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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/10/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.10.2019

I – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 006/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 81 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO MARANHÃO, EXCLUINDO OS
PROCURADORES DO ESTADO, OS PROCURADORES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OS DEFENSORES PÚBLICOS E OS
DELEGADOS DE POLÍCIA DO ROL DE AUTORIDADES COM
FORO PRIVILEGIADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO POR FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 185/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAÍZA HORTEGAL, DISPÕE SOBRE
ISENÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ÁGUA E
ESGOTOS DOS CONSUMIDORES ATINGIDOS POR
INUNDAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. (ACATANDO
SUBSTITUTIVO). RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA
E DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. RELATOR DEPUTADO RIGO
TELES.

3. PROJETO DE LEI Nº 229/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE VISA ASSEGURAR AS
DOULAS O DIREITO DE ACOMPANHAR AS PARTURIENTES,
QUANDO POR ESTAS SOLICITADAS, DURANTE O PERÍODO
DE TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO,
NAS MATERNIDADES, CASAS DE PARTO E
ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES CONGÊNERES DA REDE
PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO MARANHÃO. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. (ACATANDO SUBSTITUTIVO) –
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO, E DA COMISSÃO DE
SAÚDE – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

4. PROJETO DE LEI Nº 362/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, DECLARA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O
“EVENTO CANTA BARRA”, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE
BARRA DO CORDA/MA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 085/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO, JUIZ DE DIREITO,
NATURAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6.REQUERIMENTO N° 547/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA DO PARUÁ, PELA PASSAGEM DOS SEUS 32 ANOS
DE FUNDAÇÃO, A SER COMEMORADO NO DIA 04 DE
OUTUBRO.

7.REQUERIMENTO N° 551/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE EM
HOMENAGEM AO TAMBOR DE CRIOULA, IMPORTANTE
MANIFESTAÇÃO AFRO-BRASILEIRA, PRATICADA NO ESTADO
DO MARANHÃO, RECONHECIDA COMO PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO N° 537/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SOLICITADA INFORMAÇÕES À
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO – CAEMA, ACERCA DO VALOR ARRECADADO
MENSALMENTE, NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS,
PERCENTUAIS E VALORES DE INADIMPLÊNCIA EXISTENTE
NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

9.  REQUERIMENTOS N°S 543, 544, 545 E 546/2019, DE
AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJAM DESARQUIVADOS
OS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO NºS 01, 02, 03 E 04/
2017, TODOS DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO N° 548/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AOS
FAMILIARES DO SENHOR JOSÉ LOPES DE MACEDO, PELO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 30/09/19, NO MUNICÍPIO
DE BARRA DO CORDA.

11. REQUERIMENTO N° 549/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO, O PROJETO DE LEI Nº
394/2019, DE SUA AUTORIA.

12. REQUERIMENTO N° 550/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJAM DESARQUIVADOS OS PROJETOS
DE LEI NºS 18 E 55/2015; 67, 69, 150 E 166/2016; 21, 72, 99, 137, 139,
187, 198, 268, 284 E 357/2017; 21, 165, 167, 174, 181, 182, 204, 235, E
236/2018. TODOS DE SUA AUTORIA.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 07/10/2019 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 491/19, de autoria do Senhor Deputado

Ciro Neto, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Nº 8.640, de 12 de
julho de 2007 que dispõe sobre a utilização de passagens e prêmios de
milhagens aéreas adquiridas com recursos públicos e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 126/19,
de autoria do Senhor Deputado Fábio Macedo, que concede Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Vice-Governador do Estado do
Maranhão, Carlos Orleans Brandão Junior, natural de Colinas – MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 487/19, de autoria do Senhor Deputado

Vinícius Louro, que “eleva os festejos de Nossa Sra das Graças e os
Festejos do Senhor Bom Jesus dos Aflitos à condição de Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado do Maranhão”.

2. PROJETO DE LEI Nº 488/19, de autoria da Senhora Deputada
Thaiza Hortegal, que institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado
do Maranhão, o Dia Estadual das Vítimas de Acidentes de Trânsito.

3. PROJETO DE LEI Nº 489/19, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, que institui o “Dia Estadual do Radialista” no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 490/19, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Yglésio, que institui diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e
assistência a policiais, servidores que atuem na segurança pública do
Maranhão e seus familiares, vítimas de violência no exercício de suas
funções ou em decorrência dela.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 485/19, de autoria do Senhor Deputado

Felipe dos Pneus, que considera de Utilidade Pública a “Associação
Interdenominacional Recanto dos Idosos Laryssa Pereira Cutrim”

2. MOÇÃO Nº 031/19, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa admiração
pelo escritor, Sr. Ebnilson Costa Carvalho, pelo empenho no lançamento
do seu primeiro livro “O segredo da menina do casaco vermelho”.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 481/19, de autoria do Senhor Deputado

Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores do Povoado Jatobá dos Noletos e Região, situada no Município
de São João dos Patos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 482/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Povoado Malhada D’Areia e Região, situada no Município
de São João dos Patos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 483/19, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que dispõe sobre a inclusão da carne de peixe e seus derivados
no cardápio da alimentação escolar da rede pública estadual de ensino no
âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 125/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “João do Vale” ao cantor e compositor César de Jesus
Carvalho Nascimento.

5. MOÇÃO Nº 030/19, de autoria do Senhor Deputado Adelmo
Soares, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa admiração ao
trabalho realizado pelo Secretário de Estado de Turismo Antônio José
Bittencourt de Albuquerque Júnior, conhecido como Catulé Júnior, por
iniciar o Projeto Ceprama Itinerante, que culminou num evento realizado
na noite dessa sexta-feira, 20 de setembro em Caxias.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 03 DE OUTUBRO0 DE 2019.

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

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

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 a leitura da Ata da
Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (lê ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM (lê Expediente e Texto Bíblico).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 491 / 19

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.640, de 12
de julho de 2007 que dispõe sobre a utilização de
passagens e prêmios de milhagens aéreas adquiridas
com recursos públicos e dá outras providências.

Art. 1º - Altera a redação do art. 1º da Lei nº 8.640, de 12 de julho
de 2007, o parágrafo único do referido artigo passa a vigorar como § 1º e
acrescente-se §2º, bem como a redação do art. do art. 2º, acrescentando
parágrafo único ao referido artigo, os quais passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da administração pública
direta e indireta do Estado do Maranhão o PROGRAMA MILHAS DO
BEM, cujo objetivo é o aproveitamento de prêmios e/ou créditos em
milhagem eventualmente obtidos por agentes servidores ou particulares
em decorrência da aquisição de passagens aéreas, bem como do
abastecimento da frota de veículos nas redes de postos de combustíveis
credenciados nos lotes de pontos múltiplos com recursos públicos.

§ 1º - Os prêmios e/ou créditos de milhagem concedidos por
companhias aéreas ou de abastecimentos, nos termos do caput deste
artigo serão administrados pelo órgão que gerou o benefício e encaminhados
ao Poder Executivo Estadual.
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§ 2º - O edital referente ao procedimento licitatório para aquisição

de passagens, bem como o respectivo contrato deverá constar a determinação
de que as empresas contratadas adotem as providências necessárias ao
cumprimento da presente Lei.

Art. 2º - Os prêmios e/ou créditos de milhagens ofertadas pelas
companhias de transporte aéreo, na forma do que dispõe esta Lei são
destinados exclusivamente à aquisição de passagens para pacientes e
acompanhantes que necessitem de deslocamento aéreo em função de
tratamento médico.

Parágrafo único - É vedado ao servidor efetivo ou ocupante de
cargo comissionado, o recebimento e a utilização dos prêmios e créditos de
que trata esta Lei em benefício próprio.”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 30 de setembro de 2019. - CIRO NETO
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 126 / 19

Concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Vice-governador do Estado do
Maranhão, CARLOS ORLEANS BRANDÃO
JUNIOR, natural de Colinas – MA.

Art. 1º - Fica concedido a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Vice-Governador do Estado do Maranhão, CARLOS
ORLEANS BRANDÃO JUNIOR, natural de Colinas – MA.

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

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio “MANOEL
BECKMAN” em 02 de outubro de 2019. - Deputado Estadual -  FÁBIO
MACEDO - PDT

JUSTIFICATIVA
Carlos Orleans Brandão Júnior, nascido em 2 de junho de 1958 em

(Colinas - MA) é um empresário e político brasileiro. É vice-presidente
Nacional do Republicanos e vice-governador reeleito do Maranhão.
Anteriormente, atuou como Deputado Federal por dois mandatos
consecutivos. É formado em Medicina Veterinária pela Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA.

Iniciou sua vida pública nos anos 1990, ocupando o cargo de
Secretário Adjunto de Estado de Meio Ambiente. Ainda em meados dos
anos noventa, passou pelas funções de Chefia do Gabinete do Vice-
Governador; foi Secretário de Estado de Articulação Política e também
Secretário Chefe do Gabinete do Governador. Sua primeira filiação política
foi ao PFL.

Em 2006, foi filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) e disputou sua primeira eleição, concorrendo ao cargo de Deputado
Federal. Nessa ocasião, foi eleito com quase 135 mil votos. Foi reeleito em
2010,

Assumiu a Presidência Estadual do PSDB em 2011. Permaneceu
no cargo até o rompimento com o partido, em 2017. Filiou-se ao
Republicanos (até então, PRB).

Deputado Federal (2007-2014)
Em sua atuação como Deputado Federal, Carlos Brandão

conquistou aprovação de Projetos de Lei em benefício da cultura nordestina
e maranhense. Instituiu o dia 30 de junho como Dia Nacional do Bumba
Meu Boi. Através de um Projeto de Lei, no terceiro domingo de julho,
quando é celebrada a tradicional Missa do Vaqueiro, passou a ser O Dia do
Vaqueiro Nordestino.

Defendeu a classe dos médicos veterinários ao encaminhar ao
Ministério da Saúde proposta que torna obrigatória a participação de
médicos veterinários no Programa Saúde da Família - PSF. A portaria foi
publicada pelo Ministério da Saúde e garante a inclusão desses profissionais
para a vigilância epidemiológica em todo território brasileiro.

É o autor da Lei Nº 12.196/2010, que estendeu a atuação da
Codevasf aos Vales do Mearim e do Itapecuru. Renunciou ao cargo para
concorrer às eleições de 2014 como vice-governador.

Vice-Governador do Estado do Maranhão (2018-presente).
Nas eleições de 2014, foi eleito Vice-Governador do Maranhão na

chapa encabeçada por Flávio Dino (PCdoB). É o atual presidente do
Conselho de Administração da Empresa Maranhense de Administração
Portuária (Emap). Destaca-se no acompanhamento de Projetos Especiais
do Governo do Estado, especialmente em missões internacionais.

O objetivo desses projetos é a atração de investimentos estrangeiros
para o Maranhão. Os investimentos estão relacionados ao ramo siderúrgico,
ao setor petroquímico, portuário, agroindústria e ao setor tecnológico.

Foi reeleito em primeiro turno nas eleições de 2018. A chapa do
governador Flávio Dino recebeu 1.867.396 milhões de votos. O número é
cerca de 59% do eleitorado maranhense.

REQUERIMENTO Nº 547 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 165,
inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se
registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população
de SANTA LUZIA DO PARUÁ, pela passagem dos seus 32 anos de
fundação, a ser comemorado no dia 04 de outubro. Requeiro, ainda, que
desta manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito, José Plácido Souza
de Holanda ao Senhor, Regilson da Silva Rodrigues, Presidente da
Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população luziense bem como
da presteza e perseverança de suas lideranças municipais que, com muita
luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de vida de seus cidadãos,
é com muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Santa Luzia do Paruá – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de outubro de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.10.19
EM: 04.10.19

REQUERIMENTO Nº 548 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhada mensagem de sentidos pêsames aos familiares do
Senhor José Lopes de Macedo, pelo falecimento do mesmo, ocorrido no
dia 30 de setembro próximo passado no Município de Barra do Corda.

Zé Lopes como era mais conhecido, era cearense e chegou em
Barra do Corda nos anos 60. Era um empreendedor e um cidadão muito
amado e respeitado naquela cidade. Construiu muitas casas para fazer do
aluguel o seu sustento, mas socorria muitas famílias que não tinham onde
morar cobrando apenas um aluguel simbólico.

Zé Lopes faleceu aos 83 anos de idade, deixando um exemplo de
vida com dignidade além de muita saudade ao povo barra-cordense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de outubro de 2019. - RIGO TELES -
Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.10.19
EM: 04.10.19

REQUERIMENTO Nº 549 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimenta requeiro a V. Exa., depois de ouvida a Mesa,
a retirada da tramitação legislativa, do projeto de lei nº 394/2019 de minha
autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 1º de outubro de 2019. - CIRO NETO -
Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.10.19
EM: 04.10.19

REQUERIMENTO Nº 550 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.132, parágrafo único), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido a Mesa, sejam desarquivados os respectivos projetos de lei de
minha autoria:

1. 18/2015: INSTITUI PISO SALARIAL, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2. 55/2015: ALTERA A LEI Nº 10.218, DE 27 DE MARÇO DE
2015, QUE INSTITUI O PROGRAMA CNH JOVEM E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

3. 67/2016: ALTERA A LEI Nº 10.218, DE 27 DE MARÇO DE
2015, QUE INSTITUI O PROGRAMA CNH JOVEM E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

4. 69/2016: INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DO MARANHÃO A SEMANA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO, A SER COMEMORADA ANUALMENTE, DE 12 A
19 DE ABRIL.

5. 150/2016: INSTITUI AS DIRETRIZES DA POLÍTICA
ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6. 166/2016: INSTITUI A SEMANA ESTADUAL DE
PROTEÇÃO À INFÂNCIA NO ÂMBITO ESTADUAL.

7. 21/2017: INSTITUI O DIA ESTADUAL DE COMBATE E
PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

8. 72/2017: SOBRE A CRIAÇÃO DA “SEMANA PARA
SENSIBILIZAÇÃO E DEFESA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE
ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, NO
ENSINO PÚBLICO E PRIVADO DO MARANHÃO

9. 99/2017:  DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE
RECOLHIMENTO, RETENÇÃO OU APREENSÃO DO VEÍCULO
PELA IDENTIFICAÇÃO DO NÃO PAGAMENTO DO IMPOSTO.

10. 137/2017:  INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE
CULTURA VIVA, DESTINADA A PROMOVER A PRODUÇÃO E A
DIFUSÃO DA CULTURA E O ACESSO AOS DIREITOS CULTURAIS
DOS DIFERENTES GRUPOS E COLETIVOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

11. 139/2017: ALTERA A REDAÇÃO DA LEI N° 8.913 DE 23
DE DEZEMBRO DE 2008. “INSTITUI NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL O TÍTULO “CAPITAL
CULTURAL MARANHENSE”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

12. 187/2017: DISPÕE SOBRE A BAIXA DE PONTUAÇÃO
NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH – AOS
DOADORES DE SANGUE NO ESTADO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

13. 198/2017: INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE
DIVULGAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
PARTICULARES PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL.

14. 268/2017: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA
ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

15. 284/2017: ASSEGURA 2% (DOIS POR CENTO) DAS
VAGAS DE EMPREGO EM OBRAS PÚBLICAS ESTADUAIS E
EMPRESAS QUE RECEBEM INCENTIVOS FISCAIS NO ESTADO
DO MARANHÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.

16. 357/2017: CONCEDE BONIFICAÇÃO DE 10% EM
CONCURSOS PÚBLICOS AO CIDADÃO MARANHENSE NATO
OU CIDADÃO QUE COMPROVAR DOMICÍLIO NO MARANHÃO
NÃO INFERIOR AOS 12 (DOZE) MESES QUE ANTECEDEREM A
DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL

17. 21/2018: DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DOS
VALORES ARRECADADOS COM LEILÕES DE APREENSÃO DE
VEÍCULOS NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

18. 165/2018: VEDA REALIZAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA
EM INAUGURAÇÕES DE OBRAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS, SEM
QUE ESTAS ESTEJAM EM CONDIÇÕES DE PLENO
FUNCIONAMENTO.

19. 167/2018: DISCIPLINA A REALIZAÇÃO DE DESPESA
PÚBLICA COM PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

20. 174/2018: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE EXEMPLARES DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS PÚBLICAS E
PRIVADAS DO ESTADO DO MARANHÃO.

21. 181/2018: DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA VENDA
DE BEBIDA ALCOÓLICA E CIGARRO ÀS GESTANTES, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO

22. 182/2018: INSTITUI A MEIA-ENTRADA PARA JOVENS
DE ATÉ VINTE E UM ANOS DE IDADE EM ESTABELECIMENTOS
QUE PROPORCIONAM LAZER E ENTRETENIMENTO.

23. 204/2018: CRIA A SEMANA ESTADUAL DE
PREVENÇÃO A ACIDENTES COM MOTOCICLISTAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

24. 235/2018: DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM
EPIDERMÓLISE BOLHOSA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

25. 236/2018: DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS QUE COLABOREM PARA A OBESIDADE,
DIABETES, HIPERTENSÃO, EM CANTINAS E SIMILARES
INSTALADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO ESTADO
DO MARANHÃO.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.10.19
EM: 04.10.19

REQUERIMENTO Nº 551 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão
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Solene em homenagem ao Tambor de Crioula, importante manifestação
afro-brasileira, praticada no Estado do Maranhão, reconhecida como
Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN (2007).

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís-MA, em 02 de outubro de 2019. – Othelino Neto – Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.10.19
EM: 04.10.19

INDICAÇÃO Nº 1307 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro a
V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Exmo. Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos - MOB, o Sr. Lawrence Melo Pereira, solicitando a
alteração da rota de ônibus que faz trajeto no bairro Vila do Povo, em Paço
do Lumiar, de forma a atender a todas as ruas do bairro, pois atualmente a
linha do ônibus da empresa TransPremium atende apenas metade das
ruas.

DUARTE JUNIOR – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1308 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE
CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO, RUBENS PEREIRA
JÚNIOR,

no sentido de que SEJA ANALISADA E ALOCADA FONTE
DE RECURSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE
INICIAÇÃO AO TRABALHO (CIT) NA CIDADE DE PINHEIRO-
MA. Um espaço que visa atender a população de baixa renda, voltado para
qualificação profissional com a realização de cursos, oficinas, treinamento
em diversas áreas para jovens e adultos, sem custo algum, visando a
inclusão social, geração de renda, formação cidadã e a inserção no mercado
de trabalho. Nossa propositura se faz necessária em virtude da necessidade
de levar mais oportunidades para a região, atendendo não só os jovens da
cidade de Pinheiro, como também jovens de outros munícipios da região
da baixada maranhense.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís, 01 de outubro de 2019. - DR.LEORNARDO SÁ
- DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 1309 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA,

SENHOR CLAYTON NOLETO, solicitando providências no sentido de
determinar A RETOMADA DA “OPERAÇÃO TAPA-BURACO”, EM
CARÁTER EMERGENCIAL, NA RODOVIA MA-306, QUE LIGA O
MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO AO
MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ, CUJA EXTENSÃO É DE 23
QUILÔMETROS, considerando que o atual estado de conservação da
rodovia é dos piores, fotos em anexo, e, que a “operação tapa-buraco”
executada pela empresa responsável pela obra, atingiu apenas 11 (onze)
quilômetros.

Infraestrutura Asfáltica de qualidade tem um imenso valor
econômico, para o setor da indústria, do comércio e de serviços. Melhora
a trafegabilidade, encurta a distância entre as cidades, beneficia o escoamento
da produção, reduz acidentes, enfim, tem uma enorme importância para a
segurança no transporte rodoviário de cargas e de passageiros.

Lembro a V. Exa. que, matéria de minha autoria, cujo teor é a
Recuperação da Pavimentação Asfáltica da referida rodovia, foi
encaminhada a V. Exa. através da Indicação de Nº 536/19.

A obra de Recuperação da Camada Asfáltica da MA 306, é vital
para o transporte da produção agropecuária e para o fortalecimento da
economia dos dois municípios e da região.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 02 de outubro de 2019. - DEP. DETINHA – PR
- 2º VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1310 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA,
SENHOR CLAYTON NOLETO, solicitando providências no sentido de
determinar A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DA RODOVIA MA-106, NO TRECHO QUE LIGA O PORTO DO
CUJUPE AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, considerando que o
atual estado de conservação não é dos melhores, o acostamento praticamente
desapareceu, o mato cresce às margens da rodovia, enfim, se faz necessário
a recuperação da infraestrutura asfáltica, com o objetivo de garantir segurança
no transporte modal rodoviário de passageiros e de cargas.

Infraestrutura Asfáltica de qualidade tem um imenso valor
econômico, para o setor da indústria, do comércio e de serviços. Melhora
a trafegabilidade, encurta a distância entre as cidades, beneficia o escoamento
da produção, reduz acidentes, isto é, tem uma enorme importância para a
segurança no transporte rodoviário.

