor
Marlon Botão;

  Solicitando a adoção, no âmbito do Programa Nosso Centro,
da política “Beira Mar de Todos”, que consiste no fechamento parcial
de trecho da Avenida Beira Mar, no Centro Histórico de São Luís,
aos domingos, em horário coincidente com a realização da Feirinha São
Luís, realizada na praça Benedito Leite, com a seguinte logística:

a) O fechamento parcial da Avenida Beira Mar no trecho que
vai desde o encontro da Ponte José Sarney com a Rua do Egito,
estendendo-se até entrada do Terminal da Praia Grande, já localizada
na Avenida Senador Vitorino Freire.

Esta sugestão se dá por algumas razões:
a) necessidade de expansão das atividades culturais realizadas

na região para outros espaços que não estejam centralizados no Projeto
Reviver, que já demonstra sinais de saturação espacial;

b) incentivo ao comércio popular ou de micro e pequenos
empreendedores, à medida que os ambulantes que já estão sendo
gradualmente impedidos de exercer sua profissão no Projeto Reviver,
poderão ser realocados para a Avenida Beira Mar, cujo calçadão deve
ser utilizado para tanto. Se possível, com adoção de barracas
padronizadas pelo poder público;

c) a escolha do trecho facilita a logística do transporte: a Rua
do Egito poderá ser utilizada como rota alternativa para ônibus e carros.

O transporte público, em especial o que se dirige ao Terminal de
Integração da Praia Grande, não será afetado substancialmente, à medida
que, através da Avenida Magalhães de Almeida e da Avenida Guaxenduba
em direção à rotatória que dá acesso à Avenida Senador Vitorino Freire,
o transporte público poderá chegar ao Terminal de Integração da Praia
Grande. Frise-se que, durante o período carnavalesco, as atividades
realizadas na Avenida Beira Mar também envolvem o seu fechamento
integral e já há um plano para viabilização dessa ideia;

d) alternativa para novas programações de atividades artísticas,
culturais e esportivas;

e) novas formas de ocupação do espaço público
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de

setembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1280 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda, e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo solicitando:
Recomposição da pavimentação asfáltica das ruas Cristiano de
Oliveira, São Sebastião, São José e Rua da Saudade pertencentes à Vila
Janaína.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, trata-se de importantes vias
por onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive
sendo acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de
trabalho, estudos e lazer, mas encontrando-se intrafegáveis.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
setembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, não há, neste
momento, ninguém inscrito no Pequeno Expediente. Deputado Vinícius
Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje à
tribuna é para prestar contas desse último final de semana, durante o
qual nós estivemos na região do Médio Mearim. Começamos pela
cidade de Lago dos Rodrigues, onde tivemos o ato de filiação do nosso
Prefeito Edjacir Leite ao partido PL e de seu filho Edjacir Segundo ao
Partido do Avante. Quero agradecer aqui as presenças do Prefeito, da
Primeira-Dama Vânia, de todos os Vereadores, Secretários, ao povo
em geral que lotou o espaço que foi cedido para a realização desse ato
cívico, desse ato de democracia. Também agradecer ao Presidente do
PR do Estado do Maranhão, Josimar de Maranhãozinho, à Secretaria
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da Agricultura, Sagrima, a Fabiana que também é Presidente do Avante
no Estado do Maranhão, ao Deputado estadual Leonardo Sá que esteve
também presente na cidade de Lago dos Rodrigues prestigiando essa
festividade grandiosa. Foi um momento cívico, foi um momento único,
foi um momento no qual nós fomos, Deputado Ciro Neto, filiar o
Prefeito daquela cidade no partido hoje de compromisso, de
responsabilidade, de personalidade, que vem ajudando e crescendo
bastante em todo o Estado do Maranhão, que é o Partido PL. Foi um
momento onde o Deputado Josimar de Maranhãozinho explanou os
projetos que o PL tem para o Estado do Maranhão, o crescimento que
esse partido tem se consagrado em todo o Estado e ainda ressaltou
inúmeras obras, inúmeros recursos para a cidade de Lago dos Rodrigues.
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que já tem feito um trabalho
grandiosos no Estado do Maranhão, tem fortalecido junto comigo, que
sou Vice-presidente do PL no Estado do Maranhão, o partido vem
crescendo ainda mais na região do Médio Mearim. Lago dos Rodrigues,
Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedra,
Lago do Junco, Esperantinópolis, São Roberto e São Raimundo Doca
Bezerra, são essas cidades onde o PL tem pessoas ligadas ao partido,
tem pessoas militantes no PL. A gente fica muito satisfeito com esse
grande fortalecimento. É uma forma de reconhecimento e eu fico muito
feliz. Temos também, do outro lado de quem vem de Peritoró, na
cidade de Peritoró, presidida pela Ana do Chico Branco, a cidade de
Lima Campos, que o partido é presidido pelo meu Prefeito
empreendedor, Jailson Fausto, que é filiado. Também tem candidatura
do PL, na cidade de Lima Campos, a Prefeito. Então foi um momento
muito consistente. E, de lá, nós saímos em comitiva para o povoado de
São João da Mata, onde estava tendo a II Copa Rural. Foi o
encerramento de campeonato, onde nós tivemos lá o São João da Mata
como o campeão da Copa Rural. E todos lá estiveram presentes, onde
o ex-prefeito Pedro Isaías também foi lá prestigiar, o Presidente da
Câmara de Porção de Pedras, Valney, também esteve lá, dentre outras
comitivas, como Timbiras, o Juscelino e o Ronaldo, Peritoró, Ana do
Chico Branco, Vereador Sales, Edinho e Jorge, como Trizidela do Vale,
o ex-vereador Eugênio com o Sérgio Benigno e Jocim, Pedreiras, ali
representada pelo Raimundo Louro, Serapião Louro, como também
outras pessoas que participaram , o Marco Louro, gerente da Saúde da
Regional de Pedreiras, Esperantinópolis, pela Jucilene, Gilson Uchoa
e toda a comitiva, o Carlos Barroso, também como a cidade de Porção
de Pedras, que já foi citado, que foi pelo Presidente da Câmara, Valney.
Ou seja, Deputado Roberto Costa, eu fico feliz de fazer parte desse
grande partido, dessa grande sigla. E também já tenho todo um know-
how na cidade de Bacabal, em nome do nosso Presidente Josimar de
Maranhãozinho. E mais ainda, Senhor Presidente, é um partido que
vem observando muito o povo maranhense, trabalhando bastante para
melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E tenho certeza que hoje
o partido busca por qualidade, pessoas essas que são capazes de
administrar ou parlar no parlamento, como são os casos dos prefeitos
e vereadores. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Andreia Martins Rezende, por cinco minutos, sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE (sem revisão da oradora) – Senhor Presidente, amigos da
imprensa, colegas Deputados, povo do Maranhão, eu utilizo, hoje,
dessa tribuna, dessa oportunidade para parabenizar o município de
Vitorino Freire. Vitorino Freire, essa terra acolhedora, hospitaleira,
terra de gente trabalhadora, que faz, hoje, 67 anos de emancipação
política. Quero dizer ao povo de Vitorino da minha saudade, da vontade
que eu estou de fazermos uma linda caminhada por aquele município.
Mas, daqui de longe, continuo trabalhando e continuo contribuindo
para essa administração transformadora da Prefeita Luana. Um forte
abraço a todos os vitorinenses e que tudo concorra para que possamos
continuar o progresso que está sendo visto naquela cidade. Um forte
abraço ao povo da minha querida Vitorino Freire.