A obra, na MA 106, objeto de nossa propositura é vital para o
transporte da produção originária do município de Alcântara, para a entrada
de bens e serviços, ou seja, para o fortalecimento da economia e de toda a
região.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 02 de outubro de 2019. - DEP. DETINHA – PR
- 2º VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1311 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão (Art. 152), requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja encaminhada expediente ao Exmo. Sr. Governador
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Flavio Dino de Castro e Costa, solicitando-lhe que adote as providências
no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa Proposição de Lei (matéria
de iniciativa privada do Chefe do Poder Executivo), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de assistência odontológica nas unidades hospitalares,
e ainda aos pacientes portadores de doenças crônicas nos hospitais
públicos ou privados do Estado do Maranhão nos termos do anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 01 de outubro de 2019. - Deputado
Adelmo Soares -  Deputado Estadual – PCdoB -Deputada Andreia Rezende
- Deputada Estadual – DEM

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM - Expediente lido, Senhor Presidente.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, imprensa. Senhor Presidente, nós que fazemos política no
interior e somos do interior do Maranhão, temos laços de amizades,
relacionamentos muito próximos com as pessoas, porque cidade pequena
nos faz ter essa proximidade. E na segunda-feira passada, dia 30 de setembro,
faleceu em Barra do Corda um grande cidadão, um empreendedor, um
homem que nunca exerceu mandatos políticos, mas sempre esteve presente
na política de Barra do Corda, desde quando eu o conheci e desde quando
eu entrei na política, em 1998. O senhor José de Sousa Macedo, que
faleceu aos 83 anos, mais conhecido popularmente em Barra do Corda
como Zé Lopes. Um grande homem, um grande empreendedor, sofreu um
AVC, foi internado, mas em menos de 24h, desse acidente vascular cerebral,
ele não aguentou e chegou a óbito. Mas era uma pessoa que realmente
tinha uma grande amizade com toda a população de Barra do Corda, um
cearense que chegou em Barra do Corda. Zé Lopes chegou do Ceará na
década de 60, em Barra do Corda, morando no interior de Barra do Corda,
no Valério, e nos anos 70, meados de 80 ele se deslocou, migrou para Barra
do Corda, para a cidade mesmo vindo do interior. E na cidade ele sempre
foi empreendedor. Senhor Presidente, nós temos um bairro que foi fundado
e construído todo por esse cidadão, Zé Lopes, lá tem aproximadamente
400 casas somente construída por ele, por esse cidadão, esse empreendedor.
E era uma pessoa humilde, de coração bom. O que ele faria? Construía as
casas, para alugar, mas se a pessoa no início não tivesse condições de
pagar, de arcar com o aluguel, ele doava aquela casa até a pessoa conseguir
algo, ou um trabalho, uma condição financeira e que pudesse pagar o
aluguel. E assim muitas pessoas, muita gente em Barra do Corda com
condições financeiras mínimas, chegaram a morar nessas residências e sem
ter condições de pagar os aluguéis. E ao longo de meses, ou anos, foi que
conseguiu ter condições e pagar o aluguel. Então era uma pessoa do coração
grande, grande e deixou os seus familiares, seus filhos, deixou uma família,
mas deixou um grande legado, de um homem empreendedor, de um cidadão
que sempre se envolveu com as causas públicas do município, que sempre
se preocupou com as pessoas, apesar de ser um empreendedor, ser uma
pessoa que trabalhou com o seu financeiro próprio, mas tinha um coração
grande pelas pessoas. Eu me lembro desde a época da ex-prefeita, Darcy
Terceiro, esposa do ex-deputado Benedito Terceiro, onde seu Zé Lopes
foi um grande incentivador da campanha de Darcy Terceiro, em Barra do
Corda, foi um grande homem que partiu para as campanhas naquela época.
Vieram as eleições do meu pai, no primeiro mandato, Manoel Mariano de
Sousa, Nenzin. Em 1996, eu lembro quando fui fazer uma visita ao seu Zé
Lopes na sua residência mais o meu pai. E ele disse: Nenzin, a partir de
agora, conte comigo porque eu fui muito tempo, apoiei a Darcy, mas agora
sei do compromisso que você tem com Barra do Corda, que eu também

tenho com Barra do Corda. E nós somos pessoas que realmente queremos
o melhor para nossa cidade. Aí eu passei a ter mais admiração por esse
cidadão, até agora, até poucos dias, eu fui na sua residência, em seu
aniversário, com toda sua família e lá ele relembrou muito do passado.
Então, Barra do Corda, realmente, esta semana perdeu um grande homem,
um grande cidadão, um grande empreendedor, um incentivador das causas
políticas de Barra do Corda, dos homens que tiveram mandatos políticos
em Barra do Corda, como citei aqui meu pai, Manoel Mariano de Souza,
Nenzin teve três mandatos e sempre colaborou e contribuiu com Barra do
Corda e senhor Zé Lopes também. E nesse bairro onde acabei de citar,
onde ele construiu aproximadamente 400 casas e a maioria doava às pessoas
porque não tinham condições de pagar o aluguel. Também ele doou um
cemitério para o município, dentro deste bairro, um campo de futebol para
os desportistas, dentro deste bairro. Então, era uma área dele, privada,
particular, mas que pelo tamanho do coração, ele realmente dividia com as
pessoas. Então, Senhor Presidente, era o assunto que eu tinha a falar
porque Barra do Corda ficou triste com a perda deste grande homem, deste
grande cidadão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, vamos apreciar agora dois
vetos, o item 01 da pauta, o veto integral encaminhado por meio de
Mensagem Governamental n.º 056 ao Projeto de Lei 007, de autoria do
Poder Judiciário (lê). Peço a atenção de todos para que confirmem suas
presenças, novamente. Peço que liberem o painel. Os deputados que votarem
SIM, aprovam o projeto derrubando o Veto, e os deputados que votarem
NÃO, recusam o projeto aceitando o Veto. Ou seja, quem votar SIM
derruba o Veto, quem votar NÃO mantém o Veto. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para orientar
para que possamos manter o Veto, inclusive para que a gente possa apreciar
o novo projeto que já se encontra na Casa, votando NÃO pela manutenção
do Veto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Painel já está liberado para a manifestação dos senhores e das senhoras.
Peço que liberem o resultado no painel, e peço aos Deputados que
permaneçam no plenário, pois nós vamos apreciar outro veto em seguida.
Vinte e dois votos Não. Mantido o veto. Comunique-se ao Excelentíssimo
Senhor Governador. Veto parcial, encaminhado através da mensagem
governamental n.º 062, ao Projeto de Lei n.º 323, de autoria do Poder
Judiciário, que altera a Lei Estadual 9.109 e dispõe sobre custas e
emolumentos. Peço que liberem o painel. Peço aos Deputados e Deputadas
que registrem novamente a presença e votem. Os que quiserem manter o
veto votarão NÃO e os que quiserem derrubar o veto votarão SIM.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, para
que a gente possa apreciar o novo projeto do Tribunal de Justiça, a gente
precisa analisar esses vetos, mantendo os respectivos vetos, votando
NÃO.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Mantido o Veto. Comunique-se ao Governador. A PEC n.º 006, de
autoria do Deputado Dr. Yglésio, vou adiar para a próxima sessão, porque
não há quórum para deliberar a PEC. Projeto de Lei nº 334/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, (lê). Depende de Parecer. Suspendo a sessão
para que as comissões emitam os pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Presidente
da CCJ) – Senhor Presidente, foi analisado, em regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 334/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). O
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Relator deste projeto foi o Deputado Dr. Yglésio, apresentou o seu voto
anexando ao Código de Estadual de Defesa do Consumidor, que tramita
nesta Casa. Entretanto, na colheita dos votos, houve 06 votos contra o
voto do relator e 2 votos a favor, em seguida designei o deputado Fernando
Pessoa para lavrar o voto vencedor que foi acompanhado pela Comissão
de Constituição e Justiça. Portanto, Senhor Presidente, o projeto foi
aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação o projeto. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 164/2019, de autoria da
deputada Dra. Thaiza Hortegal (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.
Projeto de Lei nº 145, de autoria do deputado Rildo Amaral (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 146, de autoria do
deputado Rildo Amaral (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo a turno.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 537/ 2019, de
autoria do deputado Filipe dos Pneus. O deputado está ausente, fica
transferido para próxima sessão. Requerimento nº 538, de autoria do
deputado Adelmo Soares (lê). Deferido. Requerimentos n° 543, os
requerimentos desse próximo item são do deputado Wellington do Curso,
ele está ausente, fica transferido para a próxima sessão. Inclusão na Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de segunda-feira, dia 07 de outubro.
Requerimento n° 547, de autoria do deputado Arnaldo Melo. Requerimento
n° 548, de autoria do deputado Rigo Teles, Requerimento n° 549, de
autoria do deputado Ciro Neto, Requerimento n° 550, de autoria do
deputado Wellington do Curso. Requerimentos n° 551, de autoria do
deputado Othelino Neto. Senhores e Senhoras Deputados, comunico aos
Senhores e às Senhoras a realização de Sessão Solene para a entrega de
Medalha Manuel Beckman, ao escritor Francisco Marialva Mont’alverne
Frota, a ser realizada às 11h, por solicitação do deputado César Pires.
Senhores e Senhoras Deputados, comunico a todos e a todas, que, no
próximo dia 17 de outubro, às 11h, faremos uma Sessão Solene em
comemoração aos 30 anos da Constituição do Maranhão, da nossa
Constituição Estadual. Nesta Sessão Solene, nós convidamos os Deputados
constituintes, à época, e eles serão aqui também homenageados. E já, de
pronto, peço que os Senhores e as Senhoras reservem essa data nas agendas.
É uma data muito importante. Além de ser os 30 anos da nossa Constituição,
este momento, em especial, é fundamental que nós valorizemos esses
momentos de cultuar a nossa Constituição como o norte essencial para
todos nós brasileiros, em especial, para nós parlamentares. Na
oportunidade, haverá também um lançamento da Constituição Estadual
revisada e anotada. Como já, nesses anos todos, houve várias PECs
aprovadas, foi feita uma atualização e ela será lançada neste dia. Finalmente,
antes de dar segmento à Sessão, a pedido do Procurador de Justiça do
Maranhão Dr. Gonzaga, eu convido a todos para a solenidade também de
comemoração aos 30 anos da Constituição, que ocorrerá amanhã, a partir
das 9h, lá na sede do Ministério Público Estadual. E todos que estiverem
aqui e puderem comparecer, será um momento marcante, onde, inclusive,
deputados constituintes serão homenageados.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos. Tempo dos partidos ou blocos. Bloco
parlamentar de oposição. Declina. Deputado Rafael Leitoa, por cinco
minutos, pela liderança do Governo, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Presidente Othelino Neto, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu uso esse
expediente apenas para destacar e comunicar, primeiro, que ontem, inclusive,
não pude comparecer à sessão porque estava representando esta Casa na
entrega da conclusão do prognóstico e sinterização do relatório das

unificações do território da Bioamazônia Maranhense, que é um importante
passo para a conclusão do Zoneamento Ecológico do Maranhão. E aí
chama-se a atenção dos senhores deputados, que gostaria de informar que
é um trabalho articulado pela SEPE, essa secretária nova de Estudos e
Programas Estratégicos e pelo IMESC, que é uma autarquia vinculada à
SEPE. Então, Presidente Othelino Neto, só queria apenas colocar que para
esta Casa é importante participar dessas reuniões, das audiências públicas.
Elas ocorrerão no dia 16 de outubro, em Imperatriz, Deputado Rildo
Amaral, pela manhã, na parte da tarde, na cidade de Santa Inês, Deputada
Andreia. Deputado Felipe, no dia 17, em Grajaú e Governador Nunes
Freire. No dia 18, em Bacabal e Pinheiro, Deputada Thaiza, Deputado
Roberto Costa, Deputado Leonardo. E no dia 21 de outubro, na cidade de
São Luis. É importante nós deputados participarmos dessas audiências,
porque este estudo virá para a Assembleia Legislativa, para que a gente
possa transformá-lo em projeto de lei. Deverá chegar nesta Casa por volta
do dia 10 de novembro. E eu vou repetir as datas e os locais das audiências
públicas: No dia 16 de outubro, Imperatriz, pela manhã, Santa Inês, pela
tarde. No dia 17, Grajaú pela manhã e Nunes Freire à tarde. E no dia 18,
pela manhã, na cidade de Bacabal e na cidade de Pinheiro. Importante a
participação de todos os deputados, para que nós acompanhemos essas
discussões e esse projeto chegue maduro nesta Casa, para que corra o seu
rito normal, Deputado César Pires. Porque é de fundamental importância
nossa participação nesse processo, porque vamos ser nós deputados que
vamos aprovar esse Projeto de Lei do Macrozoneamento Ecológico do
Estado do Maranhão, bioma região amazônica, da Amazônia Legal que
envolve mais de 100 municípios, quase 60% da população do Maranhão.
Então, Senhor Presidente, gostaria de dar essa informação que ontem
estivemos nessa solenidade, para que a gente possa aprovar esse importante,
participar dessa elaboração dos estudos que está coordenado pelo professor
Luís Sérgio, da Uema, que fez inclusive uma boa apresentação e nessas
datas nós faremos essas audiências públicas para finalizar todo esse
processo, e o projeto vir para a Assembleia Legislativa. Mas, Senhor
Presidente, também gostaria, assim como V. Exa. fez, de convidar todos os
colegas parlamentares que na próxima segunda-feira, no dia 07 de outubro,
o Governador Flávio Dino participará da solenidade de conclusão do
curso de novos praças da Polícia Militar, será em torno de quase 200
novos praças que incorporarão a briosa Polícia Militar do Estado do
Maranhão, dando continuidade à posse dos candidatos que fizeram as
etapas do concurso faltando apenas o Curso de Nivelamento e nós iremos
concluir quase 200 agora, na segunda-feira, para que eles possam entrar em
atividade policial. Então, segunda-feira, às 17h, na Praça Maria Aragão.
Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN.
Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andréia Martins Rezende.
Segunda Secretária, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza
Hortegal, Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e
concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Rigo Teles, César Pires, Rildo
Amaral, Wellington do Curso e Doutor Yglésio. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando que o Projeto de Emenda Constitucional nº 006/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi transferida para a próxima Sessão
a pedido do autor. Os Projetos de Lei nºs: 334/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior e 164/19, da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, bem como
o Requerimento n° 537/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
foram transferidos devido a ausência dos autores. Em seguida, o Presidente
anunciou em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 411/19, de autoria da Deputada Detinha, 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,
nesta cidade. Com parecer verbal favorável da Comissão de Constituição
e Justiça e Cidadania (CCJC) o referido Projeto de Lei foi aprovado. Em
seguida, com parecer favorável da CCJC,  em primeiro turno, tramitação
ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei nº 059/19, de autoria da Deputada
Ana do Gás, que institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção ao
Câncer de Colo de Útero. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram
aprovados os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 110/19, de autoria do
Deputado Roberto Costa, que concede o título de Cidadã Maranhense a
Senhora Rita Maria Garcia de Medeiros, natural do Estado do Rio Grande
do Norte e 111/19, de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede o
título de Cidadão Maranhense ao Senhor Etevaldo Garcia de Medeiros,
também natural do Estado do Rio Grande do Norte. Com parecer favorável
da CCJC estes Projetos foram encaminhados à promulgação. Em primeiro
turno, tramitação ordinária o Plenário aprovou o Projeto de Resolução
Legislativa nº 052/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que aprova
a apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os Artigos 22 e 24 da Constituição
Federal, para tornar competências legislativas privativas da união em
concorrentes com os estados e o Distrito Federal, com parecer favorável
da CCJC. Na sequência, foram aprovados os Requerimentos nºs 539/19,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando mensagens de
congratulações ao Doutor Juraci Guimarães Júnior, por assumir o cargo de
Procurador Regional Eleitoral, no Estado do Maranhão e ao Doutor Hilton
Araújo de Melo, por assumir o cargo de Procurador Regional Eleitoral
Substituto, no Estado do Maranhão; 540/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagens de congratulações ao Doutor
José Raimundo Leite Filho, por assumir o cargo de Procurador Chefe, na
Procuradoria da República, no Estado do Maranhão e a Doutora Thayna
Freire de Oliveira, por assumir o cargo de Procuradora Substituta, na
Procuradoria da República, no Estado do Maranhão; 541/2019, também
de autoria do Deputado Wellington do Curso, com mensagens de
congratulações ao Doutor Ronaldo Meira de Vasconcelos Albo, por assumir
o cargo de Procurador Chefe, na Procuradoria Regional da República e ao
Doutor Marcelo Antônio Ceara Serra Azul, por assumir o cargo de
Procurador Chefe Substituto, naquela Procuradoria. Sujeito a deliberação
da Mesa, foi deferido o Requerimento n° 542/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência, na
Sessão Plenária do dia 30 de setembro do ano em curso, conforme atestado

médico. Na forma regimental, foi incluído da Ordem do Dia da próxima
Sessão, os Requerimentos nºs: 538/19, de autoria do Deputado Adelmo
Soares; 543, 544, 545 e 546/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. No primeiro horário do Grande Expediente falou a Deputada
Daniella Tema. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Hélio falou
pelo Bloco Parlamentar Democrático. O Deputado César Pires falou pelo
Bloco Parlamentar de Oposição e pela Liderança deste Bloco e o Deputado
Doutor Yglésio falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Pelo PSDB ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. 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, 03 de outubro de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira,
Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo
Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Adelmo Soares, Ariston, Carlinhos Florêncio, Detinha, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Hélio Soares, Rafael Leitoa, Vinícius Louro e Wendell Lages. O Presidente
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Na sequência, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Mensagem nº 005/19, de
autoria do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o Projeto de Lei
nº 398/19, 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; Projetos de Lei nºs: 468/19, de autoria do 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; 469/19, de autoria do 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; 470/19, de autoria do 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 e 471/19,
de autoria do 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; Projeto de Resolução Legislativa nº 121/19, de
autoria do Deputado Othelino Neto, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Edmar Serra Cutrim;
Requerimentos nºs: 508/19, de autoria da Deputada Daniella Tema,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 30 de setembro de
2019, para a entrega da Medalha João do Vale ao Senhor José Ribamar
Coelho Santos (cantor Zeca Baleiro; 509/19, do Deputado Rildo Amaral,
enviando mensagem de congratulações e aplausos aos atletas da Equipe
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CF Balsas, localizada na travessa Portugal , Nº 147 Balsas, campeões em
todas as categorias do Campeonato Open Cross Fit Imperatriz; 510/19,
do Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja submetido a deliberação
do Plenário o Parecer nº 508/19, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, contrário ao Projeto de Lei Ordinária nº 400/19, 511/19, do
Deputado Wellington do Curso, enviando mensagem de congratulação ao
Doutor José Gonçalo de Sousa Filho, parabenizando-o pela sua eleição ao
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e 512/19, do
Deputado Fernando Pessoa, solicitando que seja retirado de tramitação o
Projeto de Lei Ordinária nº 404/2019, de sua autoria. Indicações nºs: 1227/
19, do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Diretor Presidente da CAEMA, Senhor
Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando a diminuição dos débitos dos
consumidores do Município de Tasso Fragoso; 1228/19, do Deputado
Fernando Pessoa, ao Governador do Estado, solicitando que faça uma
elaboração de estudos e adoção de providências que viabilizem a
transformação do anteprojeto de Lei em anexo em projeto de Lei; 1229/19,
do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do Estado, solicitando que
autorize o Secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Senhor Carlos
Lula que viabilize uma ambulância com UTI para o Município de Barão de
Grajaú; 1230/19, de mesma autoria, ao Governador do Estado, solicitando
que autorize o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto a recuperação da MA 006, no trecho entre Formosa da Serra Negra
e Fortaleza dos Nogueiras; 1231/19, também do Deputado Arnaldo Melo,
ao Governador do Estado, 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 Colinas. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação
o Expediente lido pelo Primeiro Secretário a concedeu a palavra a Deputada
Andreia Martins Rezende em alusão ao próximo dia 21 de setembro (Dia
Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência), usou o tempo do Pequeno
Expediente para relatar um pouco da sua vida e as dificuldades enfrentadas
um ano após o acidente que sofreu durante sua campanha eleitoral, em
2018. A parlamentar ressaltou que a luta da pessoa com deficiência não é
somente pelo direito de ir e vir, mas pelo direito de estar integrado à
sociedade de forma abrangente e efetiva. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando em único turno, tramitação ordinária o Parecer nº 551/
19, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação
final ao Projeto de Lei nº 095/19, do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe
sobre obrigatoriedade de instalação de botão de emergência em ônibus
coletivos. Este parecer foi aprovado e o respectivo Projeto de Lei foi
encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno tramitação
ordinária, foi aprovado e, também encaminhado à sanção o Projeto de Lei
nº 289/19, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 036/19), que
dispõe sobre a instituição do Fundo do Trabalho do Estado do Maranhão.
Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), foram aprovados os Projetos de Lei nºs: 061/19, de autoria da
Deputada Ana do Gás, que estabelece a “Campanha Estadual Maria da
Penha” e 314/2019, de autoria do Deputado Zito Rolim, que institui no
calendário oficial do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual do Turismo”.
Também em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados com
pareceres favoráveis da CCJC os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
049/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que aprova à apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
alterando o Inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do Artigo 159 da Constituição
Federal, modificando a composição do Fundo de Participação dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal; 050/09, de mesma autoria, que
aprova a apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda
à Constituição Federal, alterando os Artigos 166 e 198 da Constituição
Federal, para o fim de estabelecer que a União destine, no mínimo, 10%
(dez por cento) da sua receita corrente bruta às ações e serviços públicos
de saúde, excluindo do cômputo deste percentual as emendas parlamentares
ao orçamento federal; 051/19, também de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, aprova à apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de
Emenda à Constituição Federal, acrescentando o Inciso IV ao Artigo 60 da

Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa popular para apresentação
de Proposta de Emenda à Constituição; 078/2019, ainda do Deputado
Doutor Yglésio, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha
Rego” ao Professor Rogério de Mesquita Teles e  036/18, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“João do Vale” a Senhora Thaynara Oliveira Gomes. Na sequência, o
Plenário aprovou os Requerimentos n°s: 503/19, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, solicitando regime de urgência para os Projetos de
Resolução nºs: 116,118 e 119/2019 e o Requerimento 504/19, de mesma
autoria, para que seja realizada uma Sessão Solene no dia 04 de outubro do
corrente ano, para entrega da Medalha do Mérito Legislativo “João do
Vale” a Senhora Thaynara Oliveira Gomes. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos n°s: 505/19, do Deputado Neto
Evangelista, subscrito pelo Deputado Glalbert Cutrim, enviando mensagem
de pesar à família do Senhor Aristóteles Silva Sobrinho Nascimento, pelo
seu falecimento ocorrido no dia 07 de setembro do corrente ano, no
Município de Bacuri; 506/2019, do Deputado Zé Gentil, solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias
09,10,11 e 12 de setembro do ano em curso,  conforme atestado médico e
507/19, do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas de 09 a 13 de setembro do ano
em curso, conforme atestado médico. Na forma regimental o Presidente
determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão os Projetos de
Lei n°s: 033/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio; 085/19, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe; Projetos de Resolução Legislativa
n°s: 080/19, de autoria do Deputado Othelino Neto; 081 e 087/19, de
autoria dos Deputados Doutor Leonardo Sá e Doutora Thaiza Hortegal e
091/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista; Requerimentos n°s:
508/19, de autoria da Deputada Daniella Tema; 509/19, de autoria do
Deputado Rildo Amaral; 510/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio
e 511/2019, 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 Rildo Amaral falando pelo Bloco Parlamentar
Solidariedade comemorou a implantação da empresa Plumatec, em
Imperatriz, resultado de sua atuação e do Secretário Simplício Araújo e o
empresário Pedro Catingueiro junto à Secretaria de Indústria e Comércio.
Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão se pronunciaram a
Deputada Mical Damasceno anunciando que foi aprovada e sancionada
pelo Governador a Lei nº 11.103, que institui o Dia do Capelão Evangélico
Civil e Militar e informou o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa
da Vida e da Família e a realização de uma sessão solene na qual a Ministra
Damares receberá a Medalha Manuel Beckman, com a presença de diversas
autoridades. A Deputada aproveitou a oportunidade para manifestar sua
admiração pela colega parlamentar, a Deputada Andrea Martins Rezende.
Em seu turno, o Deputado Antônio Pereira relatou sua trajetória de luta
para levar o curso de Medicina para a Região Tocantina e informou sobre
os avanços nesse sentido. Falando pelo Partido Social da Democracia
Brasileira, o Deputado Wellington do Curso criticou o Governador Flávio
Dino por se vangloriar da inauguração de um centro de hemodiálise, quando
recebeu recursos federais na ordem de R$ 2,4 bilhões para a construção de
sete Centros de Hemodiálise. 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, 19 de setembro de 2019.
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente em exercício. Deputado Zito Rolim
- Primeiro Secretário em exercício. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo
Secretário em exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão solene convocada para a entrega da Medalha do
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Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Secretário de Estado e Segurança
Pública o Senhor Jefferson Miller Portela, concedida por meio da Resolução
Legislativa n.º 942/2019, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa n.º
058/2019 de autoria do Deputado Duarte Júnior. Convido para compor a
Mesa o Exmo. Senhor Carlos Brandão, Vice-Governador do Estado do
Maranhão. Convido também o Exmo. Senhor Jefferson Portela,
homenageado desta sessão solene. Convido o Exmo. Senhor Heryco
Coqueiro, Secretário Municipal de Segurança neste ato representando o
Prefeito Municipal de São Luís Edivaldo Holanda Júnior. Convido a
professora Iran de Maria de Leitão Nunes, Chefe de Gabinete da Reitoria
da Universidade Federal do Maranhão, neste ato representando a Reitora
Nair Portela. Convido o inspetor Paulo Fernandes Nunes Moreno,
representante da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado
do Maranhão. Convido o Senhor Leonardo Diniz, Delegado-Geral da Polícia
Civil do Maranhão. Convido o Coronel Pedro Ribeiro, Subcomandante da
Polícia Militar do Estado do Maranhão, representando o comandante
Coronel Ismael. Convido o Exmo Senhor Coronel Célio Roberto Pinto,
comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Assistiremos a um
vídeo narrando um pouco da vida do homenageado, bem como sua atuação
frente a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Concedo
a palavra ao Deputado Duarte Júnior, autor da proposição.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Bom dia a
todos e todas. É um prazer imenso, uma grande honra na verdade ter sido
autor dessa Proposição e destacar aqui a vocês o meu orgulho de ver tanta
gente boa nesse espaço, tanta gente do bem, tanta gente que dedica sua vida
a fazer o que é certo, a fazer o que é justo. Momentos como esse fazem
todo o sacrifício, todas aquelas injustas agressões não nos fazerem mais
mal algum, porque quando a gente olha e vive momentos como esses, a
gente percebe que, apesar de sacrificante o nosso dia a dia, em prol do
interesse público, em prol da luta árdua, diária, para um Brasil justo, para
um Maranhão melhor, a gente percebe que todo esse ônus, todo esse fardo
valeu a pena. Vocês puderam ver que antes de ligar o microfone, antes de
começar a falar, eu estava procurando aqui as nominatas porque, Dr.
Jefferson, é muita gente que precisa ser citada e eu confesso a vocês que eu
não vou conseguir citar todos porque é muita gente boa que está aqui para
homenageá-lo. O Dr. Brandão, Vice-governador do estado, também neste
ato representando o Governador Flávio Dino. São momentos como este
que demonstram que o nosso Governo tem feito o que é certo, como, por
exemplo, dar oportunidades àquelas pessoas que, em governos de outrora,
não estariam em cargos de decisão. Hoje, por exemplo, é dada a oportunidade
do segundo mandato ao Secretário Jefferson Portela. Gostaria muito de
registrar aqui a presença e agradecer primeiramente à senhora Maria de
Jesus Portela e Silva, mãe do meu querido amigo, posso dizer
carinhosamente tio Jefferson Portela. Eu falei para ela: “Dona Maria de
Jesus, segure a emoção”, porque Dona Maria de Jesus tem 90 anos. Eu
estou aqui me tremendo todo, estou realmente muito emocionado por este
momento. Eu digo à senhora, Dona Maria de Jesus, que este momento é
seu, porque tudo que hoje o Dr. Jefferson se tornou foi por causa da
senhora, dos seus princípios, da sua educação e do seu modo de formar
homens de bem, homens que fazem o bem. Se hoje os índices de segurança
pública neste estado estão avançados, não é só mérito do Governador
Flávio Dino de fazer uma boa escolha, não é só a atividade desses verdadeiros
guerreiros, verdadeiros heróis do mundo moderno, mas é, sobretudo, pela
sua existência e pela sua persistência em fazer o dr. Gerson se tornar tudo
isso que ele é para nós. Muito obrigado à senhora. Cumprimento também
a Maria do Socorro, a minha amiga Socorro, esposa do dr. Gerson Portela,
porque com certeza, para que ações como essas pudessem ser executadas,
para que o dr. Gerson tivesse toda a energia para combater o bom combate,
para fazer com que a lei fosse cumprida, ele só teria toda essa força e toda
essa garra se tivesse uma boa educação, princípios ilibados, a bênção de
Deus e tivesse ao lado dele uma mulher como a senhora. Muito obrigado,
José de Ribamar Portela, Lilian Portela, irmãos do Secretário Jefferson
Portela, Elsior Coutinho, cunhado do Secretário Jefferson Portela, Cirlene
Brito, Danilo Portela, sobrinho do doutor Jefferson Portela, toda família
que, em conjunto, forma essa base essencial para todo e qualquer desafio

que o doutor Jefferson venha a desempenhar. Cumprimento aqui meus
queridos amigos, Secretários de Estado: Secretário Rodrigo Lago, uma
pessoa que tem todo o meu carinho, meu respeito, minha admiração.
Doutor Jefferson, apesar de hoje a homenagem ser dedicada a V.Ex.ª, ao
senhor e a todo sistema de segurança do nosso estado, eu gostaria de
registrar aqui também meu respeito ao Rodrigo Lago, porque eu tenho um
prisma na minha vida que é não deixar para hoje o que eu devo e posso
fazer. Eu não posso, melhor, eu não posso deixar para amanhã o que eu
posso e devo fazer hoje. Se eu tenho oportunidade de fazer algo hoje, é
hoje que eu vou realizar, porque eu prefiro me arrepender de ter feito do
que um dia me arrepender de ter perdido oportunidade de honrar a quem
merece todo o meu respeito, toda a minha admiração. Rodrigo Lago, ele
tem o respeito de todos os deputados. Tem o respeito dos seus colegas de
governo e em buscar o Rodrigo Lago, que eu pude dar início a um processo
de transformação do Viva Cidadão. Quando eu tinha assumido, tinha muita
coisa ali que a gente precisava organizar, reduzir gastos. E a primeira
pessoa que eu pensei em procurar para me orientar, para me ensinar e para
que eu pudesse também formar posicionamentos jurídicos foi o Rodrigo
Lago, na Secretaria de transparência. Por isso, Rodrigo, eu te respeito
muito, te admiro muito e tenho você não como um colega de governo, mas
um amigo que eu sei que eu posso contar nos momentos de maior
dificuldade. E você sabe disso. Pode ser de manhã bem cedo, pode ser de
madrugada, eu só peço desculpas a sua digníssima esposa porque, às
vezes, a gente passa horas e horas no telefone. Eu falo, Rodrigo, eu vou
desligar logo porque eu estou preocupado com tua esposa, de ela ficar
brigando. Registro também a presença do meu querido amigo Simplício
Araújo. Hoje, um pouco mais cedo, no Grande Expediente, eu fiz aqui um
registro repudiando os ataques covardes, os ataques desnecessários não só
ao seu trabalho, mas à sua família, à sua mãe. Ataques esses realizados por
quem tem a honra de servir ao interesse público. O cargo que nós
desempenhamos como deputado, senador, vereador ou como um policial,
como secretário de estado, enquanto servidor público, deve ser uma
oportunidade para que nós possamos servir as pessoas. E eu repudiarei
aqui muito respeitosamente, pois, ainda assim, respeito o Senador Roberto
Rocha, mas não poderia deixar de enfrentar esse tema e de repudiar. Pois,
nesse momento de crise política, nesse momento de crise de confiabilidade,
é que nós devemos nos unir, independentemente da ideologia político-
partidária, independentemente se você gosta do azul, do verde, amarelo ou
do vermelho, independentemente da sua origem, se é do sul, se é do centro,
se do leste ou oeste maranhense, ou se você é de outra nação. Mas você
deve respeitar as pessoas, respeitar o seu próximo, até mesmo quando
porventura ele esteja errado. E hoje eu registrei aqui, Simplício, o meu
carinho, meu respeito e admiração por você, não só pelo seu trabalho, mas
porque você é uma pessoa, é um homem de palavra. Às vezes, quando
muitos dão as costas a você, é que você percebe, identifica quem de fato é
seu amigo. Porque, no momento da glória, no momento da bonança, todos
estão ao seu lado, até quem nada por você tem o que “pertinear” a respeito,
à consideração. E um dos momentos da vida que eu mais precisei onde
alguns, muitos me deram as costas, o Simplício apareceu e foi a mim uma
pessoa muito solidária. Então eu lhe respeito muito, Simplício, e por isso
que não importa quantas agressões ou fake news eu venha a receber por
essa ou outra homenagem, mas na minha vida eu já aceitei colecionar
cicatrizes, porque toda vez que eu olho essas cicatrizes, eu me orgulho de
cada uma delas, porque foram cicatrizes conquistadas no bom combate.
No combate que daqui a 10, 20 anos eu vou olhar para os meus filhos e vou
falar: ‘é esse caminho que você deve seguir’. Então você tem todo o meu
apoio, minha solidariedade e meu respeito. Gostaria também de registrar
aqui a presença de todos delegados, todos os policiais de todas as esferas,
Polícia Civil, Militar, enfim, os capelães, todos, todos vocês e peço perdão
se por algum acaso eu faltei em citar algum de vocês. Mas gostaria de dizer
que essa justa homenagem é uma homenagem não apenas ao Dr. Jefferson,
mas a todos vocês. Registro aqui a presença dos meus amigos deputados,
Deputado Ciro Neto, presidindo esta sessão, que entrará para o nosso
currículo e com certeza lá no nosso Currículo Lattes, na Plataforma Lattes
vai constar como uma das principais ações que realizamos. Isso não é por
falta de ações, mas é porque momentos como este nos tornam mais dignos
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do poder que hoje nós temos. Cumprimento também minha querida amiga
Helena Duailibe, cumprimento meu amigo Zito Rolim, cumprimento meu
querido amigo Ariston, cumprimento meu querido amigo e Deputado Zé
Inácio, que eu acho que ainda está por aqui. Cumprimento, finalmente,
meu querido amigo Deputado, experiente, sempre muito respeitoso aqui
nesta Casa, Deputado Zé Gentil, que muito me alegra pela sua presença
aqui, meu amigo deputado. Roberto Costa também está aqui presente,
obrigado, porque realmente eu estava buscando aqui os outros deputados.
Roberto Costa aqui presente, Rigo Teles também presente. Todos os
Deputados que estão aqui agradeço muito a presença de V. Exas.
Cumprimento a Mesa inicialmente na presença do Dr. Carlos Brandão,
que também é um grande amigo, um grande conselheiro, uma pessoa correta,
uma pessoa do bem, uma pessoa sempre muito tranquila, muito calma e
que sempre busca por meio do diálogo a união, a unidade em prol do
Maranhão, em prol da nossa cidade e em prol do nosso país. Doutor
Brandão, muito obrigado por tudo que o senhor fez pelo Maranhão, muito
obrigado por sua presença neste importante ato. Cumprimento também
Heryco Coqueiro, Secretário Municipal de Segurança, neste ato
representando a Prefeitura de São Luís. A Professora Iran Maria Leitão
Nunes, Chefe de Gabinete da Reitoria da Universidade Federal do
Maranhão. Inspetor Paulo Fernando Nunes, Superintendente da Polícia
Civil Rodoviária Federal, no Maranhão. Senhor Leonardo Diniz, Delegado-
Geral da Polícia Civil. Coronel Pedro Ribeiro, Comandante da Polícia
Militar. Exmo. Senhor Célio Roberto Pinto, Comandante do Corpo de
Bombeiros. Todas essas autoridades aqui presentes, muito obrigado pela
presença de vocês. A Maçonaria também aqui presentes, todos os membros
da Maçonaria, muitos que eu já conheço e a presença de vocês também
abrilhantam e honram este importante momento. Muito obrigado pela
presença. Doutor Jefferson, depois de todas essas citações, todas essas
referências, todos esses cumprimentos eu gostaria de destacar aqui o meu
orgulho, a minha honra de poder lhe prestar esta homenagem, prestar esta
homenagem ao Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão.
Confesso que apesar de ter feito várias anotações aqui, eu prefiro sempre
deixar o meu coração falar. Então preliminarmente eu já peço desculpas a
todos se por algum momento me faltarem as palavras, ou se por algum
momento eu não seguir um roteiro aparentemente não tão lógico como eu
deveria, numa Sessão tão importante como essa. Mas eu gostaria de iniciar
as minhas palavras direcionadas ao Dr. Jefferson Portela, destacando um
trecho de uma palestra que o Luís Barroso, Luís Roberto Barroso, hoje
Ministro do STF, proferiu em Brasília. O Ministro do STF, Barroso, ele
disse assim: “Quando nós decidirmos sair da esfera privada e nos tornamos
homens públicos, exercermos cargos públicos, nós devemos aceitar ou
melhor, nos acostumar com a rotina de diariamente, às cinco horas da
manhã, acordar com críticas, com injustas agressões e com informações
levianas, que, por óbvio, atingem os nossos sentimentos e os sentimentos
daqueles que nós mais amamos. A atuação de alguém que desempenha uma
função pública, nunca vai ser livre de críticas, e, infelizmente, grande parte
delas são críticas falsas, são críticas injustas. Dr. Jefferson, não é diferente
disso, porque ele não entrou para esse Governo para ser mais um secretário,
mas para fazer uma verdadeira história na política de segurança pública do
Maranhão. E por isso incomodou, e por isso incomoda, mas incomoda
aqueles que devem incomodar, aqueles que se acham, ainda, acima da lei,
aqueles que se acham, ainda, intocáveis, aqueles que se acham, ainda,
donos de determinados bairros, de determinadas cidades, que se acham
donos do nosso Estado. É por isso, Dr. Jefferson, que o senhor às vezes
recebe algumas críticas e nesse momento talvez no estopim de uma das
críticas mais injustas que o Senhor vem a receber não seria o momento
adequando de prestar essa justa homenagem, inclusive alguns me falaram,
não foram poucos, não faz essa Sessão agora, não apresenta esse projeto
agora, não faz isso agora, não, deixa para depois. E eu disse a essas pessoas:
eu não serei eu se eu fizer isso, nesse momento, quando você tem dinheiro,
quando você tem poder, quando você tem riquezas, você recebe várias
homenagens, muitas até da boca para fora, muitas sem sentimento, sem ser
verdadeiramente de coração para coração, e eu quero fazer essa homenagem
é agora, se eu pudesse eu faria já no mês de setembro, mas, infelizmente,
havia outras homenagens na pauta. E eu queria, quis, estou fazendo agora,

e agradeço aos Deputados por terem aprovado este meu requerimento,
esse projeto, essa homenagem, porque é nesse momento que o Dr. Jefferson
precisa que a boa voz, que os bons se manifestem. Como disse Martin
Luther King: quando os bons se calam, os maus governam. O problema
não está no silêncio dos bons, está no barulho que os maus fazem. E é por
isso, senhoras e senhores, que nós temos que elevar cada vez mais a nossa
voz. Por isso, senhoras e senhores, que nós devemos elevar cada vez mais
as nossas homenagens, o nosso reconhecimento ao trabalho que Doutor
Jefferson Portela tem realizado para o Maranhão e para os maranhenses.
Doutor Jefferson, em um dos momentos de aprendizado que eu tive com
o senhor, o senhor me citou Bebel. Doutor Jefferson citava isso para mim
diante de umas situações em que eu ia lá e falava assim: “Dr. Jefferson, o
que eu faço? O que eu posso fazer agora? Meu Deus do céu, será que estou
errado? O que eu posso fazer neste momento tão difícil e tão novo na
minha vida?”. E ele trouxe essa referência de Bebel, e eu lembro Bebel
também aqui nessas oportunidades, Doutor Jefferson, pois, às vezes,
quem não te aplaude, às vezes quem não se faz presente em um momento
como este, às vezes quem até ousa votar contra uma homenagem como
essa, na verdade, entra em nosso currículo porque nos engrandece cada vez
mais. Eu prefiro o silêncio ou até mesmo as vaias dos injustos a ter aqueles,
que não têm o trabalho que vocês têm e que não têm o caráter que vocês
têm, compartilhando esse momento tão importante para o Maranhão e
para nossas vidas. Eu não homenageio Doutor Jefferson só pelo homem
que ele é, pela pessoa que ele é, pelo pai que ele é, meu amigo Raul. Não só
pelo esposo que ele é, não só pelo filho que ele é, mas eu o homenageio,
neste momento, a Assembleia homenageia, neste momento, Doutor
Jefferson, pelos resultados inequívocos. Não são dados montados, são
resultados inequívocos. Por essa razão, essa homenagem se torna cada vez
mais justa, cada vez mais necessária. Como vocês viram no vídeo preparado
pela nossa assessoria, foram novos batalhões na Liberdade, em São José
de Ribamar, duas novas bases do Centro Tático Aéreo, em Imperatriz,
Presidente Dutra, oito novos batalhões e companhias, 11 colégios militares.
Posso aqui lembrar um colégio militar, em São José de Ribamar, e seu
ribamarense, vários meliantes, criminosos assediavam as crianças, os jovens,
na porta do colégio, deixavam a escola num estado de total insegurança, os
professores não tinham paz para educar, não havia um adequado processo
de ensino e aprendizagem, mas, com o apoio do Governo do Estado, com
o apoio do Governador Flávio Dino, com o apoio e a ação do Dr. Jefferson
Portela, essas crianças e esses jovens que lá estudam hoje vivem outra
realidade, possuem perspectiva de vida. Doze novas delegacias de polícia
foram criadas, delegacias móveis de homicídios, Superintendência de
Homicídios, Superintendência de Narcóticos, Superintendência de
Prevenção e Combate à Corrupção na Polícia Civil e isso, claro, ajuda
muita gente, melhora a vida de muita gente, muita gente passa a ter
oportunidades, mas incomoda muita gente. Isso deve nos orgulhar quando
incomoda aqueles que desconhecem as regras legais. Os homicídios caíram
63% na Grande São Luís, em 2018, em comparação ao ano de 2014. Nossa
capital, de acordo com dados da ONG mexicana Justiça e Paz, figurava
entre as 50 cidades mais violentas não só do Brasil, mas de todo o mundo.
Esses são resultados concretos do trabalho do Dr. Jefferson Portela, esse
é um resultado concreto do trabalho que todos vocês, que compõem o
Sistema de Segurança aqui tem realizado. Por isso, Dr. Jefferson, eu quero
dizer que, no Sistema de Segurança, o senhor tem todo o meu apoio. O que
eu puder fazer dentro desta Casa e fora desta Casa podem ter certeza que
eu vou fazer. No que eu puder fazer para garantir direitos, para garantir
uma política pública efetiva de segurança no nosso estado, conte comigo,
e não só com discurso, mas com ações concretas. Aprovamos uma lei que
já foi sancionada pelo Governador Flávio Dino, a Lei n° 11054/2019,
acesso seguro. Essa lei ajuda os consumidores, os cidadãos, no momento
em que um prestador de serviço bater na sua porta, se não houver uma
identificação prévia, uma hora antes da prestação de serviço, seja por
WhatsApp, por e-mail, enviando nome, a foto, documento de identificação
daquele funcionário, o cidadão não abrirá a porta. Se o cidadão não tiver um
e-mail, um WhatsApp, vai entrar em contato com o consumidor, prestadores
de serviços como Sky, Internet, TV por assinatura, enfim, prestadores de
serviços domiciliares, se não tiver acesso a esses serviços dos consumidores,
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liga e passa uma senha. Impede crimes como aconteceu em 2008, em que
funcionários, ou melhor, pessoas, criminosos, se passando por funcionários,
utilizando veículo de uma empresa prestadora de serviço domiciliar, realizou
vários crimes. Essa lei ajuda nisso. Não só a lei, mas também, Dr. Jefferson,
eu já pude destinar uma emenda no valor de cento e dez mil reais para a
Polícia Civil, que será destinado ao Centro de Perícias Técnicas, para
combater os crimes contra a criança e o adolescente. Essa emenda já foi
aprovada, inclusive, já foi publicada. Então não é retórica, não é discurso;
são ações concretas. E vamos fazer muito mais. Vejo aqui a Delegada
Kazumi, minha amiga Susan. E eu já assumi o compromisso com elas. Se
compromisso tem que ser cumprido, imagine compromisso com as
mulheres. Aí que a gente tem que honrar muito mais. Assumi o compromisso
com elas de que a gente vai destinar alguma emenda para a área da segurança
em prol do direito da mulher. Estamos dialogando, estamos buscando
projetos e vamos avançar nesse sentido. Cumprimento também, por fim,
minha amiga Larissa Abdalla, uma pessoa séria, correta, muito firme e que
tem contribuído muito para a redução dos índices de acidentes de trânsito,
que não é só uma política de segurança, mas também é uma política de
saúde pública. Por volta de 62 % dos leitos de urgência e emergência nos
hospitais públicos são de acidente provenientes do trânsito. Então,
parabéns, Larissa, pelo seu trabalho. Meus amigos e minhas amigas, muito
obrigado pela presença de vocês. Dr. Jefferson, muito obrigado pela
oportunidade de estar aqui nesse momento lhe homenageando,
homenageando o Sistema de Segurança, homenageando toda a sua família.
O senhor não faz ideia de como eu me sinto ainda melhor, hoje,
presenciando, vivenciando e dando possibilidade desse evento ser realizado.
Algumas pessoas me falaram, Duarte, o Dr. Jefferson já era para ter recebido
essa medalha há um tempo. Na legislatura passada, um determinado
Deputado, que eu não conseguir buscar qual foi o Deputado, apresentou
esse projeto, mas o Deputado que aqui não está lutou, articulou e barrou
a homenagem. Veja como Deus é bom, Dr. Jefferson. Esse outro Deputado
que aqui não está e nem sei onde e está, e olha onde o senhor está. Eu tenho
fé. Eu acredito muito em Deus. Deus abre portas. Ele não fecha e nada,
nada acontece por acaso. Talvez se aquela homenagem fosse prestada
alguns anos atrás ela não teria o brilho e a relevância que ela tem hoje. E eu
digo ao senhor e a todos que estão aqui presentes, que venham as fake
news, que venham os ataques, que venham as notícias me criticando por
essa ação, porque para mim essas críticas são o reconhecimento de um
trabalho sério, de um trabalho correto de quem não é covarde, de quem não
é menino, de quem não é moleque, de quem prefere o combate do que a
omissão, de quem prefere um enfrentamento pelo que é correto, pelo que
é justo do que a morosidade de um mar tranquilo. Por isso que estou aqui,
por isso que eu tive a honra de ser o deputado estadual mais votado da
cidade de São Luís, da história da cidade de São Luís, exatamente porque eu
não sou covarde, exatamente porque eu sou justo. E para ser justo, para
que tenhamos um Brasil melhor, para que possamos melhorar todos os
índices da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso Brasil, nós precisamos
de pessoas sérias, corretas e combativas. E é por isso que eu me honro e me
orgulho com esta homenagem. Essa não é uma honra só a V. Ex.ª, não só ao
sistema, mas é uma honra para mim. E esta homenagem, pode ter certeza,
engrandece esta Casa e todos os parlamentares. Muito obrigado a todos.
Viva Jefferson Portela, viva o Sistema de Segurança Pública do Estado do
Maranhão. Parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO – Convido o Deputado Duarte Júnior para fazer a entrega
da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao senhor Jefferson
Miller Portela. Concedo a palavra ao Senhor Jefferson Portela,
homenageado nesta Sessão Solene.

O SENHOR JEFFERSON MILLER PORTELA – Senhor
Presidente desta Sessão Solene Deputado Ciro Neto, quero em seu nome
cumprimentar os 42 deputados estaduais desta Casa Legislativa. Agradecer
a honraria que chega ao meu peito, mas não chega pelas minhas mãos,
chega primeiro pelas mãos do nosso Deus, nosso grande geômetra do
Universo, grande arquiteto do universo, ser de fonte de luz primária,

criador de todas as coisas e de todas as pessoas, regente universal da nossa
vida, desde ontem para todo o sempre: que é o nosso Deus. Chega ao meu
peito pela mão da minha família, cai como presente para o meu pai,
falecido em 28 de novembro de 1993 e que em vida completava aniversário
no dia 25 de setembro, portanto, ontem. Está aqui, brilha para o céu, para
ele, ele partiu, me deixou aqui para honrar o seu nome. E eu me lembro
todos os dias de honrar os ensinamentos que ele me deu, e prefiro uma
morte sagrada a uma vida indigna. Destaco sempre a importância da memória
do meu pai, ou seja, na minha formação pessoal e profissional. A minha
mãe que aqui aos 90 anos, me dá exemplo de todos os dias de como eu devo
sempre esquecer de pensar na preguiça. Porque labora diariamente ainda,
cuidando de tudo que tem que cuidar e ainda quer cuidar de algo mais e
ainda fica ligando para perguntar se eu já merendei. Eu digo à senhora que
já para a senhora ficar tranquila. Mas não merendei, eu digo que estou com
a barriga cheinha, vou lhe confessar aqui em público para a senhora. Aos
meus irmãos que dividiram desde a mais velha, a reitora Nair Portela, que
se encontra em viagem, a mais nova Claudia, dos sete irmãos que ombrearam
comigo em uma jornada para que todos nós trilhássemos um bom caminho.
Então, cada hora um apoiava o outro e continua assim e continuará é a
jornada que temos que seguir com a nossa família. Aos sobrinhos, filhos,
filha de sangue, dentro de casa, tem aqui o braço que fez essa medalha
chegar ao meu peito. Aos meus colegas do primário, em Chapadinha e na
Bahia, numa cidade pequena chamada Paramirim, todos nós sabemos que
Pará significa rio, na linguagem indígena, portanto, Paramirim significa rio
pequeno, pois lá passa o afluente São Francisco, aos meus colegas do
primário, professoras e também o 2º grau, naquele Estado. Aos colegas e
amigos de várias cidades, aqui do Estado do Maranhão, todos eles,
emprestaram as suas mãos para esta medalha chegar nesta data, no tempo
devido e no tempo certo. O velho mestre Alberto Tavares, Professor da
Universidade Federal, quando dando lá suas aulas de Direito Penal, quando
alguém chegava atrasado um minuto, e abria a porta: Professor, posso
fazer a prova? Não, meu filho, não pode. Mas por que não, professor? Eu
só estou atrasado um minuto. E ele dizia: acaba de confessar o atraso, não
pode mais fazer a prova. Porque a hora é a hora, não é antes e nem depois.
E esse nem antes e nem depois, não é definido por nós se nós prestarmos
bem atenção, muitas coisas vêm e vão, nós achamos que chegaram antes,
que acharam depois, que deveriam chegar mais tarde, porque nós pensamos
que fazemos uma regência da nossa vida, se nós olharmos bem, nós só
usamos uma vestimenta descartável, cujo corpo central é regido pelo o que
vem do alto, e não pela terra. Então, marchamos, sem pressa de chegar a
lugar nenhum, mas não paramos de caminhar, e a marcha, na trilha, de
princípios que devem marcar a nossa vida, e pronto, aonde vamos chegar?
Não importa, quando for a hora, como tem na canção da Polícia Militar,
dar a arrancada derradeira, o que tiver sido foi, e o que tiver sido não foi, e
basta. Foi o caminho que conseguimos percorrer. Então, quero saudar aqui
o nosso Vice-Governador, que fez um esforço para estar aqui, não podendo
estar, eu sei disso, o Governador Flávio Dino se encontra no Estado do
Rio de Janeiro, nessa sua campanha de moralização nacional, de uma
pregação de altos valores, muito chamado para os Estados, se encontra no
Estado do Rio. E o senhor estava representando o Governador em um
seminário, como sempre o senhor faz, projetos de desenvolvimento, desta
vez na área de piscicultura, e o senhor apressou lá a sua participação e já
informado que o senhor não estaria aqui, mas, de repente, quando eu olho
alguém muito parecido com o Dr. Brandão. Pensei em convidar para a
Mesa aquela pessoa que parece demais com o Dr. Brandão e, chegando ali,
na verdade era o senhor mesmo. Muito obrigado por sua presença, uma
honra atuar também sob o seu comando e na regência da Segurança Pública
no Estado do Maranhão. Eu quero cumprimentar, com muita alegria, todos
aqui nesta Mesa, porque todos têm uma importância direta na minha vida.
Não há nenhuma importância indireta, nenhuma, todas com participação
direta. Vou fazer na ordem de assentamento para apressar: ali um grande
irmão, homem de fé, não de mera religião, um homem de fé, que amplia
diariamente a convivência na área de segurança, que é o comandante geral
do Corpo de Bombeiros. Eu peço uma salva de palmas ao coronel Célio
Roberto, irmão de jornada. Ao lado dele, alguém que eu confesso, não para
todos, só para alguns, eu não vou falar para o pessoal da Polícia Civil não,
só da Militar, do Bombeiro e do Detran. Eu tinha que escolher alguém mais
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novo para poder explorar de madrugada, então, está ali o jovem delegado
competentíssimo, delegado Leonardo Diniz. É uma honra, sou seu colega
de trabalho, é uma honra ter o senhor como gestor. Merecidas palmas. A
professora Maria Leitão Nunes, diariamente junto com a minha irmã Nair,
minha segunda mãe que Deus colocou na nossa vida, mamãe sabe disso,
está lá ao lado ombreando na gestão que encerro agora e desta vez, mamãe,
a senhora vai ter que dar uma ordem na sua filha para ela se aposentar, que
os irmãos já pediram demais, há mais de dez anos nós estamos pedindo:
vem para casa cuidar da gente aqui, deixa o serviço público aí, mas não larga
porque é uma paixão pela enfermagem que não tem jeito. Então, agora a
senhora dê uma ordem, combine aí com o senhor que está do seu lado, que
é o meu cunhado imortal. Imagine que até um imortal tem aqui nesta
solenidade. Eu estou tranquilo. Agora é com ele. Toma conta do tempo aí,
o grande imortal, a quem eu peço uma salva de palmas ao mais novo
membro da Academia Maranhense. Meu grande cunhado, que me conheceu
menino, casou-se com minha irmã quando eu tinha nove anos de idade. Eu
não disse nada para ele porque eu só tinha nove anos. Eu fiquei olhando ali
quando ele chegou perto da Nair, casou-se em 1973, está aí com minha
irmã até hoje. Obrigado, meu grande cunhado. Quero cumprimentar o
Deputado Ciro, que representa uma região central do Maranhão, jovem
ingressando na política, trazendo para cá a representação nacional. Parabéns
ao senhor, seu pai, pela gestão, e a toda sua família. Nosso colega Heryco
Coqueiro, que inova na gestão municipal na área de segurança com cidadania,
está diariamente conosco, inclusive nas ações operacionais fazendo
abordagens na cidade de modo isolado ou integrado com a Polícia Militar
e com a Polícia Civil, é uma honra contar com tal força. Há mais tempo já
estava ali do lado dele, Paulo Moreno, nobre amigo e leal que se une com
as forças estaduais. Sem formalidades, entre nós não há ofício, Paulo sabe
disso. Ele, sendo de um órgão do Governo Federal, não exige qualquer
formalidade entre nós. As ações são faladas e feitas sem qualquer papel a
atrasar o andamento dos serviços. É uma honra, meu amigo Paulo. Coronel
Pedro Ribeiro, ao lado dele, quando eu o conheci, não sei o que aconteceu,
tinha o cabelo não tão claro antigamente, estava lá ombreando conosco na
jornada, andando nos seminários de segurança com cidadania, mas
pontuando também nos dois campos que devem ter o homem policial.
Nós temos dois braços, os das ações de proteção ao cidadão de bem e das
ações de contenção daqueles que têm má vontade. Não há um meio termo
nem contradição entre isto. E, na hora de servir, seja com o que for e como
for, ao cidadão honrado, nós emprestaremos até o risco da nossa própria
vida, sem problema algum, mas também na hora de dizer “não” àqueles
que querem praticar iniquidades, faremos isso também, prestando risco da
nossa vida. Tendo sempre a meta de que, na vida pública, nós só podemos
fazer o que a lei manda, ao contrário da regência da vida privada, onde
aqueles homens e mulheres que ali laboram podem fazer tudo que a lei não
proíbe. Para nós o mandamento é diretamente em sentido inverso: nós só
podemos fazer o que a lei manda. É comando legal. Fora isso é algo
ilegítimo. Vai merecer reprovação interna e externa e que não será bom para
nenhum servidor público. Então, Coronel Pedro Ribeiro, é uma honra
também tê-lo ao nosso lado. Vamos em frente. E aqui eu vou arriscar para
não deixar ninguém de fora. Então lá vai aqui, na coletividade, vou pedir
aqui uma salva de palmas, em nome do Mestre Ubiratan, para a Maçonaria
do Maranhão, Zé Maria, dirigente de todos. Eu peço uma salva de palmas
para a Maçonaria do Maranhão, do mesmo modo para a Polícia Militar.
Alguns já estão dizendo que eu já estou com jeito de militar. Eu digo:
“Então, está bom. Eu vou pedir duas aposentadorias: uma como delegado
e outra como militar”. Bom, não tem problema, vai ser bom. Uma salva de
palmas para a Polícia Civil do Estado do Maranhão, para o Corpo de
Bombeiros, o Pacto pela Paz. Eu podia pedir palmas pelo fenômeno de
ontem à noite, mas como vai haver contradição, não é vontade de alguns,
eu não vou pedir pelos três acontecimentos de ontem à noite menos um. E
eu não vou fazer isso, mas tudo bem. Deixa, mas eu estou muito alegre com
os fatos de ontem à noite, concluindo a noite de ontem. Outra corporação
irmã do sistema de segurança, co-irmã, que alguns talvez não saibam, Dra.
Larissa, da nossa integração real, não só pela Organograma, mas pela
prática diária no controle de trânsito, a nossa quarta instituição Detran,
também do sistema de segurança. Uma salva de palmas aos deputados que
aqui estão. E faço questão de ler completamente, Deputado Ciro Neto,

que está à Mesa, Deputado Duarte, Deputado Roberto Costa, Deputada
Helena Duailibe, Zé Inácio, Rigo Teles, Zé Gentil, Zito Rolim, e Deputado
Ariston estão aqui, representando o conjunto desta Casa. Minha querida
amiga Socorro Guterres, eu peço também uma forte salva de palmas, ao
Movimento Negro daqui do Maranhão, Igreja Evangélica, Igreja Católica,
Vale do Rio Doce, Imprensa do Maranhão. Estou olhando aqui, me lembre
aí, se faltar alguém, conselhos representativos da Sociedade Civil, que
muito nos honram aqui com a presença, instituto Fernandes, instituto
Pantera, Dona Tati Fernandes, companhia da Dona Eunice e de todos os
colegas de Governo. Eu também peço uma forte salva de palmas, que
vieram para cá, Simplício, Rodrigo Lago, porque, como eu disse, essa
medalha chega também pelas mãos dos senhores. Jamais eu teria a ilusão
de que isto aqui chegou por conta da minha trajetória pessoal, de modo
algum, de nenhum modo. Tudo que nós fizemos, desde o primeiro momento,
até esse dia 26 de 2019, tudo foi uma coisa coletiva, tudo se associa para
chegarmos aqui com o jeito de ser, que não é meu, nós somos um indivíduo
composto por um ideário. Algumas coisas eu podia ter pensado de um
jeito, deixei pelo caminho ao receber boas influências. Podia haver outras
interpretações sobre o modo de agir, também mudei ouvindo pessoas que
apresentaram outras sugestões no modo de tratar as coisas e no modo de
conviver com as pessoas, então não sou eu em verdade, nós somos uma
coletânea de expressões no mundo, porque eu procuro ler tudo que se risca
por cima da terra. Procuro ler tudo das religiões, da Filosofia, das definições
do Direito para que eu não tenha a pretensão de ser eu próprio isolado da
vida humana, porque aí eu ia de modo vil contrariar o mandamento do
nosso Criador, que a vida só tem sentido, e só será em abundância, se for
em comunhão compartilhando tudo que seja possível compartilhar.
Portanto, meus amigos e amigas, e nobre Deputado Duarte, ouvi aqui
atentamente as suas palavras, vi a surpresa do vídeo. Fiquei olhando ali:
‘será que sou eu mesmo que está naquela foto’? Porque começamos a
contar, meu Deputado Duarte, as horas desde aquele dia 1º de janeiro de
2015 quando alguns diziam naquela coisa salutar que é a crítica humana,
porque brasas acendem uma fogueira. Então não importa se a crítica é justa
ou injusta, importa ouvirmos todas, as justas e as injustas. E até tirar lições
das injustas, procurando fazer de um jeito que a crítica injusta diminua.
Não há problema algum. Falou ali: ‘ah é, estou fazendo errado? Pois então
vou examinar o que eu fiz para saber se está muito errado, pouco errado ou
totalmente errado, não há problema algum’. Não há problema. E nós
somos servidores públicos, devemos ouvir os elogios com alegria, sim,
mas com toda a tranquilidade às críticas que são postas, porque estão
falando sobre alguém no qual você se colocou em posição de aceitar quando
assume um comando público. Não quer crítica? Vá para uma vida privada
onde você manda de acordo com sua própria vontade. Na vida pública não,
ouvimos diariamente manifestações de toda natureza e elas fazem parte do
convívio social. Nós não temos base ainda na lua onde alguém que não
queira ouvir críticas, vá para lá, mas digo que logo, logo se chegar a lua vai
ter um grupo de WhatsApp de quem mora na lua e o WhatsApp vai falar
e não adianta então ficar se escondendo em lugar nenhum. As coisas vão
ser ditas, vão ser faladas, é a nossa natureza humana, velha e infalível de
fazer as coisas, nem sempre do modo correto. Portanto, é bom uma hora
dessa aqui ter esta Casa com este Plenário lotado; é bom ter ouvido aquelas
palmas que ficarão eternas ecoando na minha alma, capturadas aqui pela
minha audição como um incentivo para seguirmos em frente. Não quer
dizer que estamos fazendo do melhor jeito possível, quer dizer que estamos
tentando fazer de um jeito justo e perfeito, mas com as falhas inerentes da
nossa condição humana. Quem vai ter a vã ilusão de ser infalível? Perfeito
é o nosso Criador, nós somos seres em teste até o nosso último minuto,
portanto é bom tentar tirar 10 na prova, mas não vamos imaginar tirar 10
todo dia em tudo que fazemos. Podemos tirar 5 e tentar tirar 10 na outra
jornada, não há problema algum. O que não podemos é estacionar e deixar
de fazer o que é justo em cima da terra. Você jamais será cobrado pelo que
não teve força para fazer. Nosso Deus não seria justo para isso e nem
ninguém ao nosso lado, mas em tudo aquilo que você tinha força acumulada
para fazer e deixou de fazer você vai ser cobrado e olhe lá que na hora que
você parar é a sua própria consciência que pode fazer tal cobrança, e aí
você não poderá fugir do seu juízo próprio. Na hora que você tiver no
tribunal da sua consciência individual você não pode dizer que não vai