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 Parlamentares, amigos
da tribuna, imprensa que está aqui conosco nesta manhã, hoje estamos
todos juntos irmanados nesse mesmo propósito de ajudar o nosso
Maranhão. Ontem, 24 de setembro, foi um dia importante para as
quebradeiras de coco do nosso Estado. Quero agradecer principalmente
aos Deputados que tiveram condições de comparecer à Audiência
Pública realizada na última segunda-feira, onde foi entregue, junto
conosco, uma pauta extensa de reivindicações das quebradeiras de
coco do nosso Estado. E ontem estivemos com o Governo do Estado
entregando a mesma pauta de reivindicações ao nosso companheiro
Secretário Rodrigo Lago. E tenho certeza que vamos fazer bons
encaminhamentos para ajudar, ainda mais, a fortalecer a agricultura
familiar, o extrativismo em nosso Estado, preservando sempre as
palmeiras, a cultura e a história dessas guerreiras que tanto nos ajudam
no desenvolvimento do nosso Estado. Também quero fazer uma
congratulação ao nosso querido companheiro Secretário de Turismo,
meu amigo Catulezinho, que começou a implementar no nosso estado
o Ceprama Itinerante, que no último final de semana esteva na cidade
de Caxias. Grande evento, muito prestigiado e é isso que tem que ser
feito, levar cultura e turismo a todos os cantos do nosso Estado,
mostrando o potencial turístico que nós temos e que devemos cada vez
mais fortalecer. Quero fazer um convite especial aos nobres colegas
Deputados e Deputadas aqui presentes, amanhã às 9h dando
continuidade às ações da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura
Familiar e Reforma Agrária, estaremos recebendo o Cedrus, Conselho
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, aqui na Sala das
Comissões, a partir das 9h da manhã. Quero fazer um apelo aos
Deputados que aqui estão para que possam participar, junto conosco,
pelo menos dar uma passada para conhecer as ações dos Cedrus, o que
Cedrus representa para o nosso Estado e que leva ao conhecimento e
as reivindicações nos trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais do
nosso Estado. Quero, acima de tudo, manter firme o compromisso que
essa frente parlamentar, assinada pelos nobres Deputados que aqui
estão, que cada vez mais se fortalece no propósito de fortalecer esse
eixo de desenvolvimento no nosso Estado, que é a agricultura familiar.
Tenho acima de tudo mantido esse compromisso, esse convite, como
externo mais uma vez o convite para a próxima segunda-feira, a audiência
que tinha sido adiada. Que está marcada a audiência onde a Embrapa
vai apresentar as ações que relativas ao nosso Estado. Lembrando que
o governo federal cortou da Embrapa 54% do seu orçamento,
inviabilizando as pesquisas que levam amplitude na produção e que
melhoram, ainda mais, a vida e o desenvolvimento do nosso Estado,
dos municípios e do nosso país. Portanto, Senhor Presidente e demais
colegas Deputados e Deputadas, externo aqui a minha gratidão por
mais esta fala e peço a Deus que nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ciro Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhores e Senhoras, Senhor Presidente, galeria,
imprensa, colegas Deputados, internautas, hoje, eu venho aqui para
lembrar e parabenizar todos os colegas farmacêuticos pelo Dia
Internacional do Farmacêutico, hoje, 25 de setembro, em que se
comemora essa belíssima profissão, que tem como primórdios cuidar
da saúde das pessoas, de elaborar, pesquisar medicamentos e soluções
para as enfermidades. Todos os profissionais farmacêuticos, no dia de
hoje, sintam-se parabenizados pelo grande trabalho e esforço que fazem
em prol da saúde da população do nosso Maranhão e do nosso Brasil.
Lembramos também, e aproveitamos para lembrar, da sanção pelo
Governador Flávio Dino, do nosso Projeto de Lei, que hoje é a Lei n°
11.092, que trata do consultório farmacêutico no âmbito do Estado do
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Maranhão, que é mais um avanço e valorização da nossa classe
farmacêutica. E, hoje, neste 25 de setembro, no Dia Internacional do
Farmacêutico, temos muito a comemorar. Parabéns a todos os
farmacêuticos! E é o que tínhamos para hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado, que
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e
sobre a sua população. Senhor Presidente, eu volto à tribuna desta
Casa, mais uma vez, para tratar do escandaloso supersalários na Caema.
E eu tenho recebido feedback nas ruas, as pessoas têm comentado
isso, as pessoas têm falado isso. E uma pergunta que me vem: Deputado
Wellington, já existe alguma explicação por parte do Governo? Alguém
já se explicou? O Governador Flávio Dino, a direção da Caema, o líder
do governo, alguém já se explicou sobre esses supersalários na Caema?
Porque, na verdade, Deputado Wellington, esses supersalários parece
que tem um salário base e aí tem gratificações, tem, mas eu quero uma
justificativa como que o cidadão sai de treze mil reais para ganhar
noventa e um mil reais? Senhoras e Senhores, é muito simples, nós,
por meio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nós
solicitamos, de forma oficial, já comuniquei, inclusive à Mesa,
comunicando ao Presidente. Nós fizemos um requerimento, o
requerimento foi aprovado pela Mesa, foi deferido pela Mesa,
solicitamos as informações com a relação de todos os funcionários
contratados com os respectivos cargos e salários na Caema, isso no dia
4 de julho. Já estamos finalizando o mês de setembro, já se passaram
dois meses, e nenhuma resposta do Governo do Estado, nenhuma
resposta da Caema. Podem responder inclusive por crime de
responsabilidade. Mas nós não ficamos somente no discurso, nós não
ficamos somente na denúncia, nós vamos até o limite das nossas forças.
Enquanto parlamentar, nós temos a atribuição de legislar e de fiscalizar
o Executivo, a aplicação do dinheiro público, só que chega um
determinado momento que extrapola o nosso limite e não tem mais o
que fazer com uma denúncia, duas denúncias, três denúncias, várias
denúncias, porque cobramos, mas ninguém diz nada. Um silêncio
ensurdecedor! Ninguém fala nada! Aí precisamos dos órgãos de
fiscalização e controle, e é isso que nós fizemos, 15 dias cobrando
informação, 15 dias denunciando, 15 dias cobrando do Governo do
Estado e da Caema uma explicação. Nós já conseguimos a relação
completa do mês de julho, a Caema não forneceu ainda, mas já
conseguimos a relação completa do mês de julho. Nós achávamos que
esses supersalários fossem só no mês de julho, mas os supersalários
persistiram no mês de agosto. Nós temos alguns levantamentos que
chamam bastante atenção pelos altos salários praticados ainda no mês
de agosto. Eu passo a relatar, eu passo a questionar, por exemplo, o
salário de R$ 51 mil no mês de julho pagos a um advogado. Senhoras e
senhores, esses salários de R$ 51.436,00 pagos a um advogado de São
Paulo, ligado ao PCdoB de São Paulo e que hoje recebe um supersalário
na Caema, daria para pagar 12 aprovados no concurso da Aged, o que
será pauta do nosso pronunciamento no Grande Expediente. Um
engenheiro ganhando R$91 mil na Caema daria para contratar, para
nomear 21 novos policiais militares no Estado do Maranhão. Com o
salário desse engenheiro de R$ 91 mil, no mês de julho, daria para
pagar 22 novos concursados nomeados no concurso da Aged. Senhoras
e senhores, estou falando de supersalários, estou falando de uma grave
denúncia e que não houve por parte do Governo do Estado, nem da
Caema, nenhum tipo de informação, mas, como já falei, nós já temos a
relação completa do mês de julho. Mesmo aguardando de forma oficial
uma resposta da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nós,
diante dos números, dos dados, das informações dos salários do mês

de julho e de algumas folhas, de alguns prospectos, de alguns prints do
mês de agosto, nós formalizamos uma denúncia no Ministério Público
para que o Ministério Público possa tomar as devidas providências,
possa investigar, possa verificar o que está acontecendo, Já que a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem sido desrespeitada,
já comuniquei ao Presidente Othelino, já comuniquei à Mesa, já
comuniquei a todos os Deputados que, há mais de 60 dias, não foi
respondido. Já pegamos, de forma extraoficial, a relação do mês de
julho, alguns prints do mês de agosto e formalizamos uma representação
no Ministério Público com dois pedidos: que requisite as informações
à Caema, já que não respeitaram o Poder Legislativo, nosso poder de
fiscalizar, que órgão de fiscalização e controle do Ministério Público
possa requisitar essas informações. E, ao mesmo tempo, solicitamos
também do Ministério Público para que possa ajuizar uma ação civil.
E essa ação civil tem um objetivo: verificar o crime de improbidade
administrativa. É inadmissível. Isso não pode acontecer. Nós prezamos,
inclusive, todos nós estamos sob a guarda da Constituição Federal, no
seu artigo 37, da moralidade, da transparência. E, mais ainda, juramos
nesta Casa lutar pelo povo do Maranhão. E é isso que temos que
temos feito. Mais uma vez o silêncio ensurdecedor do Governador
Flávio Dino, contra os altos salários pagos na Caema a quem ele bem
quer, a quem ele bem entende. Enquanto isso não paga salários de
médicos e enfermeiros, não nomeia novos policiais, novos concursados
na Aged, na Emap, no Detran, na Polícia Civil e em vários outros
órgãos. Com a palavra, o Governador Flávio Dino e a falta de
transparência. Queremos explicações sobre os supersalários na Caema.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, a Mesa já está fazendo o levantamento
e vai reiterar o pedido. Na hipótese de não ser atendido, o gestor, de
acordo com que estabelece a Constituição Estadual, será
responsabilizado e poderá responder por improbidade administrativa.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Parecer, da CCJ, em redação final, do projeto de lei de autoria
da Deputada Helena Duailibe (lê). Em Discussão. Em Votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Parecer, da CCJ, contrário ao projeto de Lei nº 327/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Deputado Duarte Júnior, V.
Ex.ª quer encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu queria ver a possibilidade de V. Ex.ª transferir esse item
da pauta para o último item da pauta de hoje. É possível?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim, sem problemas. Fica transferido o item 2 da pauta e o
item 4, que é um projeto de lei também de autoria do Deputado Duarte
Junior, tendo em vista que ele depende de parecer.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, esse recurso da CCJ, dialogando aqui com os colegas,
sugeriram que fosse transferido para a pauta de amanhã, para a Ordem
do Dia de amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte, V. Ex.ª quer que transfira para a outra
Sessão?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Isso, para a
sessão do dia seguinte, sessão da Ordem do Dia de amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Amanhã, a Ordem do Dia vai ser bem curta, Deputado Duarte.
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Então, não estará na Sessão de amanhã. A gente marca para a primeira
Sessão da próxima semana.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Perfeito.
Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Item três - Projeto de Lei nº 397/2019, de autoria do Tribunal
de Contas do Estado (lê). Já tem os pareceres favoráveis. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei n.º 334/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. Esse projeto, V. Ex.ª também deseja transferir
para a próxima semana, ou apreciaremos logo hoje? Nós vamos só
apreciar aqui dois outros projetos, em seguida vou suspender a sessão
para que as comissões emitam parecer referente ao Projeto nº 334 de
autoria Deputado Duarte Júnior. Projeto de Lei n.º 061/2019, de autoria
Deputada Ana do Gás (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção.
Projeto de Lei n.º 314/2019, de autoria Deputado Rito Rolim (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam
como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei n.º 464/2019,
de autoria da Mesa Diretora (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a
segundo turno. Projeto de Lei n.º 164/2019, de autoria da Deputada
Thaiza Hortegal. A Deputada está ausente, fica transferida para a
próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa 081/2019, de autoria
do Deputado Dr. Leonardo Sá (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Resolução Legislativa n.º 088/2019, de autoria do Deputado Leonardo
Sá, (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação, Projeto de
Resolução Legislativa n.º 049/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 050/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 051/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº
036/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Todos vão à promulgação. Requerimentos à deliberação do
Plenário. Requerimento nº 509/2019, de autoria do Deputado Rildo
Amaral. O Deputado está ausente, fica transferido para a próxima
Sessão. Requerimento nº 523/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n° 524, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n° 525, de autoria do Deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, eu gostaria de subscrever, se o autor permitir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, o Deputado Neto pede permissão para
subscrever o Requerimento de Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Neto Evangelista! Todos que quiserem subscrever, e é sobre isso que
eu queria uma Questão de Ordem, se V.Ex.ª me permitir, para fazer

esse registro. É muito importante para a democracia, e a imprensa faz
esse papel de difundir, de divulgar as nossas ações no Parlamento
estadual. Nós temos um brilhante serviço na Assembleia Legislativa,
que é o nosso Complexo de Comunicação bastante valorizado por
V.Ex.ª por ser da área, por ser jornalista. Nós temos essa perfeita
compreensão e externamos o nosso respeito a todos os profissionais
de comunicação do Complexo de Comunicação da TV Assembleia,
jornalistas, radialistas, cinegrafistas, fotógrafos, todos que compõem
o Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Fazendo essa referência elogiosa, porque o que nós
observamos, Presidente Othelino, é que, nos últimos dias, no programa
Bom Dia Mirante, da TV Mirante, tem sido aberto um espaço para as
ações parlamentares e, de forma democrática, os três Senadores
aparecem: Senador Roberto Rocha, Senadora Eliziane e Senador
Weverton. Os 18 Deputados Federais aparecem e nós, Deputados
estaduais, bem como os Vereadores de São Luís temos tido uma grande
abertura para a divulgação das nossas ações no plenário, bem como
entrevistas realizadas nos próprios estúdios da TV Mirante. É por
isso que eu tomei a iniciativa de felicitar, de parabenizar, congratular a
TV Mirante e o programa Bom Dia Mirante nas pessoas de dois
apresentadores, a Janaína Bordalo e o Soares Júnior, além do quadro
especial, o quadro apresentado pelo jornalista Roberto Fernandes.
Ontem, quando eu fiz essa referência, fiz referência também a outros
jornalistas, blogueiros inclusive. Respeito todos os jornalistas do
Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Peço ao
Deputado a oportunidade de subscrevê-lo e destacar a importância,
neste momento de crise, não apenas econômica, mas, sobretudo, uma
crise moral, uma crise ética, uma crise de confiabilidade, do
empoderamento dos veículos de comunicação e de uma comunicação
de fato isonômica, pela qual aqueles que são os verdadeiros detentores
do poder, o povo, possam ter acesso ao que nós estamos fazendo aqui
dentro como forma de prestação de contas, como forma de garantir o
cumprimento de um dos princípios constitucionais essenciais para o
bom funcionamento da Administração Pública, que é o princípio da
transparência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bem, o Deputado Wellington já autorizou a subscrição de
todos. O Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Só para reiterar,
desejo fazer a subscrição também, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registrem. Item 19 da pauta. Requerimento n° 527/
19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que requer, após aprovação
do Plenário, sejam submetidos ao regimente de tramitação de urgência
para discussão e votação em sessão extraordinária a realizar-se logo
após a presente sessão. Projeto de Lei 464/2019 em discussão....

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Senhor Presidente,
pela Ordem, gostaria só de pedir que fosse feita a votação em segundo
turno também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo objeção dos líderes,
vamos votar em segundo turno o Projeto de Lei n° 464/2019, de autoria
da Mesa Diretora. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
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aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Senhores
Deputados, vamos suspender a Sessão rapidamente para as comissões
emitirem o parecer relativo ao Projeto n.º 334/219, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. Suspensa a Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento nº 517/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa
(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 o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento nº 520/2019, de autoria do Deputado
Adriano (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 o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento nº 521/2019, de autoria do Deputado
Adriano (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 o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento n.º 522/2019, de autoria do Deputado Adriano
(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 o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Indeferido o Requerimento

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
recorrer ao Plenário, por favor, esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Está incluído na Ordem do Dia, de segunda-feira, Deputado

Adriano. Requerimento n.º 526/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Deferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Questão de Ordem ao Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - É só solicitar a V. Ex.ª que, após a Ordem do
Dia, pudéssemos fazer um minuto de silêncio em homenagem à família
do soldado, pelo luto e pesar da morte do soldado Wanderson Cordeiro,
da cidade de Imperatriz.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento nº 528/2019, de autoria dos Deputados Rildo
Amaral e Dr. Yglésio. O Deputado Rildo está ausente, mas está presente
o Deputado Dr. Yglésio (lê). Deferido. Vamos encaminhar à Comissão
de Segurança Pública. Requerimento n.º 533/2019, de autoria Deputado
Dr. Yglésio (lê). No caso desses dois requerimentos eu solicito à Mesa
que registre, tendo em vista que quando os dois Secretários votam, o
voto do Presidente é dispensável, a não ser para desempate. Nestes
casos eu peço que registrem meu voto favorável nos dois Requerimentos,
tendo em vista que há, de fato, uma controvérsia com relação aos
possíveis excessos cometidos pelo delegado do município de Vargem
Grande.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, quero fazer duas solicitações, dois pedidos. O primeiro,
com a autorização do Deputado Yglésio, que eu possa subscrever o
Requerimento, na mesma linha de Vossa Excelência, tendo em vista
apurar os excessos. Nós recebemos muitas denúncias e muitas
solicitações para que nós pudéssemos verificar o que realmente tinha
acontecido. Então é a oportunidade que nós temos de esclarecer pela
Assembleia Legislativa e pela Comissão de Segurança desta Casa. Então,
primeira solicitação. E a segunda solicitação, à Comissão de segurança
desta Casa, se porventura tiver alguma reunião, alguma audiência, para
tratar desse assunto, seja amplamente divulgada para que nós tomemos
conhecimento e possamos divulgar. Mais uma vez, faço o registro
tendo em vista a grande quantidade de pessoas que perguntaram, que
solicitaram o nosso posicionamento, diante do que ocorreu.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Yglésio, o Deputado Wellington pediu permissão
aí para subscrever o Requerimento de Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Com certeza,
fico feliz e quem mais quiser subscrever, fique à vontade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registre a subscrição.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Por gentileza, ainda que já tenha sido votado, mas eu pediria permissão
de Vossa Excelência e ao Deputado Wellington, para subscrever o
Requerimento de nº 526, que envia Mensagem de Pesar aos familiares
do soldado Anderson, que, infelizmente, veio a perder a sua vida há
três dias, em Imperatriz.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Eu peço que conste em Ata a subscrição feita pelo Deputado
Marco Aurélio, claro, com consentimento do Deputado Wellington do
Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Marco Aurélio, com certeza, é um momento de pesar, o
momento de luto, e como a da cidade de Imperatriz jamais poderia
obstruir e abster da vossa participação. Então, está autorizado e para
nós é uma honra, Vossa Excelência também possa subscrever o
requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, só completando o questionamento
que Vossa Excelência fez, vai haver a audiência para que o delegado
preste esclarecimento no âmbito da Comissão de Segurança. O Deputado
Rildo, na condição de Presidente da Comissão, fará a convocação e,
certamente, avisará a todos que para que os que desejarem participem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só complementando que, na verdade, é muito bom que nós
esclareçamos. Vossa Excelência sempre faz muito bem isso, e que nós
não somos contra a legalidade, pelo contrário, a participação da
Assembleia Legislativa, nesse momento, é que nós fomos cobrados da
sociedade, da população, principalmente de Vargem Grande, e a
Assembleia Legislativa dá nesse momento a sua contribuição, a sua
participação, para que possa esclarecer, como o Poder Legislativo que
tem a atribuição de fiscalizar as ações do Executivo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É, este caso, de fato, foi controverso, gerou muita polêmica
na cidade e fora da cidade, tendo em vista que não é usual, nos casos de
detenção, por conta de não pagamento de pensão alimentícia, o que, é
claro, é algo condenável, mas não é usual que, neste tipo de caso, o
implicado seja levado para uma unidade prisional. Frequentemente,
nestes casos, o implicado fica na delegacia até que pague o que deve
relativo ao processo que ensejou a reclusão. E assim logo é liberado
após resolver as suas obrigações. Como fugiu do padrão, chama mais
atenção o episódio, e, de fato, é necessário não só por este episódio
específico, mas por outros episódios que nós recebemos aqui, é
necessário que o referido delegado se explique, porque está claro que
nenhuma autoridade está acima da lei, nem mesmo o referido delegado,
apesar de, em alguns vídeos que nós recebemos, ter uma avaliação
preliminar exorbitado das suas atribuições. Inclusão na Ordem do Dia
da sessão ordinária de quinta-feira, 26 de setembro de 2019: Projetos
de Resolução Legislativa n° 110 e 111, de autoria do Deputado Roberto
Costa, em Primeiro Turno; Requerimento n° 529, de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio; Requerimentos n° 530 e 531, de autoria
da Deputada Daniella Tema; Requerimento n° 532, de autoria da
Deputada Detinha. Os Deputados Marco Aurélio e Antônio Pereira
solicitaram que fizéssemos os registros das presenças dos Vereadores
da cidade de Imperatriz: Sargento Adelino, Bebé Taxista, Aurélio Lula,
Carlos Hermes, Ricardo Siedel, Pedro Gomes e Ditola. Espero ter dito
os nomes certinhos de todos, Deputado Marco Aurélio. Sejam todos
bem-vindos, Vereadores. Ficamos muito felizes em recebê-los aqui.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deixo claro, Presidente, desses sete, pelo menos dois virão para cá na
próxima legislatura.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Serão muito bem-vindos para aumentar a já representativa
bancada da estimada cidade de Imperatriz aqui na Assembleia
Legislativa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Wellington do Curso, por 30 minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, só solicitar a V.Ex.ª com relação ao pedido que eu tinha
feito antes de um Minuto de Silêncio pela morte do soldado Wanderson
Cordeiro da cidade de Imperatriz.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que todos fiquemos em posição de respeito para fazer
um Minuto de Silêncio em razão do falecimento do soldado Wanderson.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, V.Ex.ª tem 30 minutos. Deputado
Yglésio, V.Ex.ª pode se dirigir até a Mesa.