SEGUNDA-FEIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
prestar contas e aí vai chorar o amargor da vergonha para si mesmo. Nisso,
eu não quero incorrer. Eu procuro agir cumprindo os mandamentos sagrados,
desde os legais quanto os outros de natureza moral, aos quais eu não estou
obrigado a seguir, mas que são um farol iluminando o caminho, portanto é
melhor trilhar por ali, ainda que algo não tenha força impositiva, do ponto
de vista do mundo jurídico, do ponto de vista da regência social e do
equilíbrio social, é melhor que sigamos por aí. Portanto, nós conjugamos,
o sistema que é de força, mas que não é de brutalidade. Um sistema que é
de ação, mas que não é de atropelamento. Um sistema que não confunde
coragem com arbítrio. Um sistema que diz: nós somos o braço da força do
Estado e quando tivermos que agir, agiremos e vamos tentar ser infalíveis,
Dr. Brandão, na hora de cumprir, o que manda a força do direito, por meio
do uso da força legítima e não da violência, de modo algum. Ainda que haja
uso da força tem que ser legitimada pela dignidade humana, pela cidadania
e pela moralidade pública. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Não
somos timoratos para deixar de agir na hora oportuna na defesa social que
deva ser feita. Não podemos permitir que criminosos saiam do Rio de
Janeiro e queira aqui desfilar com fuzis em suas mãos. Isto nunca acontecerá
no Estado do Maranhão porque, de imediato, nós daremos pronta resposta
com os nossos órgãos de segurança. E eu não tenho nenhuma dúvida que
as nossas corporações estão alinhadas e prontas, material, intelectualmente,
para fazer tal intervenção e dizer que aqui no Estado do Maranhão nossa
base é o cumprimento da lei, do respeito humano e da dignidade da cidadania
local. Ninguém vai fazer desfile aqui com a prática de crimes, porque,
infelizmente, nós encontramos o Estado, infelizmente, isso é uma realidade,
onde a nossa cidade figurava entre altos índices de crime de violência,
estando, meu nobre deputado, a sua cidade, São José de Ribamar entre as
dez cidades mais violentas do Brasil. São José de Ribamar ocupava o
quarto lugar em mais de 5 mil municípios brasileiros no resultado morte, o
que era uma tragédia para o nosso Estado. São Luís e São José de Ribamar
estão longe dessa estatística. Nós podemos comemorar falando friamente:
a redução de 63% número de mortes. Nós devemos dizer é a alegria e a
felicidade do 100% de vidas que nós salvamos, que morriam em grande
número de 3 pessoas em um dia, 17, 22, a 32 pessoas, num final de
semana. E nós podermos comemorar, ainda neste mês, sete dias sem
ocorrência seguida de morte nenhuma na região Metropolitana do Maranhão.
Isso é alegria para nós, é algo que fala por si só, nós chegamos a ter no mês
14 explosões de agências bancárias no Estado do Maranhão. Hoje, ainda
há, porque ainda há vontade humana criminosa, mas não há nada do que se
compare com os dados até o ano de 2014. Talvez um dos senhores e
senhoras não saibam, em 2014, 21 policiais maranhenses foram mortos
pelas mãos do crime, posse, em 2014, e ao tomar eu disse que eu não iria
marchar para o cemitério para homenagear policial assassinado. Se eu
quisesse homenagear um policial, seria colocando no peito dele uma medalha
nele em pé, homenageado perante a sua população e não destinando a ele
palavras de saudação quando ele jaz em um caixão e o seu espírito já está
no outro plano. De modo algum! E nos comportamos assim, pensando em
não ter um destaque de secretário, mas de ter um destaque de sistema. Não
me importa ter um destaque pessoal porque uma hora eu irei para casa.
Importa é que a gente vai embora e a Polícia Militar, a Polícia Civil, o
Corpo de Bombeiro e o Detran fiquem fortalecidos como instituições para
agirem em defesa da sociedade. É isso que importa, até porque, como dizia
o grande Chico Xavier, nós não sabemos o tempo que temos. Quando o
telefone toca de lá para cá, permita-me, meu querido cunhado Elsior, não
adianta o vascaíno se disfarçar de flamenguista, porque ele vai ter que
partir na hora que o telefone tocar de lá para cá. Não tem jeito, meu querido
Coqueiro também, coronel Luongo também. Olha, há três vascaínos aqui,
nesta solenidade, eu já contei três. Veja, nós temos que fazer tudo aquilo
que nos for possível. Eu tenho a alegria de, em quatro anos e meio, ter tido
quatro dias de folga. Isso me alegra porque eu emprestei mais dias para a
gestão da segurança pública para cumprir, não um programa nosso, mas
um programa do Governo do Estado. Nós não inventamos nada, o Governo
Flávio Dino, Carlos Brandão, tinha lá uma lista de propostas para a segurança
pública, uma linha de postura baseada na dignidade humana para se aplicar
dentro do sistema de segurança. O que nós tínhamos para juntar isso era a
experiência de 20 anos de profissional de segurança pública. Juntando o
tempo de trabalho no Poder Judiciário, tempo de trabalho na advocacia, o

mundo do Direito com a realidade social que conhecemos bem na periferia,
na zona rural, em todas as ruas da capital, sem imaginar qual é o endereço
e de quem é o endereço, é só ver a necessidade daquele que precisa, lá
estaremos e lá chegaremos, sem perguntar se é bairro de classe A ou bairro
de qualquer classe, o nosso serviço chegará para atender ao cidadão porque,
no governo Flávio Dino, não há cidadão de primeira classe e cidadão de
segunda classe, tem apenas a pessoa a ser cuidada, pois a missão maior
deste governo é cuidar das pessoas. Quero saudar aqui meu gabinete todo
na pessoa do doutor Osman Bacelar a quem o grande orador, Sálvio Dino,
chama de intelectual disfarçado de burocrata. Está mexendo nos papéis,
movimentando a máquina, toca lá a papelada para frente, ao senhor também
se aplica isso aí, devia ter chamado primeiro o senhor disso: o intelectual
disfarçado de burocrata. É uma montanha de papel que, se não fosse o
Osman, eu ia ter que usar mais 80% do meu tempo para botar aquele papel
para se mexer, e ele faz lá a máquina rodar e andar. Quando eu chego de
manhã, lá vem ele abrindo a porta com um braço, no outro são 200kg de
papel para a gente trabalhar em cima. Então, parabéns, em seu nome, a
todo nosso gabinete aqui presente. Meus amigos e minhas amigas, é uma
grande honra de viver esse dia aqui! Muito mesmo! Para mim, honra é um
dos valores sagrados, sem ela eu prefiro morrer mil vezes, não é só uma, e
gostaria de ser enterrado a um quilômetro de profundidade. Não concebo
a vida sem honra e sem dignidade. Não penso na coisa material capaz de
definir a dignidade e a honra de um homem. De modo algum! E não me
assombro de não ter patrimônio agigantado. De modo algum! Dentro do
meu peito, tem um coração um pouco corajoso, portanto, já me basta
muito, e é pautado em princípios de regência das igrejas, da religião, da
família, da sociedade, de contrários, que também ajudam a gente a pensar,
terão a linha para ser seguida. Essa linha vai ser seguida com pouco, com
muito ou com nada. Meu querido cunhado Zé Maria e Ana Amélia, eu vou
em frente no que acredito. A minha bandeira vai subir; não importa o que
está para frente, altura baixa, média, alta ou gigante. O que ficou para trás
ou que está por lados, com a minha bandeira, eu vou marchar. Ela só cairá
se eu cair primeiro. Eu me posiciono assim em cima da terra e jamais
fugiria, Deputado Duarte, a um bom combate. Pode haver uma grande
derrota, mas jamais haverá uma grande fuga do combate justo e necessário
a ser travado. Temos isso como meta de vida pessoal e profissional,
porque tenho filhos e tenho que deixar para eles uma herança. Se eu deixar
a casa, a casa pode cair, mas se eu deixar honra, moral e dignidade. Como
dizia Buda, só se pega aquilo que se pode pegar com a mão e o que se pode
pegar com a mão não te pertence. O que te pertence são os sentimentos de
mais altos valores. Então isso, meu querido e amado filho Raul, é o que seu
pai deixa para você. Se você quiser duas casas pega a metade da que eu vou
deixar e compre outra quando você for trabalhando muito para comprar,
porque não vai ter. Então marche pelo trabalho. É assim que você vai rasgar
o caminho, porque eu sei que o você já é um homem que se prepara. E sua
irmã, que está agora em exames acadêmicos na Universidade Federal, não
pode estar aqui minha amada filha. E saibam os senhores se eu pudesse
pedir, nobre Deputado Ciro, nobre Deputado Duarte, uma medalha para
cada um dos senhores, das senhoras e de todos presentes que aqui estão,
eu faria esse pedido. Como eu sei que não adianta pedir porque não vai ser
dado, então eu não vou pedir, Deputado Duarte. E não se preocupe, eu sei
que o senhor já estava fazendo as contas aí preparando uma verba ali de
gabinete para fazer tantas medalhas para todo mundo que está aqui, mas
levem em vossas almas o brilho desta medalha. Ele não é meu, ele é do
conjunto da nossa vida compartilhada. Muito obrigado e que Deus nos
ilumine hoje e sempre.

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

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
Sessão Solene convocada para entrega das medalhas do Mérito Legislativo
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João do Vale e Manuel Beckman ao cantor e compositor José Ribamar
Coelho Santos, Zeca Baleiro, concedidas por meio das Resoluções
Legislativas nº 945 e 978/2019, oriundas dos Projetos de Resoluções
Legislativas nº 046 e 124/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema e do
Deputado Othelino Neto. Convido para compor a Mesa o Exmo. Senhor
Flávio Dino, Governador do Maranhão. Exmo. Senhor Raimundo Nonato
Silva, Nonato Chocolate, Secretário Municipal Extraordinário de Relações
Parlamentares, representando o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
Júnior. O professor Antônio Francisco de Sales Padilha, Chefe do
Departamento do Curso de Música, neste ato representando a Reitora da
Universidade Federal do Maranhão, Nair Portela. Exmo. Senhor Júlio
César Prazeres, Juiz e membro do Tribunal Regional Eleitoral. O Exmo.
Senhor Djalma Melo, Prefeito da cidade de Arari. Convido para compor a
Mesa, o Senhor José Ribamar Coelho Santos, Zeca Baleiro, homenageado
desta Sessão Solene. Convido todos para, em posição e respeito, ouvirmos
a execução do Hino Maranhense, interpretado pela cantora Mila Camões,
acompanhada pelo violonista Luís Júnior. Assistiremos agora a um vídeo
relatando um pouco da vida do Zeca Baleiro, e logo após o ator Vicente
Melo fará uma performance interpretando o compositor João do Vale com
a canção Todos Cantam sua Terra. Com a palavra, a Deputada Daniella
Tema que fará uma saudação ao cantor Zeca Baleiro.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Meu Deus,
nunca pensei que ficaria nervosa nesse momento. Agora eu entendo,
Deputado Wendel. O que V. Excelência sentiu no dia de homenagear a
grande Alcione. Mas, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar aqui a
todos os que compõem a mesa, o nosso Exmo. Deputado e Presidente
desta Casa Othelino Neto, pela proposição também da Medalha Manuel
Beckman; nosso Exmo. Governador Flávio Dino. É sempre uma honra ter
Vossa Excelência aqui abrilhantando esta Casa, o nosso Governador do
Maranhão. O senhor José Ribamar Coelho, Zeca Baleiro. Que prazer
enorme ter você aqui, poder lhe proporcionar esse merecido momento de
homenagens na manhã de hoje. O nosso Ex Raimundo Nonato Silva, Nonato
Chocolate, Secretário municipal ordinário de Relações Parlamentares,
representando o Prefeito aqui de São Luís, Edivaldo Holanda. O Professor
Antônio Francisco Sales Padilha, chefe do Departamento do Curso de
Música, neste ato, representando a Reitora da Ufma. Um prazer enorme,
seja muito bem-vindo a esta Casa. O Exmo. Senhor Júlio César Prazeres,
membro do TRE. Seja muito bem-vindo. Meu querido amigo e Exmo.
Prefeito de Arari Djalma Melo. É um prazer enorme poder lhe receber
aqui, Prefeito Djalma. Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas,
ilustres convidados, membros da galeria, imprensa, funcionários deste
poder, é com muita honra que este Parlamento faz, hoje, uma justa e
necessária homenagem a um filho ilustre, José Ribamar Coelho, mais
conhecido como Zeca Baleiro, que é músico, cantor, cronista, compositor
maranhense, nascido em São Luís, mas que viveu boa parte de sua infância
no município de Arari. E aqui eu vejo muitos conterrâneos seus, Zeca, de
Arari, para lhe homenagear junto conosco. O nome José Ribamar é uma
homenagem ao santo São José de Ribamar. Já o apelido baleiro vem do fato
de Zeca gostar muito de doces. Quando cursava a faculdade, costumava ter
sempre balas para consumir entre as aulas. A sua relação com os doces o
fez, inclusive, abrir uma loja de balas, tortas e doces caseiros, mas, contudo,
sua paixão pela música falou mais alto. O seu envolvimento com a arte
começou em casa, nas festas folclóricas e na farmácia de seu pai, palco de
artistas itinerantes, onde aprendeu a tocar violão ainda na adolescência.
Senhoras e senhores, gostaria, nesse momento, de ressaltar a importância
do senhor Antônio Jesus Santos, o pai de Zeca Baleiro, e carinhosamente
conhecido como seu Tonico Santos. Farmacêutico, reconhecido e respeitado
que durante 74 anos serviu a sociedade ludovicense. É uma honra seu
Tonico, ter o senhor aqui hoje dividindo este importante momento conosco.
Aliás, gostaria também de destacar a presença de outro grande incentivador
de Zeca, que nos alegra com sua presença, o José Reinaldo, seu irmão que
lhe presenteou aos 12 anos com o seu primeiro violão. Zeca Baleiro iniciou
sua carreira participando de festivais, compondo música para teatro com
a sua mistura de ritmos, referências musicais diversas como samba, pagode,
baião, o pop, o rock. O cantor e compositor foi recebido com entusiasmo

pelo público e pela imprensa, em 1997, quando lançou seu primeiro disco
“Por onde andará Stephen Fry”? Apesar de sua carreira musical já existir
antes de gravar o primeiro disco, mudou-se para São Paulo onde ganhou
projeção nacional após a participação no acústico da MTV, de Gal Costa,
com a canção ‘Flor da pele’. Linda essa canção. Ao longo desses 20 anos
lançou 11 discos de estúdio, 5 CDs ao vivo, 9 DVDs e vários projetos
especiais, em que se destacam o disco em parceria com a poeta Hilda Hilst,
em parceria com Paulo Lepetit, Naná Vasconcelos e Zoró Zureta, projeto
para criança que tive o prazer de assistir no último domingo, projeto lindo
demais. Fiquei maravilhada de ver ali a interação do Zeca com o público
também infantil, a gente que já conhece o Zeca cantando para nós adultos,
eu que já conhecia e ver a interação dele com o público infantil, muito bom.
Parabéns pela apresentação do final de semana, Zeca. Que também
comandou programa de TV, Baile do Baleiro, que estreou em 2016 no
Canal Brasil. Como produtor realizou outros 21 álbuns, com artistas
diversos, como Sérgio Sampaio, Antônio Vieira, Vanusa, Odair José, Wando,
Patativa, dentre outros. Neste momento destaco o seu grande laço solidário
e de amizade com os artistas maranhenses que lhe procuram em São Paulo,
sempre recebendo todos de braços abertos, ajudando sem qualquer distinção
e com uma característica que lhe é peculiar, que é a discrição. Artista
multifacetado, Zeca Baleiro veio se dedicando também a Literatura e ao
teatro. Tem 4 livros lançados e é autor de 2 peças. Compôs trilhas para
dança, teatro e cinema. A sua música deriva de muitos ritmos tradicionais
brasileiros e suas letras são recheadas de criatividade, humor e poesia,
usando as palavras de forma inteligente, misturando diferentes idiomas. A
Medalha do Mérito Legislativo da Cultura, que leva o nome João do Vale,
cantor e compositor pedreirense, maranhense do século é sem dúvida um
orgulho para todos nós. Por meio da nossa indicação, aprovada por
unanimidade, aproveito a oportunidade para agradecer a todos os nobres
colegas Deputados que, assim como eu, acreditam e reconhecem o trabalho
do nosso querido Zeca Baleiro. Ao homenagear Zeca, homenageamos
também a nossa vasta e rica cultura maranhense e a todos os artistas que
dedicam a sua vida à arte. E não temos poucos artistas, são muitos artistas,
o Maranhão é um berço de artistas, é um berço de cultura. Além de todos
os méritos notórios que o cantor Zeca Baleiro conquistou, estamos hoje
reverenciando um filho que tomou uma decisão de seguir seu próprio
destino. Como mãe, Zeca, eu consigo sentir bem a aflição de seus pais,
quando você decidiu ganhar o mundo em busca dos seus sonhos, aliás,
agradar primeiro aos pais e a àqueles que os incentivaram, é um conforto
desejado por todos nós durante esta homenagem. É um combustível vital
para continuarmos seguindo adiante na conquista e na realização dos sonhos.
E Zeca seguiu. todo pai e mãe sempre sonhavam ver o filho amado voltar
para casa e você voltou, não é mesmo? Porque o Maranhão é a sua casa. O
que estamos fazendo hoje aqui é reiterar o seu valor como artista, como
filho, como esposo e como pai. Diante de seus pais, seu Tonico Santos e
Maria do Perpétuo, da sua esposa Mara, da sua filha Vitória, do Manoel,
podemos afirmar com muita clareza o quanto valeu a pena investir em
Zeca. O quanto valeu a pena Zé Reinaldo ter lhe dado seu primeiro violão.
Gostaria de agradecer ao Presidente desta Casa, nosso nobre Deputado
Othelino Neto, a todos os Parlamentares aqui presentes, de forma especial,
também todos os artistas que aceitaram o nosso convite de participar
desse momento tão importante não só para você, mas para a cultura
maranhense. Agradeço imensamente aos familiares, aos amigos aqui
presentes, aos convidados que vieram da cidade de Arari, de Pedreiras, a
toda minha equipe que não mediu esforços para que esse evento acontecesse,
assim como a equipe também desta Casa que abraçou bem esta homenagem
aqui hoje e se dedicou integralmente para que esta Sessão Solene acontecesse
e que fosse especial para você. Antes de finalizar, eu gostaria de compartilhar
aqui com todos vocês uma breve história de uma garota que morava no
interior do Maranhão, e que certo dia passeando, quando vinha passar
férias na capital, normalmente, menino do interior só vem para a capital no
período de férias, quando tem oportunidade, e que em uma dessa vindas a
São Luís, período de Natal, na casa de seus avós, ela teve a oportunidade
de ouvir pela primeira vez uma música de Zeca, e vocês vão até achar
estranho talvez, a música que ela escutou e que a marcou, porque era uma
criança, foi a música “Flor da Pele”, mas a marcou pela poesia, pela voz
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marcante realmente de Zeca. E até então ela não conhecia quem era o dono
daquela voz, mas ela foi envolvida pela poesia entranhada daquela música.
À época, aquela garota não imaginava que o destino ia cruzar o seu caminho
com o de Zeca, e que ela poderia fazer parte da sua história, tão que um dia
estaria aqui com o dono daquela voz inconfundível para homenagear e
entregar a maior honraria cultural do estado, e ter a oportunidade de lhe
dizer: Zeca, você está em casa, porque esta é a Casa do Povo e você é um
artista do povo, povo que te admira, te reverencia e te agradece por elevar
o nome do Maranhão mundo afora, muito, muito, muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Fazer uns registros, Zeca, de algumas pessoas que resolveram vir aqui
prestigiar nossa Sessão Solene. O Exmo. Senhor Rodrigo Lago, Secretário
de Comunicação e Articulação Política do Governo; o Exmo. Rubens Pereira
Junior, Deputado federal licenciado e Secretário de Estado das Cidades; o
Exmo. Senhor Marcelo Ribeiro Alves, Secretário de Estado da Fazenda; o
Exmo. Senhor Cleomar Tema, Prefeito de Tuntum; o Excelentíssimo Senhor
Luciano Genésio, Prefeito de Pinheiro. A lista dos Deputados, Zeca, já dá
para a gente deliberar na Ordem do dia. Está extensa. Deputados Wendell
Lages, Zito Rolim, Vinícius Louro, Ariston, Andreia Rezende, Roberto
Costa, Leonardo Sá, Zé Inácio, Duarte Júnior, César Pires, Mical
Damasceno, Hélio Soares, Fábio Macedo, Wellington do Curso, Thaiza
Hortegal, Rafael Leitoa, Pastor Cavalcante. Somando aqui mais a mim e a
Daniella já dá quase para começar a Ordem do dia. Vamos agora fazer a
condecoração ao homenageado. Convido o poeta Fernando Abreu para
recitar um poema com o título ‘’Filosofia arcaica’’. Fernando, você pode
utilizar a tribuna.

O SENHOR POETA FERNANDO ABREU – Fazer uma escolha
entre civilização e barbárie, um poema que homenageia a luz do
conhecimento. Você sabia que iogues indianos estiveram na Grécia antiga,
a Grécia de Platão e de todos os outros, no tempo de Alexandre eles
desfilaram totalmente nus com a sua pela esturricada entre os cidadãos da
Ágora enquanto os escravos trabalhavam e Esparta treinava para salvar o
mundo. Não foram tidos como loucos ou mendigos, mas como visitantes
tão ilustres quanto bizarros, homem com quem se podia acender o fogo do
diálogo sem ter o fígado comido por abutres. Homens com quem se podia
aprender tornando a filosofia uma coisa mais viva, mais complexa e frágil
como a chama que brotava do seu silêncio e que ajudou a manter viva
ventura do ocidente, mesmo que tudo tenha caminhado para o desastre.
Vejo agora, segunda década do século XXI, cardumes humanos à deriva no
mediterrâneo, chutados de volta, feridos a bala, afogados e devorados por
peixes temerosos de perder seus empregos. E outros tantos refugiados em
seus próprios países, democraticamente chutados, mordidos por cachorros,
feridos a bala e devorados por tubarões disfarçados de policiais, temorosos
de perder seus empregos enquanto o planeta arqueja como um elefante
ferido. Onde estão os gminosofistas? Onde podemos buscar de novo a
nudez do nosso pensamento? Quando responderemos aos enigmas do rei
com frases curtas e desconcertantes? Wittmann sabia disso, Hawksley
também; Dom Manuel, na selva peruana sabe, Maria Sabina mais que
todos, Zeca Baleiro é um que sabe, eu mesmo ainda sei, você também sabe,
só que andamos muito ocupados e esquecidos. Poderiam abrir a porta para
nós, meninos? Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Concedo a palavra ao homenageado desta Sessão, cantor e compositor
Zeca Baleiro.