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. Senhor Presidente, a
pauta do meu pronunciamento, na manhã desta quarta-feira, é para
falar do calote que o Governador Flávio Dino tem dado naquelas pessoas
que almejam entrar no serviço público, que sonham entrar no serviço
público, Deputado César Pires, pela meritocracia, que estudam para
passar num concurso público sem depender de amizade, sem depender
de pistolão, sem está agarrado na barra da calça de nenhum político.
Mas estudam, se esmeram, se dedicam de forma digna e acreditam na
Constituição do nosso país. A Constituição cidadã de 88 completou 30
anos no ano passado. Ela, no seu artigo 37, é bem clara: para ser
servidor público, tem que ser por meio de concurso público. E muitos
homens e mulheres no estado do Maranhão dedicam as suas vidas a
passar num concurso público de forma séria, de forma responsável,
batendo o conteúdo programático, estudando diuturnamente e abrindo
mão, muitas vezes, do aconchego do lar, da proximidade com a família
para se dedicarem a um concurso público, para se dedicar ao estudo e
com um único objetivo: servir o Estado do Maranhão, ser servidor
público do Estado do Maranhão que nós valorizamos, que nós
respeitamos. E nós lutamos por garantia de direitos dos servidores
públicos do Estado do Maranhão. Servidores Públicos que, muitas
vezes, têm seus direitos violados, são ultrajados, são humilhados e
depositam suas confianças no Governo do Estado; e muitas vezes o
que encontram é a decepção. Decepção essa compartilhada por quase
todos os servidores públicos do Estado do Maranhão com relação à
reposição salarial que não há. Muitos servidores públicos reclamam.
Muitos servidores públicos reivindicam e lutam pelo pagamento de
21,7% que o Governador Flávio Dino insiste em não pagar e não só
insiste, recorre para não pagar. Ele faz de tudo para protelar. Faz de
tudo para jogar para depois, para que o próximo governador, ou os
próximos governadores resolvam esse problema, porque ele não
soluciona. Ele nãos sabe resolver o problema. Ele só sabe gastar o
dinheiro público com propaganda mentirosa, com propaganda enganosa
e, assim, faz com os concursos públicos. Ele informa para a sociedade,
informa para a população que está realizando o concurso público, mas
não nomeia os aprovados. Essa é a nossa pauta, na manhã de hoje, a
moralidade no serviço público, a seriedade com quem tem que ser
tratado o concurso público no Estado do Maranhão. Eu faço referência
aos concursos da Aged, concurso da Caema, concurso da Emap,
concurso do Detran, concurso da Polícia Civil e, por último, eu vou
debruçar sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
Mas antes de falar sobre o concurso, ou sobre os concursos
propriamente dito, como já elenquei, eu quero citar Senhor Presidente,
a forma como o Governador Flávio Dino tenta ludibriar a população,
tenta manipular as informações e enrolar a população. Quando assumiu
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de 2015, 2016, 2017, 2018 ele falava em realizar grandes concursos
públicos para área da educação, para área da saúde, na segurança pública,
em todas as áreas. Mas, senhoras e senhores, vejam que no Orçamento
de 2017 para 2018, Flávio Dino já fez constar no orçamento que nós
teríamos 120 vagas para a Secretaria de Justiça da Administração
Penitenciária, 120 vagas, no Orçamento de 2017 para 2018. Para a
FUNAC, a Fundação da Criança e do Adolescente teríamos mais 100
vagas. Para o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor
do Estado do Maranhão, Procon, teríamos mais 51 vagas. Senhoras e
Senhores, estou anunciando hoje, não estou falando hoje, o Governador
Flávio Dino anunciou em 2017 para 2018 que ia fazer 51 vagas no
concurso para o Procon, 120 vagas para a FUNAC, 120 vagas para
agente penitenciário e mais 457 vagas para SEDUC, para professores,
professores na área de Libra, Braile, atendimento na educação
especializada, mais 30 vagas para UemaSul na Região Tocantina; mais
43 vagas o INMEQ, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do
Maranhão; 100 vagas para Aged, Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão, e essa é uma polêmica. Fez sim, realizou
sim, para fazer propaganda mentirosa, para ludibriar, para enganar, foi
isso que ele fez com o concurso da Aged. E vou tratar sobre esse
concurso de forma detalhada. Secretaria de Estado de Planejamento,
Seplan, com mais 20 vagas; e o Instituto Maranhense de Estudo
Socioeconômico e Cartográfico, IMESC, com 10 vagas. Senhoras e
senhores, aí nós tínhamos de 2017 para 2018, além disso, 100 vagas
para o Corpo de Bombeiros, 100 vagas para bombeiros militares. O
que o Governador Flávio Dino faz? No Orçamento de 2018 para este
ano de 2019, e já estamos finalizando o mês de setembro, não realizou
concurso nenhum. Mas ele prometeu, ele anunciou durante a campanha,
em 2014, anunciou na campanha em 2018 e olha o que ele programou
para 2019 e não fez até agora. Polícia Militar, está previsto no
Orçamento de 2019 a contratação, a nomeação de 2.000 novos policiais
militares. Dois mil novos policiais militares. Daria para contemplar os
1.750 policiais formados, não nomeados e demitidos, desempregados
pelo Governador Flávio Dino e mais os candidatos que estão sub
judice da Polícia Militar. São eles, sub judice de 2012 e sub judice de
2017 para 2018. Ou seja, aprovado por esta Casa, aprovado por todos
os Deputados. Deputado César Pires, nós aprovamos o Orçamento de
2019, com essa previsão legal, a previsão para a nomeação de 2.000
novos policiais militares no Estado do Maranhão. Em contrapartida, o
Governador Flávio Dino mente, mente de forma descarada dizendo
que tem o maior efetivo da Polícia Militar, de todos os tempos. Gastou
o dinheiro público para fazer propaganda, colocou um banner
revestindo toda a caixa d’água do retorno do Calhau, em frente à Polícia
Militar do estado do Maranhão. E neste revestimento, nessa plotagem,
nesse banner, nessa propaganda, nessa publicidade do estado, ele dizia
que o estado do Maranhão tem o maior efetivo de todos os tempos.
São quinze mil homens, são quinze mil policiais, uma falácia. Um
homem que está acostumado a falsear a verdade, a falsear a verdade, a
tratar a mentira como sua companheira diária. É assim que o Governador
Flávio Dino age, trata a mentira como sua companheira diária. E
anunciou, Jeisael Marx, anunciou que o maior efetivo da Polícia Militar,
de todos os tempos, quinze mil homens. O que o Deputado Wellington
fez de forma muito responsável? Solicitamos por meio de requerimento
informações para o Governo do Estado, para a SEPLAN e para a
Polícia Militar. Para a nossa surpresa, vieram as informações.
Solicitávamos, à época, o efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, de
agentes penitenciários e do Corpo de Bombeiros. E solicitávamos
também a previsão de aposentadorias para 2019. Para nossa surpresa,
recebemos o documento da Polícia Militar atestando, confirmando,
que o Governador Flávio Dino falseia a verdade, utiliza a verdade
como companheira, que não temos quinze mil policiais militares no
estado do Maranhão e temos apenas onze mil policiais militares no
estado do Maranhão. E desses onze mil policiais militares, há uma
previsão de que mil homens, mil policiais militares sejam aposentados,
em 2019. Então, vejam, o governo que diz que nós temos o maior
efetivo, de todos os tempos, que são quinze mil policiais militares, nós
só temos onze mil policiais militares. Primeiro: gastou o dinheiro público

para fazer propaganda mentirosa, gastou o dinheiro público para fazer
propaganda enganosa. Tem que ser responsabilizado, por gastar dinheiro
público fazendo propaganda mentirosa, propaganda enganosa. Segundo:
tem que ser responsabilizado por utilizar a propaganda de que o
Maranhão tem quinze mil policiais militares, no entanto, só temos
onze mil policiais militares, mas é assim que age o Governador Flávio
Dino. Estou falando ainda das duas mil vagas que estão previstas para
a nomeação de dois mil novos mil novos policiais militares no estado
do Maranhão. Os mil e setecentos e cinquenta, do concurso de 2017
para 2018, sub judice de 2017 e 2018 e sub judice também de 2012.
Cento e cinquenta vagas no novo concurso para a Polícia Civil, mas eu
vou detalhar o concurso da Polícia Civil, mais adiante, assim como eu
vou voltar a falar da Polícia Militar, porque está tramitando uma Ação
Civil Pública ajuizada pela OAB. E nós temos detalhes e informações
que vamos repassar hoje, inclusive com alguns encaminhamentos e
vamos tratar de forma séria, responsável, com todos aprovados no
concurso da Polícia Militar, inclusive com um chamamento, de reuniões,
de enfrentamento, junto ao Governo do Estado, para que nós possamos
garantir essas nomeações. Corpo de Bombeiros Militar, mais uma vez,
entra na pauta, para 2019, realização do concurso do Corpo de
Bombeiros, com cem vagas. Onde é que está o concurso do Corpo de
Bombeiros? Anunciou em 2017 para 2018, anunciou 2018 para 2019,
só falta saber se vai realizar o concurso 2019 ou vão renovar esperança
dos maranhenses, de homens e mulheres que têm de 18 a 31 anos de
idade e que sonham, que almejam, que desejam ser bombeiros militares.
Resta saber se vai fazer concurso até o final do ano ou vai renovar a
esperança. Mentir mais uma vez para esta Casa, mentir para o Poder
Legislativo, colocar a esperança como pauta e depois vem a decepção
como garantia, a decepção como resposta. Senhor Presidente, eu não
entendi o motivo da buzina, tomei até um susto quando o Presidente
Othelino falou que eu teria, só veja aí por que caiu de 13 para 9
minutos. Por gentileza, alguém da Mesa verifique porque, quando
apertou a buzina, faltavam três minutos e agora caiu para 9. V.Ex.ª já
me deu desconto desses cinco minutos para o final, senão, eu vou ficar
no prejuízo, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Deputado Wellington, pode prosseguir o discurso
que o tempo será restituído.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Já
ouvi falar que a Assembleia Legislativa é assombrada, mas não era
tanto assim. Nós temos aí dois minutos. Concurso para a FUNAC,
prometido em 2017 para o orçamento de 2018 e voltando para o
orçamento de 2019, não saiu até agora. Vão fazer o quê? Vão renovar a
esperança no orçamento de 2019? Próximo concurso da Aged, mais de
100 vagas para a Aged no orçamento para 2019 ou o novo concurso, ou
a nomeação dos aprovados no concurso da Aged que foram enrolados,
ludibriados pelo Governador Flávio Dino; Secretaria de Estado de
Gestão, Patrimônio e Assistência do Servidores, SEGEP, com 142
vagas; Procuradoria Geral do Estado, com 30 vagas. A nossa luta em
defesa dos procuradores é uma luta para que nós tenhamos um exercício
qualificado por parte dos procuradores do Estado do Maranhão. Então
a nossa defesa dos procuradores também, da Procuradoria Geral do
Estado. Secretaria de Planejamento e Orçamento, Seplan, com 30 vagas;
Secretaria de Meio Ambiente com 10 vagas; Instituto de Promoção e
Defesa do Cidadão e Consumido, Procon, com 51 vagas; e o Instituto
Maranhense de Estudos Socioeconômicos, IMESC, com mais de 10
vagas. Ou seja, o Governador Flávio Dino prometeu, durante a
campanha de 2014, e não prometeu para a Assembleia, prometeu para
todo o Maranhão. Deputado César Pires, durante um debate na
campanha para Governador do Estado em 2014, num debate com o
então candidato ao Governo do Estado, Edinho Lobão, o Governador
Flávio Dino prometeu que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar do
Estado do Maranhão. Governador Flávio Dino, para dobrar o efetivo
da Polícia Militar, que tem 11 mil homens, V.Ex.ª precisa nomear mais
22 mil polícias militares. Para nomear, o senhor deveria começar a
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nomear os dois mil que estão programados, que estão no orçamento
para 2019. E agora eu passo a tratar dos concursos de forma específica.
Falando do concurso da Aged, há uma grande quantidade de terceirizados
realizando a função de fiscalizador. Isso é crime. O Governo do Estado
vai ter que responder por isso, a direção da Aged vai ter que responder
por isso. O Ministério Público já se posicionou, a Justiça já determinou
que o Governo do Estado retirasse todos os contratos temporários, ele
cancelou o contrato com a primeira empresa, fez o contrato com outra,
renovando todos na área administrativa, mas estão lá realizando
trabalho da área afim. Cargos de fiscalização estão emitindo parecer,
estão notificando, estão fiscalizando sem ter a competência técnica,
Deputado César Pires. Isso é um absurdo. Técnicos administrativos
da Aged estão notificando. Isso é um absurdo. Isso é grave. Isso é um
atentado à saúde pública. Dr. Yglésio, como pode um técnico
administrativo que foi contratado como técnico, mas tem o
conhecimento e a capacidade técnica e a formação técnica, mas o cargo
dele é de técnico administrativo? E a Justiça já se posicionou com
relação a isso. E o Governador Flávio Dino está ludibriando, dando um
golpe. Mas já fizemos também uma representação. Hoje estamos
divulgando mais uma representação. Representamos o Ministério
Público para que possa investigar o que está acontecendo na Aged e,
principalmente, essa contratação temporária de técnicos
administrativos realizando área afim de técnicos de fiscalização e
controle na Aged. Essa é a situação da Aged, senhoras Deputadas e
senhores Deputados. Nós temos aqui a cópia da representação: A fim
de que sejam tomadas as devidas providências, diante da continuidade
nas contratações ilegais de funcionários terceirizados na Agência
Estadual de Defesa e Agropecuária para exercerem atividades principal
da autarquia em detrimento de candidatos já aprovados em concurso
público, certificando-se do efeito, convocando as partes interessadas
no sentido de fazer cumprir os ditames legais pertinentes, representamos
o Ministério Público para que cobre do Governador Flávio para que
tome as devidas providências para que possa nomear os aprovados no
concurso da Aged. Concurso da Caema já fizemos várias denúncias dos
supersalários na Caema. E não nomeia nem os próprios aprovados do
concurso da Caema. Nomeação imediata solicitamos novamente de
todos os aprovados no concurso da Caema. Realizamos uma audiência
pública em 2016, que resultou na prorrogação do prazo de validade do
concurso. Atuação da Assembleia Legislativa, audiência pública realizada
pela Assembleia Legislativa. Uma atuação firme, uma atuação
consistente do Deputado Wellington e da Assembleia Legislativa. Nós
conseguimos prorrogar o concurso da Caema, mas o Governador Flávio
Dino, nesses últimos dois, três anos, não nomeou nenhum. E o que ele
fez em contrapartida? Ele não nomeou os aprovados na Caema, mas
está pagando altos salários de 51 mil reais para um advogado, 91 mil
reais para um engenheiro, 40 mil reais para um pedagogo. O que um
pedagogo faz na Caema? Tendo 40 mil reais em contrapartida, ele não
nomeia, não paga os salários justos para os aprovados no concurso da
Caema. E todos estão calados. Ninguém se revolta, ninguém diz nada,
ninguém fala nada. Afiliado de Partido Comunista do Brasil na Caema
recebendo altos salários e ninguém diz nada, ninguém se explica. Pois
eu vou falar todos os dias até que um dia expliquem alguma coisa,
mesmo já tendo ajuizado um requerimento solicitando uma ação do
Ministério Público. Mas eu estou de novo. Não é possível. Vão ficar
em brancas nuvens, achando que nada tem a explicar? Tem que explicar,
sim, Deputado César Pires. Tem que explicar, sim. É um absurdo:
supersalários sendo pagos na Caema e o Governador Flávio Dino não
nomeou os aprovados na Caema. Falar da Emap, concurso realizado
somente depois da decisão judicial e, além disso, uma nova ação para
que seja realizada concurso da Emap. A Emap que tem sido defendida
pelo Deputado César Pires. Nós não queremos o quanto pior, melhor
não. Nós queremos é o melhor para o Maranhão. Nós queremos o que
é do Maranhão, nós queremos para os maranhenses. E Deputado César
Pires, hoje, em um programa de TV, no Bom dia Mirante, registrou
mais uma vez, só que trazendo mais números. Mais de R$ 300 mil
desviados, retirados pelo Governador Flávio Dino da Emap, e não tem
como pagar. O Governador quebrou o Estado, não tem como pagar.

Senhoras e senhores, há necessidade de moralidade na Emap. A Emap
é conhecida em todo o Estado do Maranhão, nas feiras, supermercados
como um cabide de emprego do Governador Flávio Dino. Acorde para
a vida, Governador Flávio Dino, é esse o conceito da sociedade, é esse
o conceito da população. Por onde a gente anda a população diz que a
Emap é cabide de emprego do Governador Flávio Dino, que a Caema é
cabide de emprego do Governador Flávio Dino e ele não se explica. Ele
não tem explicação! Está pagando altos salários, supersalários para
quem ele quer, como ele quer, da forma que ele quer. Concurso do
Detran, muitos candidatos aprovados no concurso do Detran aguardando
nomeação. Então de forma especial, de forma atenciosa os candidatos
aprovados no concurso do Detran, muitos ainda aguardam a nomeação.
Foi feita a nomeação de 02 para nível superior, o restante para nível
médio, mas ainda tem candidatos, ainda, no cadastro de reserva. Estamos
também defendendo os candidatos aprovados no Detran. Antes de
falar da polícia, vou falar do concurso do Procon. Uma grande quantidade
de terceirizados no Procon-MA, realizado um único concurso com 10
vagas e ainda se vangloriam que nunca teve concurso antes e agora teve
um concurso para 10 vagas. Por que não faz o concurso para todas as
400 vagas? Para todas as áreas de cargos comissionados? Por que
prometeram fazer o concurso do Procon em 2017 para 2018 com 51
vagas e não fizeram? Por que prometeram fazer o concurso do Procon
agora, em 2019, e até agora não fizeram? Então, em defesa também do
Procon, em defesa dos consumidores do Estado do Maranhão. De
forma séria, de forma responsável, sem midiatismo, de forma séria e de
forma responsável em defesa do órgão, em defesa do Procon. Que o
órgão seja valorizado, que seja respeitado e em defesa principalmente
dos consumidores do Estado do Maranhão. Vamos falar da Polícia
Civil, levantamento feito pela Conferência Nacional dos Policiais Civis,
nós temos um policial civil para cada 3.295 habitantes. É um efetivo
baixo, tem mais de 300 candidatos aprovados no último concurso e
aguardando nomeação. Fizemos vários requerimentos aqui para quebrar
a cláusula de barreira no concurso da Polícia Civil e, mais uma vez, em
defesa da Polícia Civil do Estado do Maranhão. No tempo que me
resta, Senhor Presidente, eu vou tratar do concurso da Polícia Militar
do Estado do Maranhão. Como já é um concurso muito batido, nós
fomos o primeiro a denunciar as irregularidades do concurso da Polícia
Militar. Uma prova que era para ter sido realizada em São Luís,
Imperatriz e Caxias, uma prova foi realizada também em Teresina. Na
última semana, na quinta-feira, aparece o local de prova para beneficiar
o piauiense. Nós solicitamos que fossem realizadas as provas em todos
os lugares, nos 10 maiores municípios do Estado do Maranhão, o
Governador Flávio Dino beneficia o piauiense e de última hora faz a
prova no Estado do Piauí. Senhoras e senhores, se ele gosta tanto do
Piauí, se ele defende tanto o Piauí, quer fazer concurso público
beneficiando os piauienses, que vá ser Governador do Piauí. Que vá
embora do Maranhão. Porque nem no Maranhão ele está mais, não
administra mais, não é mais Governador do Maranhão, está gastando o
dinheiro público, dinheiro da comunicação com propaganda nacional e
viajando pelo Brasil. Governador Flávio Dino, se não tem mais
motivação, se não tem mais vontade de administrar o Governo do
Estado do Maranhão, renuncie. Renuncie. É muito mais bonito, é muito
mais elegante, porque a sua incompetência em tirar dinheiro de
aposentados, em tirar dinheiro da Emap, em não nomear aprovados em
concurso público, é deprimente e tenta pagar com o dinheiro público,
uma imagem que não é sua, e o Brasil vai conhecer, o Brasil passa a
conhecer, porque o maranhense já acordou e já conhece essa realidade.
O concurso da Polícia Militar tem a nossa defesa, permanentemente,
uma defesa continuada, uma defesa diária. E nós fizemos várias reuniões,
audiências e apresentamos todos os elementos, provas para que a
OAB pudesse ajuizar uma Ação Civil Pública, e assim o fez. E ao
ajuizar a Ação Civil Pública, ela tramita na Justiça Federal, e já teve a
audiência de conciliação, não deu em nada. O Governo não tinha
argumento, o Governo, inclusive perdeu prazo, Deputado César Pires,
perdeu o prazo, decorreu o prazo para interpor recurso, não fez o
Governo do Estado. E, desde o dia 23 de agosto, há exatamente 30
dias, já foi decorrido o prazo para o Governo do Estado, está pronto



QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
para a decisão do Judiciário. Finalizando o meu tempo, eu quero
convidar, convocar todos os aprovados no concurso da Polícia Militar,
para que, na próxima semana, vamos definir a data, façamos uma grande
reunião para deliberar quais as estratégias, inclusive apresentar mais
elementos à OAB, para que ela possa encaminhar nos autos, para que
ela possa anexar aos autos, possa dar entrada de mais informações de
que o Governo do Estado tem, sim, condições de nomear mais
aprovados na Polícia Militar. E não faz porque não quer. Não faz
porque não quer. Governador Flávio Dino, nós vamos provar e solicitar
à OAB que possa anexar mais elementos e informações comprovando,
inclusive, que o Governador Flávio Dino tem dinheiro para pagar altos
salários para Caema e não nomeia novos policiais militares. Só no mês
de agosto, mais de quinhentos mil reais foram pagos à oito engenheiros
na Caema. Esses quinhentos mil reais pagos a oito engenheiros na
Caema dariam para nomear cento e dez novos policiais militares no
estado do Maranhão. Mas o Governador Flávio Dino não faz, por
quê? Porque é incompetente. Não faz por quê? Porque usou jovens,
homens e mulheres na sua propaganda enganosa. Ele brincou com o
que há de mais sério nas nossas vidas, as nossas esperanças. Governador
Flávio, V.Exa. pode brincar com tudo, mas não brinque com a esperança
dos maranhenses. E foi isso que V.Exa. fez, falando que seria mudança,
seria algo diferente, abominava a velha prática política, o menor nome
que V.Exa. chamava o ex-presidente da República...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR.YGLÉSIO – Deputado Wellington, peço que V.Exa., conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, quer dizer que Sarney era um atraso no Maranhão. E
agora foi tomar bênção para Sarney, ficar de joelhos para Sarney, de
cócoras para Sarney. Foi isso que o Governador Flávio Dino fez, foi
isso que ele foi fazer, ele não foi falar dos sessenta mil carros que ele
tomou dos maranhenses. Ele não foi falar das três vezes que ele
aumentou impostos, ele não foi falar dos 21,7% que ele quer tirar dos
servidores, ele não foi falar dos altos salários que ele paga na Caema,
ele não foi falar do dinheiro que ele meteu a mão na EMAP, ele não foi
falar que está tirando dinheiro dos idosos. O que ele foi falar com José
Sarney, só José Sarney e Flávio Dino e Deus sabem, mas prova a
incoerência, a incoerência de um homem que é covarde, que é falso, e
que, com certeza, já traiu muitos na vida política, que diga Zé Reinaldo,
que diga Roberto Rocha, que diga Waldir Maranhão, e muitos outros
que passaram na sua frente e ele traiu de forma covarde. O que esperar
de um homem que não tem coerência política. É um homem que tem no
seu desejo individual chegar à Presidência da República, não para ajudar
o Maranhão, e nem o Brasil. São motivações pessoais, mas o Maranhão
e o Brasil já está descobrindo. E nós vamos mostrar o Maranhão de
Verdade, o Maranhão da realidade, não o Maranhão da propaganda, e
o Maranhão que o Governador Flávio Dino gasta o dinheiro público
para mostrar. Senhor Presidente, muito obrigado pela benevolência,
pela complacência, mais uma vez, só convidar todos aprovados no
concurso da Polícia Militar, que, na próxima semana, estaremos
realizando uma audiência, uma reunião, estaremos apresentando novos
documentos para que a OAB possa também formatar essas informações
e encaminhar ao Judiciário e para que o Judiciário possa decidir pela
nomeação, obrigar o Estado a nomear todos aprovados do concurso da
Polícia Militar e de todos os concursos. Nomeação já, pela valorização
e respeito a todos os policiais militares e civis e a todos os servidores
públicos do Estado do Maranhão, que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Tendo em vista que não há mais quórum para dar
continuidade, declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Décima Quarta Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e quatro setembro de dois mil e dezenove.

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Adriano, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Hélio
Soares, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral
e Zé Gentil. A Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra
aos Deputados: Rigo Teles, Wellington do Curso, Duarte Júnior e
Mical Damasceno. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei n° 439/19, de
autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 071/19), que altera e
acrescenta dispositivos à Lei nº 10.709/2017, que institui o subsídio
de complementação ao Programa de Aquisição de Alimentos Incentivo
à Produção e ao Consumo de Leite e dá outras provodências. Com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle,
este projeto foi aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação.
Na sequência, o Parecer nº 508/19, da CCJC, contrário ao Projeto de
Lei nº 400/19, do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a
instituição do “Programa Farmácia Solidária”, a ser desenvolvido pela
Secretaria de Estado de Saúde, foi rejeitado e o Projeto de Lei retornou
à comissão de mérito. Em segundo turno, tramitação ordinária, o Plenário
aprovou, os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 080/19, de autoria
do Deputado Othelino Neto, que concede título de Cidadão Maranhense
ao Padre Luigi Risso, natural de Roma (Itália); 054/19, do Deputado
César Pires, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao engenheiro Francisco de Assis Peres Soares e 074/19, de
autoria do Deputado Adelmo Soares, que concede o título de Cidadão
Maranhense ao Senhor José Reis Neto (anexado a esta proposição o
Projeto de Lei nº 084/19, também do Deputado Adelmo Soares). Em
primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de
Resolução Legislativa n° 099/19, de autoria do Deputado Adelmo
Soares, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Francisco Sales de Oliveira, com parecer
favorável da CCJC.  Os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 081 e
088/19, ambos do Deputado Doutor Leonardo Sá e os Requerimentos
n°s: 509/19, do Deputado Rildo Amaral e 517/19, do Deputado Fernando
Pessoa, foram transferidos devido à ausência dos autores. Na sequência,
o Plenário aprovou os Requerimentos n°s: 495/19, de autoria do
Deputado César Pires, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 397/19, 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; 514/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior,  no mesmo sentido, para votação do Projeto
de Lei nº 334/19, de sua autoria; 519/2019, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, no
dia 18 de outubro do corrente ano, em homenagem aos 29 anos de
pastorado do Padre Márvel Miranda Porto. Sujeitos à deliberação da
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Mesa, foram  aprovados os Requerimentos nºs: 515/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja submetido ao Plenário o
Parecer nº 468/2019, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 327/19,
de sua autoria; 516/19,também do Deputado Duarte Júnior, solicitando
que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 18
de setembro do ano em curso, em razão de sua participação em audiência
judicial e 518/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando
que seja consignada nos Anais desta Casa, mensagem de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora Maria do Socorro Brandão de Farias,
mãe do atual Prefeito de Bacabal, Edvan Brandão de Farias, que ocorreu
no dia 21 de setembro de 2019, no Município de Bacabal. Na forma
regimental o Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs: 061/19, de autoria da
Deputada Ana do Gás e 314/19, de autoria do Deputado Zito Rolim;
os Projetos de Resolução Legislativa n°s: 049, 050, 051 e 078/2019, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio e 036/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista; Requerimentos nos: 520, 521 e 522/19, de
autoria do Deputado Adriano; 523, 524, 525 e 526/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. No primeiro horário do Grande
Expediente, não houve orador inscrito.  No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado Zé Inácio Lula falou pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. A Deputada Mical Damasceno falou pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve orador
inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 25 de setembro de 2019.

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

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos
Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto
Costa, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo
Melo, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Fábio
Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Ricardo
Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé Gentil. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Veto
parcial (Mensagem nº 073/2019) ao Projeto de Lei nº 050/2019, que
dispõe sobre a criação, o manejo, o comércio e o transporte de abelhas
sociais nativas (meliponíneos) e dá outras providências; Projeto de Lei
nº 450/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, acresce critério
de desempate aos processos licitatórios realizados entre empresas
privadas e o Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 451/2019, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, dispõe sobre a Instituição da
Semana de Conscientização e Valorização da Língua Portuguesa nas
escolas públicas do Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 452/2019,
de autoria do Deputado Adelmo Soares, declara como Utilidade Pública
a Associação das Mulheres Cantanhedenses; Projeto de Resolução