O SENHOR HOMENAGEADO ZECA BALEIRO - Bom dia a
todos, todas as pessoas presentes. Exmo. Senhor Deputado Othelino
Neto, Presidente da Assembleia Legislativa e autor da Proposição, que me
concede a Medalha Manuel Beckman. Exmo Senhor Flávio Dino,
Governador do Maranhão, meu contemporâneo de faculdade, nos tempos
da Ufma. Exma. Senhora Deputada Daniella Tema, autora da Proposição
que me concede a Medalha João do Vale. Excelentíssimo Senhor Raimundo
Nonato Silva, Nonato Chocolate, Secretário Municipal Extraordinário de

Relações Parlamentares, representando o Prefeito de São Luís. Professor
Antônio Francisco de Sales Padilha, músico como eu, chefe do
Departamento do Curso de Música, neste ato representando a Reitora da
Ufma, Nair Portela. Exmo. Senhor Júlio César Prazeres, membro do TRE,
conterrâneo, amigos de infância. Excelentíssimo Senhor Djalma Melo,
Prefeito de Arari igualmente conterrâneo e amigo de longa data. Antes de
tudo, agradecer a presença de todos, amigos, colegas músicos, compositores,
artistas da música, pessoas queridíssimas, familiares, irmãos, primos, a
família é grande, minha mulher Mara, minha filha Vitória, meu filho Manoel,
agradecer muito especialmente a presença de meu pai, seu Tonico, pessoa
importantíssima na minha vida, fundamental e essencial na minha formação
como pessoa, como cidadão, como artista. Bom, eu não preparei nada e
vou falar de coração, porque eu acho que as coisas ditas espontaneamente
são sempre mais fortes e mais verdadeiras, quem me conhece de perto sabe
que eu tenho a natureza um tanto quanto irreverente e um pouco afeita a
homenagens, a premiações e a condecorações. Nesse sentido, eu
compartilho do pensamento do Oscar Wilde escritor irlandês que dizia:
“Se você autoriza o prêmio, você também autorizará a crítica”. De todo
modo, estou cá eu, neste momento, aqui sinceramente lisonjeado com essa
dupla honraria. Todo o prêmio carrega uma simbologia e este aqui também
carrega, com um adendo de que é um prêmio dado por minha gente, por
gente da minha terra. E a gente pode até tentar escolher o destino, tentar
fugir da morte, mas a origem é uma coisa da qual não se foge. E ela é
determinante na vida da gente, é assim que eu penso. Sem querer desmerecer
Manuel Beckman, herói maranhense, histórico, mas eu preciso dizer, eu
preciso frisar que receber uma medalha que leva o nome do João do Vale já
é, em si, uma imensa honra, porque eu considero João a personalidade
mais brilhante já nascida em território maranhense, um norte, uma luz para
todos nós, não só artistas, mas todos nós mortais. Dito isto, não sei se sou
merecedor dessas homenagens, mas eu posso dizer que trabalhei
incansavelmente para construir a obra, o trabalho artístico que me traz até
aqui, até esta Casa. E é por isso que eu me sinto também no direito de pedir
a vocês, políticos maranhenses, que também trabalhem sem descanso para
que esta terra possa alcançar o seu destino, para que este Estado seja
lembrado, num futuro próximo, não com troféus negativos, como o pior,
um dos piores IDHs do Brasil, essas coisas que não nos trazem muita
alegria. Mas que possa ser lembrado como o Estado da cultura, o Estado
da arte, o Estado da hospitalidade, da beleza e, quiçá, da igualdade social.
O Maranhão merece. Muito obrigado a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Concedo a palavra ao Governador do Maranhão, Flávio Dino.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO FLÁVIO DINO –
Perguntava ao Zeca de onde vinha essa contemporaneidade, porque eu
lembro que eu, bem jovem, ele já era um veterano na Universidade Federal
do Maranhão. Mas ele aqui, a tempo, reservadamente, confirmou que a
minha lembrança estava correta. Mas, de fato, Zeca, os anos te fizeram
bem e claro que a essas alturas aparentamos ter a mesma idade, embora não
tenhamos. Senhoras e senhores, saúdo a eminente Mesa aqui representada
e dirigida pelo Presidente Othelino Neto, assim como saúdo todos os
parlamentares aqui presentes. Cumprimento especialmente a Deputada
Daniella Tema, coautora da homenagem junto com o ilustre Presidente.
Saúdo todos que aqui estão e, marcadamente, dessa importante cidade do
Maranhão, a cidade de Arari, que hoje está em festa, aqui representada
pelo seu Prefeito, que aqui está, o amigo Djalma, assim como também juiz
Júlio, a Alice e tantos e tantos ararienses ilustres que aqui se encontram.
Cumprimento o Padilha, o Chocolate, meus cumprimentos a todos e todas
que aqui estão da sociedade civil do Maranhão, mas cumprimentos muitos
especiais a todos os talentos da cultura maranhense que vejo aqui reunidos.
E realmente um dos privilégios de ser maranhense é poder conviver com
tantos e tantas que têm tantas contribuições marcadas, inscritas na história
da cultura do Maranhão e do Brasil. Zeca, de fato, há um liame, um laço,
entre Manuel Beckman até chegarmos a este momento. Claro que, com o
olhar do seu tempo e da sua época e com os limites próprios da época em
que viveu, Manuel Beckman foi um profeta da liberdade, claro que com
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todos os limites de um líder do final do século XVII, mas a historiografia
brasileira ainda há de prestar justiça a esse movimento de irresignação
contra aspectos do Pacto Colonial que, de modo pioneiro, se travou no
nosso Estado, cem anos antes da tão proclamada Inconfidência Mineira,
aconteceu a Revolta de Beckman, aqui em 1684. Beckman, portanto, lutou
pela liberdade, e é esse o valor que deve marcar sempre a luta pela arte e
pela cultura. Arte sem cultura, arte e cultura sem liberdade, é propaganda.
Na verdade se esteriliza, nega a sua natureza e, portanto, nega a sua potência
de garantir qualidade de vida para todos e todas, uma vez que sabemos que
todos nós temos fome de pão, mas também fome de beleza e é a arte e a
cultura que propiciam o preenchimento desses múltiplos apetites, a
saciedade desses múltiplos desejos que marcam a aventura humana sobre
a Terra. Manuel Beckman, portanto, ao seu tempo falou de liberdade,
cantou e lutou pela liberdade. João do Vale, como você destacou, é esse
grande brasileiro. E vejam uma similitude entre personagens tão diferentes
entre João do Vale e Zeca Baleiro, destaco apenas esta para afirmar o
quanto há conexão lógica entre essa dupla homenagem e a tua própria
trajetória. João do Vale foi um dos maranhenses que soube vincular o
universal ao local, manteve uma trajetória nacional e internacional muito
exitosa, muito bem-sucedida, mas ao mesmo tempo manteve esse vínculo
inafastável, indissociável com suas origens. Portanto, sempre reverenciou
onde o seu umbigo estava enterrado, onde o seu dente de leite estava. E eu
tenho certeza que isso está presente também nessa vasta produção musical
e artística que tu representas, Zeca. Claro que tu tens essa projeção, para
nosso orgulho, nacional e internacional, mas ao mesmo tempo não esquece
das esquinas, das vivências, dos sabores, dos saberes, de onde é colhida a
matéria-prima fundamental para nossas vidas, que são esses primitivos
anos, esses primeiros anos da infância e da adolescência. Lembremos que
o gigantesco Ferreira Gullar quando do exílio ao escrever o Poema Sujo, se
lembrou de São Luís, a mostrar o quão forte de fato é essa vinculação entre
os artistas, os fazedores das ideias, os filósofos, como Fernando Abreu
aqui destacou, e essa matéria-prima que é o chão, que é o solo-chão de onde
nós nos originamos. Portanto, Zeca, aqui estou em razão desses fatos, por
considerar que essa homenagem se reveste de justiça e há uma conexão
entre todos esses momentos da vida maranhense, da vida brasileira com a
tua própria trajetória musical. Finalmente destaco que estou aqui por
gratidão. Uma tripla gratidão. Primeiro, uma gratidão pessoal, uma vez
que em todos os momentos dessas atribulações da vida política sempre
tive palavras de solidariedade suas, que sempre reconheceu a importância
da nossa luta aqui no nosso Estado. O Zeca apesar de manter a prudente
e às vezes adequada distância com o mundo da política, sempre exerceu de
modo pleno a sua cidadania e eu sou testemunha disto, porque sempre no
âmbito nacional, no âmbito local tem procurado encarnar as boas causas
do povo brasileiro por democracia, justiça social e igualdade. Por isso, sou
grato a ti, por isso porque se interpreta a alma do povo de múltiplas
formas, a arte, sobretudo, a música, no caso de vocês, mas essa participação
mais ampla que tu manténs escrevendo, produzindo, dando entrevistas,
aqui comparecendo, ela é muito valiosa no momento em que as trevas do
obscurantismo ameaçam toldar valores tão importantes para a vida brasileira.
A gratidão pessoal a ti por esse apoio e essa solidariedade nesses anos
todos. Em segundo lugar, uma gratidão geracional, de fato, eu interpreto
aqui o sentimento de muitos. Nós compartilhamos de muitas vivências e
convivências na gloriosa Universidade Federal do Maranhão. Me lembro
bem dos teus primeiros shows, lá eu estava, pesando quarenta, cinquenta
quilos a menos, lembro bem da tua vitória junto com Nosly, no segundo
FUMP, II Festival Universitário de Música Popular, no já pré-histórico
ano de 1986, eu lá estava também no glorioso prédio do Pimentão quando
se realizou ali a final e você se sagrou vencedor naquele momento, há trinta
e três anos. Neste período, as sementes ali plantadas frutificaram. Por
isso, essa gratidão é de muitos, muitos da minha geração, da nossa geração
gostariam de estar aqui. Coube a mim pelo destino e pela vontade popular
do Maranhão ser o intérprete e eu entrego em nome de toda essa nossa
geração de lutadores sociais, de lutadores juvenis de então, eu te entrego a
sempre “Flor da Esperança”, cantada por César Teixeira, a Rosa e o punhal
lhe pertencem. E finalmente, a gratidão como Governador, porque
interpreto aqui o sentimento de sete milhões de maranhenses que têm

muito orgulho do teu êxito, do teu sucesso não só do mundo artístico que
aqui, fraternalmente, se reúne contigo, mas todos aqueles como essa jovem
de Presidente Dutra que veio a São Luís e ouviu uma música e tempos
depois usou para namorar junto com o Prefeito Tema, que foi a música que
ela disse aqui, pelo menos, essa parte ela não confessou, mas eu deduzi que
havia algo subliminar e ponderoso em toda essa lembrança. De modo que
nós todos maranhenses agradecemos a ti por tantas histórias de romances
feitos e desfeitos também, ao sabor e ao som das tuas músicas. E eu,
particularmente, agradeço por uma invenção, que é o carnaval da Beira
Mar, o carnaval da Beira Mar foi inventado por Zeca Baleiro. Eu apenas
peguei a invenção dele e transformei em algo consolidado e o carnaval da
Beira Mar continua te esperando, que é o circuito que nós batizamos com
o nome do grande Joãozinho Trinta. Vários que aqui estão têm participado
com muita frequência e eu próprio, desde aquele dia em que nós estreamos,
você, o Chico César e a Fafá de Belém, três anos atrás e de lá para cá essa
invenção se revelou um grande engenho, um grande invento para que nós
possamos sempre celebrar a grandiosidade do Maranhão, que sem dúvida
está plantada, em múltiplos lugares, em todos os lugares do Maranhão,
mas muito especialmente na gloriosa Praia Grande, onde tudo começou.
De modo, Zeca, que em razão dessas múltiplas gratidões, não poderia
deixar de aqui estar, menos como Governador, sobretudo, como amigo e
admirador do grande maranhense Zeca Baleiro. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Registro a presença do ex-prefeito de Arari, Leão Santos. Está aqui
presente, seja muito bem-vindo. Zeca, você está tão prestigiado! Além dos
familiares, amigos, músicos de nossa terra, Prefeito, ex-prefeito, o nosso
Governador, esta Mesa aqui tão representativa, e até a futura miss Brasil
mirim está aqui presente, miss Mundo, a Sofia. Levante, Sofia, para as
pessoas olharem para sua beleza. Está vendo como você está prestigiado?
Que honra. Como dizem, tudo que é bom dura pouco e nós já estamos
pertinho do final da nossa alegre Sessão Solene. E eu era perguntado ainda
há pouco...

O SENHOR GOVERNADOR FLÁVIO DINO - Presidente,
falta o Zeca cantar, mas ao final do discurso de Vossa Excelência, claro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então, o Zeca canta depois, porque depois que o Zeca cantar também já
não tem mais Mesa para a gente ficar. Então é uma breve saudação. Zeca,
me perguntavam por que as duas medalhas. Eu até inicialmente pensei em
oferecer e propor a medalha João do Vale, mas a Deputada Daniela chegou
na frente propôs mais rápido. Uma deputada atuante, teve a perspicácia
de compreender que essa homenagem é justíssima. E, claro, dispensa
maiores explicações a medalha. A Deputada Daniella falou muito bem na
tribuna, falou com o coração das razões da Medalha João do Vale por tudo
que você representa na cultura do Maranhão, na cultura brasileira, levando
a sua música, a sua poesia para todo o Brasil. Mas por onde quer que você
ande, você leva um tanto do nosso amado Maranhão, um tanto da nossa
cultura popular. E, claro, quando este Plenário aprovou por unanimidade
a proposição da Deputada Daniella, foi uma forma de homenagear o Zeca,
mas foi uma forma também de homenagear toda a cultura popular do
Maranhão, todos vocês que vieram aqui prestigiar essa festa, artistas
maranhenses, os que não puderam estar presentes. Dessa forma
homenageamos toda a cultura do Maranhão. E, claro, você é a razão de
muita alegria, de muito orgulho para todos nós maranhenses. Mas aí
perguntaram por que também a Medalha Manuel Beckman. A Medalha
Manuel Beckman é a condecoração máxima do Poder Legislativo e
homenageia esse herói libertário e tem um pouco a ver, eu dizia a quem me
perguntava, com a sua postura atenta com os temas que são importantes
e caros para o Brasil, quanto mais neste momento em que nós percebemos
intervenções indevidas da cultura brasileira. Então esses artistas que
pontualmente se manifestam com preocupação, que protestam contra
tentativas de subjugar a cultura brasileira, são muito importantes. Vozes
como a sua, deste maranhense que já é uma voz conhecida em todo o país,
são muito importantes para marcar essa posição. Nós vivemos um
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momento onde independente da simpatia ideológica, da opção partidária,
todos nós que militamos na política, como eu, e o Governador Flávio Dino
na política partidária e os demais Deputados e Prefeitos que aqui estão, ou
quem milita na música, na cultura, enfim, em qualquer área, todos nós
democratas precisamos estar juntos para defender a democracia no nosso
país. Então essa sua palavra com outros artistas importantes brasileiros.
Olha só, Zeca Baleiro e Governador Flávio Dino, o Governo Federal outro
dia, aliás, está tentando interferir em uma premiação a nada mais e nada
menos que a Chico Buarque de Holanda, vejam se isso é possível. Esse
governo já, já passa e Chico é imortal. Então a intervenção dos atuais
mandatários do Brasil pouco importa, porque a história do Chico Buarque
já está escrita na história da Cultura, do mundo e do Brasil. Enfim, mas a
cultura, a cultura brasileira eles não vão conseguir nem destruir, nem subjugar.
A Cultura tem a sua força, ela transpõe as barreiras do arbítrio e vozes
como a sua ajudam a cultuar aquilo que há de mais sagrado, a cultura do
povo brasileiro e também, com certeza, defendendo a democracia e o
nosso estado democrático de direito. Fico muito feliz em poder presidir
esta sessão que homenageia o Zeca Baleiro e toda a Cultura do Brasil e do
Maranhão. E tome esta homenagem como homenagem do povo do
Maranhão. Algumas homenagens dividem mais opiniões, eu não diria que
a sua é unanimidade, porque nós não buscamos a unanimidade, não é
verdade? Nós não buscamos a unanimidade, algumas dividem mais opiniões,
mas o fato é que esta Casa é uma Casa democrática e aquilo que se aprova
aqui, embora uns ou outros possam discordar, mas aqui está representada
toda a sociedade do Maranhão. Zeca Baleiro receba essas medalhas como
homenagem dos seus conterrâneos, dos nossos conterrâneos maranhenses.
Muito obrigado. Agora vamos ouvir o Zeca cantar.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS  1º
DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, ÀS 14 HORAS E
30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR
FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 160/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

186/2019 - “CLASSIFICA o Munícipio de Viana, Estado do Maranhão
como Município de Interesse Turístico” .

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

do Relator.
PARECER Nº 402/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

265/2019 -  DISPÕE sobre o registro de grupo sanguíneo e fator RH nos
uniformes de todos os alunos matriculados nas Escolas de Rede Pública e
Privada do Estado do Maranhão.

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

do Relator.
PARECER Nº 462/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

377/2019 - DISPÕE sobre a Constituição de Consórcios Interfederativos
de saúde no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO

RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 536/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

368/2019 -  DISPÕE sobre a criação do Sistema Unificado Estadual de
Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF/
MA e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, com o acolhimento

da EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/2019 de autoria do Senhor
Deputado Adriano, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 563/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 009/2019 - ACRESCENTA dispositivo à Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciarias do Estado do Maranhão)

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

do Relator.
PARECER Nº 589/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 113/2019 - CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Senhor DR. MARCOS
ANTÔNIO BARBOSA PACHECO.

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

do Relator
PARECER Nº 590/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

303/2019 - DISPÕE sobre os critérios de seleção e admissão na
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e Universidade Estadual
da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL para estudantes filhos de
trabalhadores rurais cuja renda familiar per capta não ultrapasse dois salários
mínimos, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 591/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 114/2019 - Concede a Medalha
“Sargento Sá” ao Senhor WESLEYSON ALVES DE OLIVEIRA.

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

do Relator
PARECER Nº 592/2019 -  Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 117/2019 - CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao DOUTOR EM DIREITO ULISSES SCHWARZ
VIANA.

AUTORIA: Deputado RAFAEL  LEITOA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 593/2019  -  Emitido ao MOÇÃO Nº 024/2019, de

APLAUSOS, manifestando extensa admiração aos Policiais Militares: SD
PMMA ALVES OLIVEIRA, SD PMMA LIMA, SD PMMA CÉLIO,
do Esquadrão Águia do 37º BPM de Grajaú pela bela atitude de prestar
apoio moral e de incentivo ao garoto Adão que foi humilhado por vender
“cremosinhos” pelas ruas da cidade de Grajaú-Ma.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 594/2019 -  Emitido ao MOÇÃO Nº 026/2019, de

APLAUSOS, manifestando extensa admiração pela EQUIPE DE
FUTEBOL DO SAMPAIO CORRÊA, por todo em empenho e dedicação
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do time durante o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, que
culminou na classificação para o campeonato da segunda divisão nacional.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 595/2019 -  Emitido ao MOÇÃO Nº 025/2019, de

APLAUSOS, manifestando extensa admiração pela EQUIPE DE
FUTEBOL DO SOCIEDADE IMPERATRIZ DE DESPORTOS
(IMPERATRIZ), por todo empenho e dedicação do time durante o
Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, que em seu retorno à divisão
chegou a disputar o acesso a série B do Campeonato Brasileiro de Futebol.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 596/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

213/2019 - “CLASSIFICA o Munícipio de Cururupu, Estado do Maranhão
como Município de Interesse Turístico”

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 598/2019 -  Emitido ao MOÇÃO Nº 027/2019, de

APLAUSOS, manifestando extensa admiração ao trabalho realizado pela
PROMOTORA DE JUSTIÇA CRISTIANE MAIA LAGO, ao encabeçar
o projeto “REDE DO BEM: ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR”
juntamente com mais de 70 parceiros, entre eles a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, que culminou num evento realizado no último dia
10 de Setembro no Centro Histórico de São Luís.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 599/2019 -  Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 115/2019 - CONCEDE a Medalha
“Manoel Beckman” ao Senhor DOUGLAS DE MELO MARTINS

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

do Relator.
PARECER Nº 601/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 460/

2019 - CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos Estudantes
do Médio Sertão Maranhense – AEMSM.

AUTORIA: Deputado   ARISTON RIBEIRO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 602/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

212/2019 - “CLASSIFICA o Munícipio de Tutoia, Estado do Maranhão
como Município de Interesse Turístico”.

AUTORIA: Deputado   ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 603/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

234/2019 - “CLASSIFICA o Munícipio de Santo Amaro, Estado do
Maranhão como Município de Interesse Turístico”.

AUTORIA: Deputado   ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 604/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

260/2019 - “CLASSIFICA o Munícipio de Nova Iorque, Estado do
Maranhão como Município de Interesse Turístico” .

AUTORIA: Deputado   ARNALDO MELO

RELATORIA: Deputado CÉSR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 605/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

256/2019 - “CLASSIFICA o Munícipio de Riachão, Estado do Maranhão
como Município de Interesse Turístico”.

AUTORIA: Deputado   ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 606/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

301/2019 - “CLASSIFICA o Munícipio de Barra do Corda, Estado do
Maranhão como Município de Interesse Turístico”.

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

do Relator
PARECER Nº 607/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

401/2019 - “CLASSIFICA o Munícipio de Icatu, Estado do Maranhão
como Município de Interesse Turístico”.

AUTORIA: Deputado  ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 608/2019 - Emitido à PROPOSTA DE EMENDA

à CONSTITUIÇÃO Nº 012/2019 - ACRESCENTA dispositivos ao Art.
47, da Constituição do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 609/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

425/2019 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de dar ampla divulgação à
Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Disque 180),
nos Edifícios e Condomínios Residenciais do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 610/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

410/2019 - INSTITUI as Diretrizes para o Programa de Combate à Violência
nas Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 612/2019 -  Emitido ao ROJETO DE LEI Nº 406/

2019 - INSTITUI a Política Estadual de Educação Empreendedora, a ser
desenvolvida nas Escolas Técnicas e das Escolas de Nível Médio, do
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado   FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 613/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 010/2019 - Altera a redação do Art. 130, da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991- Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Maranhão.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL L,EITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 614/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

459/2019 - ALTERA a Lei nº 10.595, de 24 de maio de 2017, que institui
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o Programa Maranhão Verde, destinado a fomentar e desenvolver projetos
voltados para apoio à conservação e recuperação ambiental.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 04 de outubro de 2019. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA  AOS 02 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO  DE
2019,  ÀS  10 HORAS E 20 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO  EVANGELISTA – PRESIDENTE
FERNANDO  PESSOA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)
CARLINHOS FLORENCIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 411/

2019   – CONSIDERA Patrimônio Cultural Imaterial do Festejo do “Círio
de Nazaré”, realizado anualmente pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré,
no Bairro do Cohatrac em São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA:  Deputado FERNANDO PESSOA          .
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 04 de outubro de 2019. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 637 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 334/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Júnior, que dispõe sobre a prática da Black Friday em estabelecimentos
comerciais, e dá outras providências.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a Proposição de
Lei em epígrafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela
aprovação da presente proposição de Lei, não adotando, portanto, o voto
da lavra do Senhor Deputado Doutor Yglésio, então Relator da matéria.
Dando prosseguimento à tramitação da propositura, compete-nos agora,
elaborar o competente parecer, nos termos do inciso X, do artigo 52, do
Regimento Interno desta Casa Legislativa.

A proposição disciplina a conduta dos estabelecimentos comerciais
(lojas, supermercados, sites de comércio eletrônico e similares) que adotam
em suas transações comerciais a prática da Black Friday.

Além disso, dispõe o art. 4° do Projeto de Lei, entre outras
obrigações, que os estabelecimentos ficam obrigados a guardar informações
relativas aos preços praticados nos produtos e serviços ofertados, há, pelo
menos, 3 (três) meses antes da Black Friday.

Por último, determina que a fiscalização do cumprimento do
disposto na Proposição, e a aplicação das penalidades, competem aos

órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor, sujeitando o infrator às
sanções previstas no Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro 1990.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à
constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal e
material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum
vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, por mais
relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de
Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Federal
legislar concorrente sobre produção, consumo e responsabilidade por danos
ao consumidor (inciso V e VIII do art. 24 da CF/1988).1

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados e
Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o
caso.