Legislativa n°105/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que
concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa
Cruz Scaletsky (republicado por incorreção); Projeto de Resolução
Legislativa nº 109/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Oliveira
“Canhoteiro” ao Senhor José Emílio Santos Moreira; Moção nº 022/
2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista, de aplausos aos
idealizadores do Projeto “Movimento Reviva”, que tem como objetivo
principal a revalorização do Centro Histórico de São Luís e a
disseminação da cultura maranhense; Moção nº 023/2019, de autoria
do Deputado Wendell Lages, de pesar pelo falecimento do empresário
Bianor da Silva Marques; Requerimento n° 488/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja desarquivado o
Projeto de Lei n° 222/2017, de sua autoria, que estabelece a necessidade
de publicação de relatório de viagem oficial pelo Governo do Estado;
Requerimento nº 489/2019, de autoria do Deputado Adriano, solicitando
que seja realizada Audiência Pública a ser promovida pela Comissão
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia para tratar sobre
a Lei Municipal de São Luís n° 200/2009; Requerimento nº 490/2019,
de autoria do Deputado Fernando Pessoa, parabenizando a cidade de
Tuntum-MA pelo seu aniversário de 64 anos, comemorado no dia 12
de setembro do corrente ano; Indicação nº 1170/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, bem como ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Senhor Antônio Araújo, solicitando em caráter de urgência, a
pavimentação asfáltica e drenagem da Avenida Moisés Cutrim e da
outra Rua da Caema, nos bairros Altos do Calhau e Vila Conceição;
Indicação nº 1171/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao
Presidente desta Casa, solicitando a construção de acesso direto ligando
o Parque do Rangedor as dependências da Assembleia Legislativa do
Maranhão; Indicação nº 1172/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda,
bem como ao Secretário Municipal de Saúde, senhor Lula Fylho e ao
Secretário Municipal de Obras, Senhor Antônio Araújo, solicitando
projeto, planejamento e construção de um novo hospital municipal no
município de São Luís para atender às crescentes demandas e
necessidades de atendimentos de saúde da população usando os repasses
federais vinculados à exploração do Pré-Sal; Indicação nº 1173/2019,
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Maranhão,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado do Esporte e Lazer,
Senhor Rogério Cafeteira, solicitando a construção da Praça do Vinhais;
Indicação nº 1174/2019, de autoria do Deputado Adriano, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino ao Presidente
da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,
Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, e demais secretarias responsáveis,
solicitando a adoção de medidas legais e administrativas necessárias
para restabelecer o abastecimento de água no Bairro do Monte Castelo
em São Luís – MA; Indicação nº 1175/2019, de autoria do Deputado
Adriano, ao Prefeito do Município de Paço do Lumiar, para que
determine às secretarias competentes a construção de uma estação de
ginástica na comunidade Renascer e Sitio Natureza naquele município;
Indicação nº 1176/2019, de autoria do Deputado Adriano, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino; ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda; ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo, solicitando a
adoção de medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de
revitalizar a Rua Rachid Abdala no Bairro Fé em Deus, em São Luís –
MA; Indicação nº 1177/2019, de autoria do Deputado Adriano, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando
a adoção de medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de
garantir a segurança pública no Bairro do Monte Castelo, em São Luís
– MA, Indicação nº 1178/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando
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a inclusão da Escola Jairo Carnib, localizada no Povoado Entroncamento
(município de Itapecuru-Mirim), ao programa “Escola Digna”, do
governo do Estado; Indicação nº 1179/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino; e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a construção de uma Escola de Ensino Médio, na ocupação
do Povoado Leite, situado na Zona Rural de Itapecuru-Mirim (MA) e
Indicação nº 1180/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando a inclusão
da Escola Coronel José Firmino Gomes, localizada no Povoado Leite
(município de Itapecuru-Mirim), ao programa “Escola Digna”, do
governo do Estado. Concluída a leitura do expediente pela Primeira
Secretária, o Presidente determinou sua publicação e o encaminhamento
das indicações elencadas acima, na forma do artigo nº 146 do Regimento
Interno. Em seguida, concedeu a palavra aos (as) Deputados (as)
Doutora Cleide Coutinho, Doutor Yglésio e Wellington do Curso. A
Deputada Doutora Cleide Coutinho defendeu a instalação de um
Restaurante Popular do Governo do Estado em Presidente Dutra, para
atender à população que trabalha no local e os moradores em geral. O
Deputado Wellington do Curso informou sobre a reunião com
enfermeiros e técnicos de enfermagem na Secretaria de Saúde do Estado,
junto ao Deputado Adriano e representantes da Secretaria de Saúde do
Estado, para discussão do Plano de Cargos e Carreiras e da redução da
jornada de trabalho para 30 horas dos profissionais de saúde e agradeceu
ao Deputado César Pires pelo convite para presidir a sessão solene em
homenagem à bailarina Bruna Gaglianone. Na continuidade de sua fala
o Deputado reclamou da falta de transparência no projeto de reforma
de cinco mercados de São Luís e reafirmou seu compromisso com a
cidade de São Luís, no seu aniversário de 407 anos. O Deputado Dr.
Yglésio registrou a inauguração do Parque do Rangedor e informou que
protocolou uma Indicação para que seja criado um acesso da Assembleia
para o Parque. O Deputado também discorreu sobre a redistribuição
dos recursos do pré-sal, ressaltando que há uma grande possibilidade
de virem ainda este ano cerca de 56 milhões de reais para as cidades de
São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Informou sobre a
Indicação de sua autoria para que seja construído um Hospital de
Urgência e Emergência adequado, a ser gerenciado pela Prefeitura de
São Luís, com esses recursos. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando em primeiro turno, regime de prioridade os Projetos
de Lei nºs: 277/2019, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº
033/2019), que institui a Escola de Saúde Pública do Estado do
Maranhão, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC), acatando Emendas e da Comissão de
Saúde; 348/2019, também de autoria do Poder Executivo (Mensagem
nº 043/19), que altera a Lei n° 10.489/2016, que dispõe sobre a utilização
de transferência dos saldos credores acumulados do ICMS em
decorrência de operações de exportações de mercadorias, com pareceres
favoráveis da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle. Estes projetos foram aprovados e encaminhados
ao 2º turno de votação. Em tramitação ordinária, o Plenário aprovou
em segundo turno o Projeto de Lei nº 188/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto, que estabelece diretrizes para retenção e recolhimento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN em contratos
firmados pela Administração Pública Estadual, sendo o mesmo
encaminhado à sanção. Também em segundo turno, foi aprovado e
encaminhado a promulgação o Projeto de Resolução Legislativa nº 024/
2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Comandante Geral da Polícia Militar Coronel
Jorge Allen Guerra Luongo, natural do Estado do Rio de Janeiro. Em
ato contínuo, o Presidente submeteu a deliberação do Plenário, o
Requerimento 453/2019, de autoria do Deputado Adriano, à Presidente
da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED,
Senhora Fabíola Ewerton Mesquita, solicitando informações detalhadas
acerca da atual situação dos concursados não nomeados no último
concurso da AGED e 462/19, de autoria do Deputado Wellington do

Curso ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, no mesmo sentido,
que haviam sido indeferidos pela Mesa. O Plenário decidiu pela revisão
da decisão da Mesa, aprovando-os. Na sequência, o Plenário também
aprovou o Requerimento n° 483/2019, de autoria do Deputado Rigo
Teles, para que seja incluída na Ordem do Dia da próxima sessão, para
votação em regime de urgência, a Moção de Congratulações aos
estudantes de Barra do Corda, ganhadores da Medalha de Bronze da
14ª Edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas-
OBMEP.  Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos n°s:  465/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
ao Diretor da Faculdade Pitágoras, solicitando informações detalhadas
acerca do caso de uma cadela que foi brutalmente ferida, no dia  27 de
agosto;   466 a 471/2019, todos de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja submetido ao plenário os Pareceres n os : 378, 423,
426, 427, 393 e 451/19, da CCJC  contrários aos Projetos de Lei nos:
312/19, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro
de contribuintes do ICMS; 326/19, que institui o Programa Maranhão
Limpo, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências;
158/19, que institui o Programa de Incentivo à Renegociação de Dívidas
e Combate ao Superendividamento no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências; 308/19,  que dispõe sobre as normas para
contratações com o Estado do Maranhão; 307/19, que dispõe sobre a
necessidade de informação dos tributos e valores incidentes sobre
combustíveis e sobre o gás liquefeito de petróleo (GLP); e 127/19, que
dispõe sobre o funcionamento dos postos de venda de passagens dos
sistemas de transportes coletivos do Maranhão durante os fins de
semana e feriados, todos de sua autoria; 485/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja enviada mensagem de
pesar à família do Senhor Raimundo Nonato Medeiros da Silva,
engenheiro, ambientalista, escritor e presidente da Academia Caxiense
de Letras e 486/2019, de autoria do Deputado Adriano, solicitando
que seja incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Projeto de Lei nº 222/2018, de sua autoria. Na forma regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de
Lei nº 379/2019, de autoria do Poder Executivo; o Projeto de Lei
Complementar nº 006/19, de autoria do Poder Judiciário; o Projeto de
Resolução Legislativa nº 044/19, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende e os Requerimentos n°s: 488/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso e 490/2019, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Duarte
Júnior, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
parabenizou a cidade de São Luís pelos seus 407 anos e ressaltou o
conjunto de obras entregues pelo Governador Flávio Dino em
comemoração ao aniversário de São Luís. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 09 de setembro de 2019. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputado Roberto Costa - Primeiro Secretário em exercício.
Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
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Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Arnaldo Melo, Detinha, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Rildo Amaral, Vinícius Louro
e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Mensagem Governamental nº 074/19, encaminhando o Projeto de Lei
nº 453/19, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual do Trabalho,
Emprego e Geração de Renda- CONSET; Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 110/19, do Deputado Roberto Costa, que concede o
Título de Cidadã Maranhense a Senhora Rita Maria Garcia de Medeiros
e 111/19, de mesma autoria, que concede o Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Etevaldo Garcia de Medeiros; Requerimentos
nºs: 491/19, do Deputado Rigo Teles, ao Secretário de Estado de
Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, pela nomeação da Delegada
Verônica Serra como titular da Delegacia da Mulher no Município de
Barra do Corda e 492/19, da Deputada Daniella Tema, enviando
mensagem de congratulações à população de Tuntum, pela passagem
do seu aniversário, a ser comemorado no mês de setembro; Indicações
nºs: 1181/19, do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a retomada da
obra da escola do povoado Bacurí, que faz parte do Programa Escola
Digna do Governo do Estado, em Riachão; 1182/19, do Deputado
Fernando Pessoa, a Presidente do VIVA/Procon, Senhora Karen Barros,
solicitando uma unidade do Viva Cidadão Móvel para a sede do
Município de Pirapemas; 1183/19, do Deputado Fernando Pessoa, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando, por meio do Programa Mais Asfalto, a pavimentação
asfáltica da Rodovia MA-332, que liga o Município de Pirapemas ao
Município de Matões; 1184/19, do Deputado Pará Figueiredo, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como
ao Senhor Jefferson Portela, Secretário de Estado de Segurança Pública,
solicitando 01 (uma) viatura policial para a Cidade de Paço do Lumiar;
1185/19, do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do
Maranhão, bem como a Secretária de Estado da Agricultura, Pesca e
Pecuária do Estado, Senhora Fabiana Vilar Rodrigues, ao Secretário de
Estado da Agricultura Familiar, o Senhor Júlio César Mendonça Correia,
solicitando 01 (uma) Patrulha Agrícola para a Cidade de Paço do Lumiar;
1186/19, também do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador do
Estado do Maranhão, bem como ao Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando 02 (dois) ônibus escolares
para a Cidade de Paço do Lumiar; 1187/19, ainda do Deputado Pará
Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, bem como ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a inclusão no
Programa mais asfalto do Município de Paço do Lumiar; 1188/19,
ainda do mesmo autor, ao Governador do Estado do Maranhão, bem
como a Secretária de Estado da Mulher, Senhora Ana Mendonça,
solicitando que envie a unidade móvel: Carreta da Mulher Maranhense
para o município de Paço do Lumiar e 1189/19, também do Deputado
Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, bem como ao
Secretário de Saúde do Estado, Senhor Carlos Lula, solicitando 01
(uma) ambulância para a Cidade de Paço do Lumiar. Não havendo mais
matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente lido pelo
Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas e
concedeu a palavra ao Deputado Rigo Teles que elogiou o trabalho da
Prefeitura Municipal de Mirador, que abraçou a campanha Verde Brasil,
de combate às queimadas, no Parque Estadual do Mirador. O Deputado
também enfatizou que o mês de setembro é dedicado à prevenção do
suicídio. Em seguida, o Deputado Fernando Pessoa relatou sua
participação na inauguração de uma escola no município de São Roberto
e do desfile das escolas municipais no Município de Barra do Corda,

por ocasião das festividades de 7 de setembro. A Deputada Daniella
Tema, por sua vez, ressaltou que setembro é o mês de combate ao
suicídio e informou sobre a campanha promovida pelo Ministério
Público, por iniciativa da Promotora Cristiane Lago. A Deputada
também parabenizou a cidade de Tuntum pelo aniversário de 64 anos
da cidade e pelos avanços que esse município vem alcançando na gestão
do Prefeito Tema. Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso
falou sobre as ações de combate ao suicídio e valorização da vida, no
mês de setembro, destacando a Lei n.º 10.967/2018, de sua autoria, que
estabelece a Semana Estadual do Combate ao Suicídio. Por fim, o
Deputado Ciro Neto comemorou a aprovação do seu projeto que garante
o repasse de recursos do ISS aos municípios e elencou outros projetos
de sua autoria. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que o Projeto de Lei nº 018/2019, de autoria do Poder Judiciário, foi
retirado da pauta conforme acordo com as lideranças. Em primeiro
turno, regime de prioridade, foi aprovado o Projeto de Lei
Complementar n° 006/2019, de autoria do Poder Judiciário (Mensagem
nº 10/19), que altera o Artigo 144-A da Lei Complementar nº 14, de 17
de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Maranhão, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho. Ainda
em primeiro turno, regime de prioridade, o Plenário aprovou o Projeto
de Lei n° 379/2019, de autoria do Poder Executivo (Mensagem
Governamental nº 068/19), que institui o Sistema Maranhense de
Museus – SIMM, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Com pareceres
favoráveis das competentes Comissões e acatando emenda oferecida
pelo autor e pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, o Plenário
aprovou em primeiro turno, tramitação ordinária, os Projetos de Lei n°
095/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre
obrigatoriedade de botão de emergência em ônibus coletivos; 118/2019,
de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre obrigatoriedade
da instalação de balanças de precisão em supermercados, hipermercados,
congêneres, com pareceres favoráveis da CCJC, acatando substitutivo
do Deputado Doutor Yglésio e da Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos e das Minorias; 250/19, de autoria dos Deputados Doutor
Yglésio e Othelino Neto, que estabelece as diretrizes estaduais para a
implementação de cuidados paliativos direcionados aos pacientes com
doenças ameaçadoras à vida, com pareceres favoráveis da CCJC e da
Comissão de Saúde; 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 Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias e o Projeto de Lei n° 318/19, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, que altera a Lei nº 10.813/18, que dispõe sobre as
diretrizes estaduais de estímulo, incentivo e promoção ao
desenvolvimento local de startups, os enumera, com parecer favorável
da CCJC. Os Projetos elencados acima foram encaminhados ao segundo
turno de votação. Em único turno,  foram mantidos pelo Plenário os
Pareceres n os : 378, 393, 423, 426, 427 e 451,  de autoria da CCJC,
contrários aos Projetos de Lei nos: 312, 307, 326, 158, 308 e 127/2019,
todos de autoria do Deputado Duarte Júnior. Em tramitação ordinária,
primeiro turno, o Plenário aprovou o Projeto 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 da CCJC.  Em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência foi aprovada a Moção nº 020/19,
de autoria do Deputado Rigo Teles, de congratulações à estudante
Yasmin Sousa da Silva, ao estudante Bruno Coimbra Silva, ambos da
Unidade Integrada Marcelino Miranda e ao Estudante Caetano Silva
Sousa, da Unidade Integrada Maria Lenir Araújo Menezes, do
Município de Barra do Corda, ganhadores da Medalha de Bronze da
14ª Edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas,
com parecer verbal favorável da CCJC. O Requerimento n° 484/19, de
autoria do Deputado Adriano, foi retirado da Ordem do Dia a pedido
do autor. Em seguida, foi aprovado o Requerimento n° 490/19, de
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autoria do Deputado Fernando Pessoa, enviando mensagem de
congratulações a população do Município de Tuntum, pela passagem
do seu aniversário comemorado no mês de setembro. Sujeito a
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento n° 488/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja desarquivado
o Projeto de Lei nº 222/17, de sua autoria. Na forma regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de
Lei nos: 289, 277 e 348 /2019, todos de autoria do Poder Executivo e os
Requerimentos nos: 491/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles e
492/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos, ouviu-se o Deputado Wellington do Curso que, falando pelo
PSDB, pediu esclarecimentos por parte do Governo do Estado e da
CAEMA sobre as denúncias da existência de super salários neste órgão.
Pelo Bloco Parlamentar Solidariedade, Deputada Doutora Thaíza
Hortegal parabenizou o povo de Pinheiro pela passagem dos seus 163
anos e elogiou as obras realizadas pelo prefeito Luciano e pelo Governo
do Estado no município. Destacou a presença do presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão, Deputado Othelino Neto, nas
comemorações do aniversário da cidade. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 10 de setembro de 2019. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária.
Deputado Rafael Leitoa - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 24 DIAS DO
MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS  08:30 HORAS, NO
PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES – PRESIDENTE
VINICIUS LOURO – VICE - PRESIDENTE
MICAL DAMASCENO
NETO EVANGELISTA
 FELIPE DOS PNEUS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 015/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 008/2019, de autoria do Poder Judiciário, que
Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar Estadual nº 14, de
17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão), além de outras providências.

AUTORIA:   PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO:   APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 016/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

369/2019, de autoria do Poder Executivo, que Disciplina procedimento
a ser adotado pelos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único
de Saúde -SUS no Estado do Maranhão, para prescrição de
medicamentos e solicitação de exames, procedimentos de saúde e
internações compulsória prestados pela Secretaria de Estado da Saúde
- SES”.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO:   APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN
“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 25 de setembro de 2019. NADJA FERREIRA DA
SILVA - Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

   P A R E C E R Nº 017/ 2019

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

nº 398/2019, de autoria do Tribunal de Contas, que “Altera a Lei nº
9.936, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre a organização
administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá
outras providências”.

Destaca-se que o referido Projeto de Lei já tramitou na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável (Parecer nº 535/
2019).

A finalidade precípua do projeto é dotar o Tribunal de estrutura
organizacional moderna e ágil, apta a viabilizar a sua missão
constitucional e tornar mais dinâmico o processo produtivo interno. A
história recente tem registrado marcos significativos que confirmam a
capacidade de o Tribunal se atualizar e buscar novos caminhos para a
excelência em suas ações, como bem esclarece a mensagem do TCE que
encaminha a propositura de Lei.

Esclarece ainda a mensagem, que a medida ora proposta, reduz
o quantitativo de cargos em comissão e o impacto financeiro dele
resultante é apenas residual.

Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada no projeto, ou seja, se a lei é o meio
adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância e
interesse público.

O Projeto de Lei, em comento, é conveniente, oportuno e de
alta relevância para a sociedade, pois tem por finalidade tornar mais
dinâmico o processo produtivo interno do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, apto a viabilizar sua missão constitucional,
portanto, a presente Proposição de Lei é meritória.

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 Ordinária, considerando atendidos os pressupostos de conveniência
e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

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 Ordinária nº 398/2019, nos termos do voto do
Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 25 de setembro de 2019.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Vinicius Louro
Deputado Paulo Neto
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FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 58/
2019, referente à ARP 003/2019. OBJETO: Aquisição de materiais de
consumo espécie “Elétricos –  lâmpadas, reatores, tomadas e
perfilados”. FORNECEDORA: PHB SANTANA COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA. VALIDADE: 21/01/2020. VALOR TOTAL DO
REGISTRO: R$ 14.362,00 (quatorze mil, trezentos e sessenta e dois
reais). NOTA DE EMPENHO: nº 2019NE002037 de 10/09/2019, no
valor de 6.121,00 (seis mil, cento e vinte um reais) e Nº 2019NE002039
de 10/09/2019, no valor de 8.241,00 (oito mil, duzentos e quarenta e
um reais). PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 45 (quarenta
e cinco) dias contados da assinatura da Ordem de Fornecimento pela
contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 3605/2019. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE: Valney de Freitas Pereira -
Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão; Geraldo Oliveira
Júnior – Fiscal do contrato e PHB SANTANA COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 04.096.016/0001-09– CONTRATADA,
através de seu representante legal Paulo Henrique Barros Santana.  São
Luís – MA, 25 de setembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3720/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018 da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da Procuradoria
Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de licitação
respaldada no art. 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho
com a empresa ERIC TEIXEIRA GESTÃO DE EVENTOS – E DOS
S TEIXEIRA, CNPJ n.º 30.916.039/0001-14, para a realização do
curso “Alta Performance no Atendimento”, ministrado pela profissional,
a Sra. Katia Oliveira Bonifácio Albuquerque, a ser realizado nos dias
28 e 29 de outubro de 2019, nesta Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, no valor total de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte
reais), visando proporcionar a melhoria na qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA, 24 de setembro de 2019. Deputado Othelino Neto. Presidente da
ALEMA

P O R T A R I A   Nº 800/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo nº 3005/2019-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores  RAFAELA DE ALMEIDA

SOARES LAGO, matrícula nº 1642354 e ABDELAZIZ ABOUD
SANTOS JÚNIOR, matrícula nº 1656743, ambos lotados na Secretaria
do Gabinete da Presidência, para atuarem, respectivamente, como Fiscal
e Fiscal Substituto do Processo  nº 3005/2019-AL, que tem por objetivo
a contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de

consultoria para elaboração e implementação do planejamento
estratégico institucional da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa
nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 25
de setembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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