Sendo assim, a Suprema Corte já decidiu que:

A competência do Estado para instituir regras de efetiva
proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/
c o § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar concorrentemente,
de forma específica, adaptando as normas gerais de
“produção e consumo” e de “responsabilidade por dano ao
(...) consumidor” expedidas pela União às peculiaridades
e circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação impugnada,
pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da legislação
federal correlativa, em tema de comercialização de
combustíveis.(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j.
16-4-2009, P, DJE de 7-8-2009.)

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema,
estampada na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, no art. 6, III, do
CDC, estabelece que são direitos básicos dos consumidores, dentre outros
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem”.

Além disso, assegura a proteção contra a publicidade enganosa
e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento
de produtos e serviços.

Nesse contexto, o art. 4° da Proposição obriga os estabelecimentos
a disponibilizarem os preços praticados nos produtos e serviços ofertados
na Black Friday, nos últimos 3 (três) meses.

Por esse prisma, o art. 39, V, do CDC, estabelece que são vedados
aos fornecedores de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas
“exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.

Ora, não há dúvidas que o texto legal visa disponibilizar informações
claras e precisas dos preços de produtos e serviços na prática de Black
Friday no Estado do Maranhão, de modo a evitar com isso, quaisquer
abusos ocasionados por eventuais reduções fictícias ou virtuais de preços.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao projeto
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou
infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, somos

pela aprovação do Projeto de Lei n°334/2019, por não possuir nenhum
vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       SEGUNDA-FEIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2019 23

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 334/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em  03 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator : Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado César Pires

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0489/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da Procuradoria
Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de licitação respaldada
no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, justificada no
Processo Administrativo nº. 0087/2019-ALEMA, objetivando a emissão
da nota de empenho e a contratação direta com a empresa ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ n° 86.781.069/0001-
15, para efetivação da inscrição do servidor, o Sr. Antino Correa Noleto
Júnior (matrícula n° 1646322), para participar do Seminário “A
CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO – CABIMENTO,
INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
E OS CONTRATOS DECORRENTES”, no período de 14 a 16 de outubro
deste ano, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$ 4.140,00,00
(quatro mil, cento e quarenta reais) visando proporcionar o aperfeiçoamento
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, 07 de outubro
de 2019.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/2019 referente
ao Processo Administrativo nº 3611/2019. OBJETO: Manutenção
corretiva nas câmaras frigoríficas e balcões de refrigeração do restaurante
da ALEMA. FORNECEDOR: MANUEL FREITAS DINIZ, CNPJ:
33.054.752/0001-94. VALIDADE: 90 (noventa) dias. VALOR TOTAL
DO PEDIDO: R$ 7.490,00 (set mil, quatrocentos e noventa reais). NOTA
DE EMPENHO: n.º 2019NE002203 de 26/09/2019 no valor de R$
7.490,00 (set mil, quatrocentos e noventa reais). PRAZO PARA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 15 (quinze) dias consecutivos contados
da data de assinatura da Ordem de Serviço. BASE LEGAL: Lei Federal
8.666/93 e Processo Administrativo nº 3611/2019-AL. ASSINATURAS:
Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa e
Geraldo Oliveira Júnior- Fiscal do contrato pela parte CONTRATANTE
e Manoel Freitas Diniz, CPF: 355.036.03-10-CONTRATADO. DATA
DA ASSINATURA: 03/10/2019.  São Luís–MA, 03 de outubro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 59/2019,
referente à ARP 001/2018. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo
espécie “Elétricos – lâmpadas, reatores, tomadas e perfilados”.
FORNECEDORA:  CONSTRULAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ nº 23.212.751/0001-77. VALIDADE DA ORDEM DE
FORNECIMENTO:  até o dia 21/01/2020. VALOR TOTAL DO
REGISTRO: R$ 8.570,00 (oito mil, quinhentos e setenta reais). NOTA
DE EMPENHO: Nº 2019NE002170 de 23/09/2019, no valor de R$ 8.570,00
(oito mil, quinhentos e setenta reais). PRAZO PARA ENTREGA DOS
MATERIAIS: 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da assinatura
da Ordem de Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal
n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3606/2019-ALEMA.
ASSINATURAS: Geraldo Oliveira Júnior – Fiscal do contrato e Valney
de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão
pela CONTRATANTE e Leonardo Aguiar Ribeiro, CPF nº 014.875.183-
07, representante legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA:
04/10/2019. São Luís – MA, 04 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

RESENHA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº 02/2019, QUE CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E A ASSOCIAÇÃO
DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DO MARANHÃO -
SOGIMA. OBJETO: Estabelecer cooperação técnica recíproca entre a
ALEMA e a SOGIMA consistindo em ações que fomentem a
conscientização da sociedade quanto a importância da medicina preventiva,
preservação e recuperação da saúde feminina, bem como promover
esclarecimentos sobre doenças e afecções ginecológicas e obstetrícias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014 e suas
alterações. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais e
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. ASSINATURAS:
Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa
do Maranhão e Erika Krogh – Presidente da SOGIMA.  DATA DE
ASSINATURA: 30/09/2019. São Luís – MA, 04 de outubro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do
Maranhão.

CREDENCIAMENTO N° 001D 2019 – CPL/ALEMA
EDITAL

PROCESSO ADMINSTRATIVO N.º 3659/2019 - AL

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS –
INSTRUTORES, PROFESSORES E PALESTRANTES – PARA
CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO
E TREINAMENTO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES
EDUCACIONAIS, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, NOS
TERMOS DO ART. 25 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

INÍCIO DO CREDENCIAMENTO: A PARTIR DA
PUBLICAÇÃO DESTE INSTRUMENTO.

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no
térreo do prédio sede localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/
N – Sítio do Rangedor – Cohafuma – São Luís/Maranhão

CREDENCIAMENTO Nº. 001/2019-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3659/2019-ALEMA

EDITAL

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.294.848/0001-941, com
sede Avenida Jerônimo de Albuquerque – Sítio do Rangedor – Cohafuma
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– São Luís/Maranhão, neste ato designada ALEMA, por meio da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pela
Resolução Administrativa nº 106, de 06 de fevereiro de 2019, publicada no
Diário Oficial da Assembleia  na edição do dia 03 de abril de 2019 com
efeitos retroativos a 03 de fevereiro de 2019, neste ato denominada
COMISSÃO, torna público para conhecimento dos interessados, que
realizará Chamamento Público para Credenciamento de pessoas físicas –
instrutores, professores e palestrantes – para cadastro de prestação de
serviços de capacitação e treinamento no âmbito das atividades educacionais,
desenvolvimento e formação de recursos humanos na Escola do Legislativo,
nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

O presente Credenciamento será regido pelo artigo 25 da LEI Nº
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e demais legislações aplicáveis à
matéria, naquilo que não contrarie este Edital e pelas cláusulas e condições
abaixo declinadas.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Edital o Credenciamento de pessoas

físicas – instrutores, professores e palestrantes – para cadastro de prestação
de serviços de capacitação e treinamento no âmbito das atividades
educacionais, desenvolvimento e formação de recursos humanos na Escola
do Legislativo, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

1.2 - O referido credenciamento não estabelece qualquer obrigação
da Escola do Legislativo (ELEMA) em efetuar a contratação, constituindo
apenas cadastro de prestadores de serviço aptos a atender às demandas de
acordo com a oportunidade e conveniência administrativa apresentada
pela ELEMA.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO
CREDENCIAMENTO.

2.1- Poderá inscrever-se qualquer profissional que tenha formação,
preferencialmente superior, e experiência nas áreas de interesse da
Assembleia Legislativa listadas no ANEXO IV e que cumpram com os
requisitos e condições previstos neste Edital.

2.2- Não poderão participar do Credenciamento os interessados
que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87
da Lei Nº 8.666/93 - Lei das Licitações.

2.2.1-Tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da
Administração, direta ou indireta, na forma descrita na Lei Federal Nº
8.666/93, Art. 87, Inciso IV;

2.2.2- Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou
participação com servidor ou dirigente ligado a qualquer um dos órgãos
envolvidos neste processo;

2.3- Não podem participar do presente Credenciamento servidores
públicos pertencentes aos quadros de servidores da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão (ALEMA).

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
3.1. As etapas seguintes caracterizarão o processo de
credenciamento:
3.1.1. Inscrição
3.1.2. Habilitação
3.1.3. Seleção

4 - DA FORMA DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. A inscrição do profissional técnico-especializado será feita
pelo próprio candidato ou por procurador oficialmente constituído para
este fim, diretamente na ELEMA, setor da Assembleia Legislativa do
Maranhão, sito à Avenida Jerônimo de Albuquerque – Sítio do Rangedor –
Calhau – São Luís, no Estado do Maranhão, com a entrega, sem ressalvas,
de todos os documentos elencados neste Termo, onde o candidato receberá
um protocolo de inscrição.

4.2. A documentação dos candidatos que não residirem em São
Luís poderá ser enviada via Sedex em cópias autenticadas em cartório e o

protocolo de envio encaminhado para a Escola do Legislativo, via e-mail
(escoladolegislativo@al.ma.le.br)

4.3. Será permitida a inscrição em até 02 (duas) áreas de
conhecimento, de acordo com o perfil comprovado da formação,
qualificação técnica e experiência do candidato.

4.4. Durante o processo de inscrição, não será permitida a alteração
de dados em nenhuma hipótese.

4.5. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, tendo a ELEMA o direito de excluir deste
processo de credenciamento aquele que não apresentar os documentos e
dados solicitados de forma completa e correta.

4.6. O período do credenciamento será permanentemente aberto e
acontecerá sempre em dias úteis, no horário das 08h às 17h.

4.7. Lista de Documentos obrigatórios a serem apresentados no
ato da inscrição:

a. Cópia do Documento de Identidade – RG (podendo ser da
CNH ou Carteira de Registro Profissional, ambas em vigência);

b. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF e
Comprovante de situação cadastral do CPF, que pode ser obtido no “site”
da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);

c. Comprovante de Escolaridade (Graduação e/ou Pós-graduação
Lato Sensu e/ou Stricto Sensu, não é exigência para os instrutores dos
cursos de informática), de acordo com a(s) área(s) de conhecimento.

d. Formulário de Solicitação de Credenciamento preenchido (Anexo
II);

e. Currículo Lattes/CNPq, formato completo - criado em:
www.cnpq.br; contendo a comprovação da formação, qualificação e
experiência profissional como instrutor (as comprovações deverão ser
feitas por meio de documentos - em papel timbrado, identificado e assinado
- de Diplomas, Certificados, Declarações de Qualificação Técnica,
Atestados de Capacidade Técnica, Declarações de Prestação de Serviços,
Contrato de Prestação de Serviços/notas fiscais e correlatos);

f. Comprovante de Conta Corrente;
g. Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Negativa de

Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
h. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
i. Certidão Negativa de Débitos Federais:
j. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça

do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas
com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(www.tst.jus.br/certidao); e

k. Declaração de Idoneidade, conforme modelo (Anexo V);
l. Cópia de comprovante do NIS/NIT/PIS/PASEP
4.7.1. As cópias dos documentos deverão ser autenticadas em

cartório ou apresentadas em original para autenticação da cópia pela
Comissão de Credenciamento da Escola do Legislativo.

4.8 - DAS REGRAS COMUNS À TODA A
DOCUMENTAÇÃO:

a) Os documentos que não mencionarem o prazo de validade
serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo
disposição em contrário determinado em lei ou em regulamento próprio.

b) As declarações deverão ser assinadas pelo representante legal,
e poderão ser objeto de diligências da Comissão de Credenciamento.

c) Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados por qualquer processo de cópia, à exceção de fotocópia em
papel termo sensível (fac-símile), autenticada por tabelião de notas ou
pela Comissão de Credenciamento.

d) Na hipótese do interessado pretender servir-se da autenticação
pela Comissão de Credenciamento, deverá oferecer original e copiados
documentos na sessão de julgamento.

e) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados
para habilitação deverão conter o nome do candidato, salvo as contas de
comprovação de endereço.
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5. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DA

HABILITAÇÃO.
5.1 A habilitação consiste na análise e apreciação documental da

regularidade jurídica e fiscal dos profissionais inscritos no processo de
credenciamento. Trata-se de fase eliminatória.

5.2. Serão consideradas na Habilitação a validade e compatibilidade
da documentação apresentada.

5.3 Serão indeferidas as inscrições dos participantes que deixarem
de apresentar quaisquer documentos obrigatórios citados no item 4.7 deste
edital.

6. DA SELEÇÃO E DA COMISSÃO DE
CREDENCIAMENTO

6.1 A certificação da capacidade técnica levará em conta a formação,
qualificação e experiência do candidato.

6.1.1. Os candidatos poderão escolher até 02 (duas) áreas de
conhecimento e 08 (oito) subáreas, desde que comprovada sua capacidade
técnica (formação/ qualificação/experiência) através de documentação;

6.1.2. A atribuição da pontuação é de responsabilidade da Comissão
de Credenciamento, formada por servidores da Escola do Legislativo,
conforme o Anexo III;

 6.1.3.  A pontuação mínima será de 10 (dez) pontos;
6.1.4. Ocorrendo empate na pontuação, seguirá o critério de

desempate:
a .Maior formação acadêmica;
b. Maior número de horas ministradas em cursos e treinamentos;

e
c. Maior tempo de experiência na área de atuação.
6.2. A Comissão de Credenciamento será formada por

funcionários da ALEMA e será definida por Resolução a ser publicada
oportunamente no Diário Oficial da ALEMA.

7. DO RESULTADO FINAL
7.1. Será convocado o candidato que tiver maior pontuação na

área de conhecimento, obedecendo os critérios de desempate do item 6.1.4
deste Edital.

7.1.1.  O não pronunciamento do interessado, em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, após a convocação, permitirá à Contratante o chamamento
dos subsequentes.

7.1.2 Os demais credenciados, desde que haja necessidade de
serviço, poderão ser contratados, pela ordem de classificação, a critério da
Contratante.

7.2. A lista dos profissionais credenciados será divulgada no Diário
Oficial da Assembleia.

7.3. O Prazo de eventual Recurso será de 5 (cinco) dias contados
da publicação do resultado final no Diário Oficial da Assembleia dirigido a
Mesa Diretora da Assembleia.

7.4 A Mesa Diretora, depois de ouvir a Procuradoria da Assembleia,
decidirá no prazo de 10 (dez) dias úteis sobre o Recurso.

8. DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO DOS
CREDENCIADOS CONTRATADOS

8.1. O profissional instrutor que se credenciar, quando contratado,
receberá por hora/aula definida conforme os valores constantes em
Resolução Administrativa nº 950/2019, conforme tabela abaixo:

TABELA HORA/AULA
NIVEL ACADÊMICO                                                VALOR R$
MÉDIO/TÉCNICO                                                        R$   80,00 (OITENTA REAIS)
GRADUAÇÃO                                                                       R$ 100,00 (CEM REAIS)
ESPECIALISTA                                                    R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS)
MESTRADO                                                 R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)
DOUTORADO                                         R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS)
PALESTRA/SEMINÁRIO/
WORK SHOP                                                       R$ 700,00  (SETECENTOS REAIS)

8.2. O candidato deverá apresentar Nota Fiscal de Serviços à
ALEMA, conforme normas e definições do Fisco Municipal para efeito
de pagamento.

8.3. Caberá à Assembleia Legislativa, no momento do pagamento,
reter, quando couber, os valores correspondentes ao INSS, Imposto de
Renda e demais tributos incidentes sobre o valor do contrato, conforme
legislação em vigor.

8.5. O pagamento do contratado será efetuado em até 30 (trinta)
dias, a contar do término da atividade contratada e apresentação da respectiva
Nota Fiscal.

8.6. Ao credenciado caberá arcar com eventuais despesas referentes
aos tributos, impostos sobre faturamento, planejamento e elaboração de
matriz do material didático-pedagógico e de apoio necessários à
concretização do serviço objeto deste Termo.

8.6.1. Aos credenciados que não residirem em São Luís/MA ou
que tiverem que prestar serviço em outra localidade, a Assembleia
Legislativa, poderá arcar, a critério da Administração, com o custo das
passagens aéreas, translado, hospedagem e alimentação.

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1- O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente.
9.2- O pagamento será efetuado através de depósito bancário em

conta corrente própria, em bancos autorizados pela ALEMA.
9.3- Estes valores abrangerão todos os custos e despesas, direta

ou indiretamente envolvidas, não sendo devido nenhum outro valor, seja a
que título for.

9.4- Os valores devidos ao contratado sofrerão os descontos
previstos em lei.

9.5- As responsabilidades civis, penais, comerciais, e outras
advindas de utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores,
contemporâneos ou posteriores à formalização do Contrato cabem
exclusivamente ao contratado.

9.6- A Contratante, através de sua administração não se
responsabilizará, em hipótese alguma pelos atos, contratos ou
compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou
outra, realizados pelo contratado para fins de cumprimento deste Contrato.

9.7- Para efetivação do pagamento ou da parcela correspondente
o Contratado deverá comprovar que estão mantidas todas as condições
demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão
ser mantidas durante todo o período de execução do ajuste, a não
apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize.

9.8 - Para efetivação do pagamento, o credenciado apresentará,
além do Requerimento de Pagamento e da Nota Fiscal, todas as Certidões
de Regularidade Fiscal, exigidas em Lei.

10 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DE
IMPUGNAÇÃO

10.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o presente edital.

10.2 - Os pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou informações,
deverão ser encaminhados por meio de peça escrita, apresentada à Comissão
de Credenciamento da ELEMA, situada à Avenida Jerônimo de Albuquerque
– Sítio do Rangedor – Cohafuma – São Luís/Maranhão e, obrigatoriamente,
informar o e-mail do interessado, pelo qual serão enviados os
esclarecimentos solicitados.

10.3 - As impugnações, que forem aplicáveis ao Credenciamento
de Instrutores, objeto deste credenciamento, deverão ser direcionadas à
Comissão Permanente de Licitação – da ALEMA Telefone (98) 3269-
3737 e Fax (98) 3269-3445.

10.4 - A análise de impugnação não impede a participação no
processo de credenciamento, nem suspende temporariamente o
impugnante.

10.5 - Caberá à Comissão de Credenciamento da ELEMA elaborar
um relatório analítico, quando solicitado pelo candidato, apontando os
tópicos de seu descredenciamento, enviando-o à CSL/Assessoria Jurídica
junto com a petição de impugnação para, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
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após o recebimento da solicitação confeccionar Parecer Técnico acerca da
temática.

11 - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
11.1 - Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão

por conta dos recursos do orçamento:
Unidade Gestora: 010901 – Fundo Especial Legislativo. Unidade

Orçamentária: 01901; Projeto Atividade: 2322 –Capacitação de Recursos
Humanos; Subação: 00016- Capacitação; Natureza da Despesa: 3.3.90.36
– Outros Serviços de Terceiros - PF; Subitem de Despesas: 3.3.3.90.36.29
– Despesas com Monitores em treinamento de pessoal; Fonte de Recursos:
0307000000 – Receitas Originárias do Fundo– Exercício Anterior.

Unidade Gestora: 010901 – Fundo Especial Legislativo. Unidade
Orçamentária: 01901; Projeto Atividade: 2322 –Capacitação de Recursos
Humanos; Subação: 00016- Capacitação; Natureza da Despesa: 3.3.90.47
– Obrigações Tributárias Contributivas; Subitem de Despesas:
3.3.3.90.47.18 – Contribuições Previdenciárias – Serviços de Terceiros;
Fonte de Recursos: 0307000000 – Receitas Originárias do Fundo– Exercício
Anterior.

12 - DO RECURSO
12.1 - O interessado não habilitado poderá interpor recurso no

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de divulgação do resultado
do processo de habilitação no Diário Oficial da ALEMA.

12.2 - O recurso de descredenciamento deverá ser feito por escrito,
ASSINADO, dirigido à Comissão de Credenciamento e protocolado na
Escola do Legislativo, de segunda à sexta feira, das 08:00h às 17:00h.

12.3 - Já o recurso relativo às cláusulas do Edital, deverá ser
dirigido à CPL e não terá efeito suspensivo.

13 - DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
13.1 – O Termo de credenciamento é parte integrante deste edital,

estando constante do ANEXO I.

14 - DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO
14.1 - A Escola do Legislativo poderá, a qualquer tempo, promover

o descredenciamento por razões devidamente fundamentadas em fatos
supervenientes ou conhecidas após o credenciamento, que importem
comprometimento da sua capacidade física, técnica, fiscal ou da postura
profissional, ou ainda que fira o padrão ético ou operacional do trabalho,
sem que caiba ao mesmo qualquer direito a indenização, compensação ou
reembolso seja a que título for.

14.2 - O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a
qualquer tempo. Após a solicitação o credenciado permanecerá no cadastro
pelo prazo de 30 (trinta) dias, salvo se seu nome já estiver designado para
realização de capacitação ou treinamento, hipótese em que apenas será
descredenciado após a sua conclusão.

14.3 - Na hipótese de descumprimento das obrigações pelo (a)
CREDENCIADO (A), este estará sujeito às sanções previstas nos artigos
77, 78 e 79 da Lei Nº 8.666/93.

15 - DO PRAZO
15.1 - O Credenciamento de que trata este Edital terá validade de

01 (um) ano, contados a partir da data de publicação do edital, podendo ser
prorrogado por igual período. Decorrido o prazo de credenciamento, o
credenciado será submetido a um novo processo de atualização cadastral.

16 - DAS PENALIDADES
16.1 - O CONTRATADO sujeitar-se-á às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório;
c) Suspensão temporária para participação em licitação e

impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a
2 (dois) anos, após a aplicação de sanções mencionadas acima, quando
configurada a inexecução parcial ou total do contrato; e,

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo a sanção aplicada com base na alínea anterior.

16.2 - As sanções poderão ser relevadas nas hipóteses de não
cumprimento das obrigações por motivo de caso fortuito e de força maior,
devidamente justificados e comprovados.

16.3 - As sanções previstas nos itens acima mencionados admitem
defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, com exceção da pena de declaração de inidoneidade, hipótese
em que é facultada a defesa no prazo de 10 (dez) dias da abertura da vista.

16.4 - Ficam fixados, a título de multa, os percentuais por atraso
injustificado no cumprimento da obrigação estabelecida neste Edital e pela
inexecução total ou parcial do contrato.

16.4.1 - No caso de atraso injustificado no cumprimento dos
prazos de execução dos serviços, será aplicada multa de mora a incidir
sobre o valor total do contrato ou sobre a parcela em atraso, conforme o
caso, no percentual de:

a) 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, até o 30° (trigésimo)
dia de atraso; e,

b) 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia, a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, até o 60° (sexagésimo) dia de atraso, podendo,
após esse prazo, a critério da Administração, ocorrer a rescisão unilateral
do contrato.

c) O instrutor que injustificadamente, faltar às suas atividades ou
desistir de ministrar o curso após a sua divulgação, ficará impedido, pelo
prazo de dois anos, de atuar em futuros treinamentos na ELEMA.

16.4.2 - No caso de descumprimento das obrigações contratuais,
excetuadas as situações previstas no item acima, será aplicada multa
compensatória no percentual de:

a) 10% (dez por cento), sobre o valor total recebido durante o mês
da ocorrência, quando o Contratado:

a.1) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à
fiscalização;

a.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a
terceiros, sem prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE.

a.3) Executar os serviços em desacordo com as normas constante
no Anexo I - Termo de Credenciamento, do edital.

a.4) Desatender as determinações da fiscalização;
a.5) Cometer qualquer infração as normas legais Federais, Estaduais

e Municipais;
a.6) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo

fixado;
a.7) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto

contratado;
a.8) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por

imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má fé, venha causar danos à
Contratante.

b) 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da parcela não
executada, nos casos de inexecução parcial do contrato;

c) 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor do contrato, no
caso de inexecução total do contrato.

16.4.3 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta a ser
especificada pela ALEMA no prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da
data da notificação, podendo o seu valor ser descontado do documento de
cobrança, na ocasião de seu pagamento.

16.4.4 - Caso o prestador do serviço não possua crédito suficiente
para a cobertura da multa, será regularmente intimado para efetuar seu
pagamento através de guia a ser fornecida pela ALEMA.

16.4.5 - As multas, quando não recolhidas ou descontadas no
prazo exigido, sofrerão reajuste pelo Índice Geral dos Preços de Mercado
da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV).

16.4.6 - As multas poderão ser descontadas dos pagamentos ou
cobradas judicialmente.
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16.5 - As sanções poderão ser cumulativas e, além dessas

estabelecidas, a Contratante, poderá recusar os serviços contratados, se a
sua prestação não estiver de acordo com o exigido na descrição do objeto
deste edital e não for corrigida imediatamente.

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Os profissionais credenciados integrarão o Cadastro de

Instrutoria da Escola do Legislativo, podendo ser chamados para prestar
serviços quando houver demanda, mas rigorosamente dentro das previsões
orçamentárias e financeiras da Escola do Legislativo.

17.2. O credenciamento não gerará para pessoa física credenciada
qualquer direito de contratação, visando o cadastramento de instrutores
que serão contratados somente de acordo com a necessidade da Escola do
Legislativo.

17.3. Casos omissos serão decididos pela Diretoria de
Desenvolvimento Social (através da Direção da Escola do Legislativo),
Comissão Permanente de Licitação e Procuradoria-Geral.

São Luís, 07 de outubro de 2019.

Alexandre Henrique Pereira da Silva
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO  no uso de
suas respectivas atribuições, dá publicidade ao presente Edital de
Credenciamento de instrutores, professores e palestrantes – para cadastro
de prestação de serviços de capacitação e treinamento no âmbito das
atividades educacionais, desenvolvimento e formação de recursos humanos
na Escola do Legislativo nos termos abaixo firmados:

1. DO OBJETO
1.1. Credenciamento de pessoas físicas – instrutores, professores

e palestrantes – para cadastro de prestação de serviços de capacitação e
treinamento no âmbito das atividades educacionais, desenvolvimento e
formação de recursos humanos na Escola do Legislativo, nos termos do
art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

1.2. O referido credenciamento não estabelece qualquer obrigação
da Escola do Legislativo (ELEMA) em efetuar a contratação, constituindo
apenas cadastro de prestadores de serviço aptos a atender às demandas de
acordo com a oportunidade e conveniência administrativa apresentada
pela ELEMA.

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderá inscrever-se qualquer profissional que tenha formação,

preferencialmente superior, e experiência nas áreas de interesse da
Assembleia Legislativa listadas no ANEXO IV e que cumpram com os
requisitos e condições previstos neste Edital.

2.2.  Não poderão participar do credenciamento objeto deste edital:
a) os profissionais que tenham sido considerados inidôneos para

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, da
Lei Federal nº 8.666/93; e

b) punidos em atos de improbidade administrativa, durante a
vigência dos efeitos da condenação.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição do profissional técnico-especializado será feita

pelo próprio candidato ou por procurador oficialmente constituído para
este fim, diretamente na ELEMA, setor da Assembleia Legislativa do
Maranhão, sito à Avenida Jerônimo de Albuquerque – Sítio do Rangedor –
Calhau – São Luís, no Estado do Maranhão, com a entrega, sem ressalvas,
de todos os documentos elencados neste Termo, onde o candidato receberá
um protocolo de inscrição.

3.2. A documentação dos candidatos que não residirem em São
Luís poderá ser enviada via Sedex em cópias autenticadas em cartório e o

protocolo de envio encaminhado para a Escola do Legislativo, via e-mail
(escoladolegislativo@al.ma.le.br)

3.3. Será permitida a inscrição em até 03 (três) áreas de conhecimento,
de acordo com o perfil comprovado da formação, qualificação técnica e
experiência do candidato.

3.4. Durante o processo de inscrição, não será permitida a alteração
de dados em nenhuma hipótese.

3.5. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, tendo a ELEMA o direito de excluir deste
processo de credenciamento aquele que não apresentar os documentos e
dados solicitados de forma completa e correta.

3.6. O período do credenciamento será permanentemente aberto e
acontecerá sempre em dias úteis, no horário das 08h às 17h.

3.7. Lista de Documentos obrigatórios a serem apresentados no
ato da inscrição:

a. Cópia do Documento de Identidade – RG (podendo ser da
CNH ou Carteira de Registro Profissional, ambas em vigência);

b. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF e
Comprovante de situação cadastral do CPF, que pode ser obtido no “site”
da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);

c. Comprovante de Escolaridade (Graduação e/ou Pós-graduação
Lato Sensu e/ou Stricto Sensu, não é exigência para os instrutores dos
cursos de informática), de acordo com a(s) área(s) de conhecimento.

d. Formulário de Solicitação de Credenciamento preenchido (Anexo
II);

e. Currículo Lattes/CNPq, formato completo - criado em:
www.cnpq.br; contendo a comprovação da formação, qualificação e
experiência profissional como instrutor (as comprovações deverão ser
feitas por meio de documentos - em papel timbrado, identificado e assinado
- de Diplomas, Certificados, Declarações de Qualificação Técnica,
Atestados de Capacidade Técnica, Declarações de Prestação de Serviços,
Contrato de Prestação de Serviços/notas fiscais e correlatos);

f. Comprovante de Conta Corrente;
g.  Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
h. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
i. Certidão Negativa de Débitos Federais:
j. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça

do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas
com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(www.tst.jus.br/certidao); e

k. Declaração de Idoneidade, conforme modelo (Anexo V);
l. Cópia de comprovante do NIS/NIT/PIS/PASEP
3.7.1. As cópias dos documentos deverão ser autenticadas em

cartório ou apresentadas em original para autenticação da cópia pela
Comissão de Credenciamento da Escola do Legislativo.

4. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DA
HABILITAÇÃO.

4.1 A habilitação consiste na análise e apreciação documental da
regularidade jurídica e fiscal dos profissionais inscritos no processo de
credenciamento. Trata-se de fase eliminatória.

4.2. Serão consideradas na Habilitação a validade e compatibilidade
da documentação apresentada.

4.3 Serão indeferidas as inscrições dos participantes que deixarem
de apresentar quaisquer documentos obrigatórios citados no item 3.7 deste
edital.

5. DA SELEÇÃO
5.1 A certificação da capacidade técnica levará em conta a formação,

qualificação e experiência do candidato.
5.1.1. Os candidatos poderão escolher até 02 (duas) áreas de

conhecimento e 08 (oito) subáreas, desde que comprovada sua capacidade
técnica (formação/ qualificação/experiência) através de documentação;
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5.1.2. A atribuição da pontuação é de responsabilidade da Comissão

de Credenciamento, formada por servidores da Escola do Legislativo,
conforme o Anexo III;

5.1.3.  A pontuação mínima será de 10 (dez) pontos;
5.1.4. Ocorrendo empate na pontuação, seguirá o critério de

desempate:
d. Maior formação acadêmica;
e. Maior número de horas ministradas em cursos e treinamentos;

e
f. Maior tempo de experiência na área de atuação.

6. DO RESULTADO FINAL
6.1. Será convocado o candidato que tiver maior pontuação na

área de conhecimento, obedecendo os critérios de desempate do item 5.1.4
deste Edital.

6.1.1.  O não pronunciamento do interessado, em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, após a convocação, permitirá à Contratante o chamamento
dos subsequentes.

6.1.2 Os demais credenciados, desde que haja necessidade de
serviço, poderão ser contratados, pela ordem de classificação, a critério da
Contratante.

6.2. A lista dos profissionais credenciados será divulgada no Diário
Oficial da Assembleia.

6.3. O Prazo de eventual Recurso será de 5 (cinco) dias contados
da publicação do resultado final no Diário Oficial da Assembleia dirigido a
Mesa Diretora da Assembleia.

6.4 A Mesa Diretora, depois de ouvir a Procuradoria da Assembleia,
decidirá no prazo de 10 (dez) dias úteis sobre o Recurso.

7. DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO DOS
CREDENCIADOS CONTRATADOS

7.1. O profissional instrutor que se credenciar, quando contratado,
receberá por hora/aula definida conforme os valores constantes em
Resolução Administrativa nº 950/2019.

7.2. O candidato deverá apresentar Nota Fiscal de Serviços à
ELEMA, conforme normas e definições do Fisco Municipal para efeito de
pagamento.

7.3. Caberá à Assembleia Legislativa, no momento do pagamento,
reter, quando couber, os valores correspondentes ao INSS, Imposto de
Renda e demais tributos incidentes sobre o valor do contrato, conforme
legislação em vigor.

7.5. O pagamento do contratado será efetuado em até 30 (trinta)
dias, a contar do término da atividade contratada e apresentação da respectiva
Nota Fiscal.

7.6. Ao credenciado caberá arcar com eventuais despesas referentes
aos, tributos, impostos sobre faturamento, planejamento e elaboração de
matriz do material didático-pedagógico e de apoio necessários à
concretização do serviço objeto deste Termo.

7.6.1. Aos credenciados que não residirem em São Luís/MA ou
que tiverem que prestar serviço em outra localidade, a Assembleia
Legislativa, poderá arcar, a critério da Administração, com o custo das
passagens aéreas, translado, hospedagem e alimentação.

8. DA OBRIGAÇÃO DA PESSOA FÍSICA CREDENCIADA
8.1. No caso de convocação para Contratação de Instrutor

Credenciado para atuar em capacitação/treinamento, deverá observar-se
os itens a seguir:

8.1.1. Executar o curso conforme especificações estabelecidas
oportunamente, pela ELEMA.

8.1.2. Elaborar o Plano de Trabalho, conforme orientações e
normativas da ELEMA.

8.1.3. Elaborar a matriz da apostila do Curso, de acordo com os
conteúdos especificados no Plano de Trabalho.

8.1.4. Entregar à Escola do Legislativo com antecedência, de até
05 (cinco) dias, lista/matrizes de materiais necessários para o curso e
arquivo digital da apostila e plano de trabalho e plano de aula do curso, em
formato documento (Word, Arial 12, espaço 1,5).

8.1.5. Cumprir com assiduidade (pontualidade e frequência), relação
de urbanidade instrutor/aluno, todas as diretrizes e filosofia de trabalho da
Escola do Legislativo que fazem parte do contrato de natureza eventual e
esporádica.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Disponibilizar espaço adequado à execução dos serviços,

objeto deste Termo.
9.2. Promover a mobilização, inscrição, credenciamento e

acompanhamento de frequência e desempenho dos participantes do curso.
9.3. Aplicar a avaliação institucional ao final dos cursos ministrados.
9.4. Disponibilizar um servidor responsável para acompanhamento

do curso a ser executado.
9.5. Disponibilizar café e água para os participantes do curso.
9.6. Honrar o pagamento dos honorários a que fizer jus o

credenciado contratado.
9.7. Emitir certificados aos participantes dos cursos.
9.8. Emitir certificado referente aos eventuais serviços prestados

pelos credenciados.
9.9. Providenciar ao instrutor as cópias necessárias e material

didático-pedagógico para a realização das atividades.

10. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
10.1. O Credenciamento de que trata este Termo terá validade de

01 (um) ano, contados a partir da data de publicação do edital, podendo ser
prorrogado por igual período. Decorrido o prazo de credenciamento, o
credenciado será submetido a um novo processo de atualização cadastral.

11. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
11.1 As atividades instrutórias, aulas e palestras serão realizadas

nas instalações da Escola do Legislativo ou em qualquer outra instalação
com infraestrutura adequada conforme a conveniência da Direção da
ELEMA.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

12.1. A avaliação será realizada através de questionários, durante
e após os eventos.

13. DO DESCREDENCIAMENTO
13.1. Será descredenciado o prestador de serviço que não cumprir

com as obrigações do item 8 deste edital.
13.2 A ELEMA poderá a qualquer tempo descredenciar o

profissional por razões de inexatidões dos dados curriculares.

14. INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
14.1. As informações poderão ser obtidas junto à Comissão

Permanente de Licitação da ALEMA – CPL, Telefone (98) 3269-3737 e
Fax (98) 3269-3445.

14.2. Em caso de Impugnação do Edital, interposto em até 5
(cinco) dias de sua publicação cabe à Diretoria de Desenvolvimento Social,
através da Direção da ELEMA, analisar e decidir sobre a impugnação no
prazo de 2(dois) dias uteis.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1.  Os profissionais credenciados integrarão o Cadastro de

Instrutoria da Escola do Legislativo, podendo ser chamados para prestar
serviços quando houver demanda, mas rigorosamente dentro das previsões
orçamentárias e financeiras da Escola do Legislativo.

15.2. O credenciamento não gerará para pessoa física credenciada
qualquer direito de contratação, visando o cadastramento de instrutores
que serão contratados somente de acordo com a necessidade da Escola do
Legislativo.

15.3. Casos omissos serão decididos pela Diretoria de
Desenvolvimento Social (através da Direção da Escola do Legislativo),
Comissão Permanente de Licitação e Procuradoria-Geral.
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ANEXO IV
ÁREAS DE INTERESSE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ÁREA - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E
GERENCIAL (Código 001)
Código Subárea
1.1 ANÁLISE DE CONVÊNIOS
1.2 ANÁLISE, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO
PÚBLICO

1.3 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
1.4 CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO SICONV
1.5 CONTABILIDADE PÚBLICA
1.6 CONTRATAÇÃO DIRETA DE LICITAÇÃO
1.7 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS
1.8 DIREITO ADMINISTRATIVO
1.9 DIREITO TRIBUTÁRIO
1.10 ELABORAÇÃO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS
1.11 ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E EDITAIS
1.12 ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
1.13 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.14 FORMAÇÃO DE PREGOEIROS
1.15 GESTÃO DE CONHECIMENTO APLICADO AO PODER
LEGISLATIVO
1.16 GESTÃO DE CONTRATOS
1.17 GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.18 GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO
1.19 GESTÃO PÚBLICA
1.20 LEGISLAÇÃO DE PESSOAL APLICADA AO SERVIÇO
PÚBLICO
1.21 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
1.22 LICITAÇÃO E CONTRATOS
1.23 MARKETING POLÍTICO: Mídias Sociais
1.24 ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVOS
1.25 OUVIDORIA
1.26 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
1.27 ROTINAS ADMINISTRATIVAS
1.28 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.29 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINANCEIRA – (SIGEF)
1.30 TERMO DE REFERÊNCIA NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS
1.31 OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS AFINS

ÁREA - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSTITUCIONAL
(Código 002)
Código Subárea
2.1 ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
2.2  MARKETING PESSOAL
2.3 ATENDIMENTO AO PÚBLICO
2.4 CERIMONIAL E ETIQUETA
2.5 COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA
2.6 DESENVOLVIMENTO EM LIDERANÇA
2.7 DINÂMICA DE GRUPOS E JOGOS DE EMPRESAS
2.8 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
2.9 LIBRAS AVANÇADO
2.10 LIBRAS BÁSICO
2.11 LIBRAS INTERMEDIÁRIO
2.12 PALESTRA NA ÁREA DA SAÚDE
2.13 PALESTRA NA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS
2.14 PALESTRA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA
2.15 PALESTRA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
2.16 PALESTRA NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL
2.17 PALESTRA NA ÁREA DE PODER LEGISLATIVO
2.18 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
2.19 REDAÇÃO OFICIAL
2.20 OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS AFINS

ÁREA - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO (Código 003)
Código Subárea
3.1 AUTOCAD BÁSICO
3.2 COREL DRAW
3.3 EXCEL AVANÇADO
3.4 ILUSTRATOR
3.5 MS PROJECT
3.6 PHOTOSHOP
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3.7 SISTEMAS COORPORATIVOS - SIAFEM/SIAGEM/ SIPLAN
3.8 WEB DESIGNER
3.9 WORD AVANÇADO
3.10 OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS AFINS

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL

Eu______________________________________________,estado
civil_________________, profissão________________,
RG_____________________,CPF______________________  declaro
sob as penas da lei, que  possuo bons antecedentes e idoneidade
moral, e estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, estarei
sujeito às sanções prescritas no Código Penal Brasileiro e às demais
cominações legais aplicáveis.

São Luís (MA), _____ de ____________ de _______
___________________________
Assinatura

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XX/XXXX -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMO INSTRUTOR NA ESCOLA DO
LEGISLATIVO QUE ENTRE SI FIRMAM: - DE UM
LADO, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
MARANHÃO E DO OUTRO LADO,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, sediada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau,
Palácio Manoel Beckman, São Luís/MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
05.294.848/0001-94, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por seu Presidente, Deputado ____________, R.G. nº
__________ SSP/__, CPF nº _______________, e a pessoa física
_______________________________, residente e domiciliado na
__________________, portador do Registro Geral – RG nº
______________, inscrita no CPF (MF) sob o nº _____________,
doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, resultante do
Credenciamento Nº ______/2019-CPL/ALEMA, formalizada nos autos
do Processo Administrativo nº ______/2019, com fundamento na Lei
Federal nº 8.666/1993 e alterações, aplicando-se as demais normas
regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços

como instrutor da Escola do Legislativo através do credenciamento de
pessoas físicas para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo
de Credenciamento, anexo do Edital.

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e Termo de
Credenciamento e documentação apresentada, independentemente de
transcrição.

1.3. Objeto da contratação: ___________________________.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado

no Edital, com início na data de .........../......../........ e encerramento em
.........../........./.........., totalizando XX horas.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor da contratação é de R$.......... (.....), a ser pago mediante

a prestação do serviço, conforme o cronograma de execução determinado
pela ELEMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após apresentação de
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS pelo Contratado, devidamente atestada

pela Contratante, acompanhada de Nota de Empenho e do Relatório de
Avaliação do Curso atestado pela Contratante.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias
diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/
ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas

em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado, para
o exercício de 20...., na classificação
abaixo:______________________________________________________.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será
feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento ao CREDENCIADO e demais

condições a ele referentes encontram-se definidos no item 7 (sete) do
Termo de Credenciamento.

6. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados é
aquele previsto no Termo de Credenciamento, anexo do Edital.

6.2. A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços
prestados serão feitos por servidor designado pela CONTRATANTE.

6.3. Caberá ao fiscal indicado rejeitar, total ou parcialmente,
qualquer objeto que não esteja de acordo com as exigências estabelecidas.

6.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz
a responsabilidade da licitante credenciada pelos danos causados à
Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou
dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

6.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade do credenciado
quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

6.6. Qualquer irregularidade deve ser comunicada ao órgão ou
agente competente, para tomar as providências cabíveis. Qualquer ação
que não esteja sob o alcance do fiscal deve ser levada ao conhecimento de
quem detém competência para adoção das medidas pertinentes.

7. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE E DA PESSOA FÍSICA CREDENCIADA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA
são aquelas previstas no Termo de Credenciamento, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1. As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas

previstas no item 16 (dezesseis) do Edital de Credenciamento.
9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas

hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Credenciamento, anexo do Edital.

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
da Lei nº 8.666, de 1993.

9.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
9.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou

parcialmente cumpridos;
9.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
9.4.3. Indenizações e multas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
10.1. É vedado à CONTRATADA:
10.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para

qualquer operação financeira;
10.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
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em lei.

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina

do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS
OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520,
de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação

deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução

deste Termo de Contrato será a cidade de São Luis do Maranhão.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato

foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..............................,  .......... de.............................. de 20.....
_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS
1-
2-

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0436/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da Procuradoria
Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de licitação respaldada
no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, justificada no
Processo Administrativo nº. 0536/2019-ALEMA, objetivando a emissão
da nota de empenho e a contratação direta com a empresa, o INSTITUTO
NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INP – LTDA (CNPJ n° 10.498.974/
0001- 09), para efetivação das inscrições dos servidores, o Sr. Sr. André
Luís Pinto Maia (matrícula 1646744) e o Sr. Arthur Baldez Silva
(matrícula 1644632) para participarem do “13° PREGÃO WEEK - Semana
Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão”, no período de 14 a 18 de
outubro deste ano, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no valor total de R$
7.893,00 (sete mil, oitocentos e noventa e três reais), visando proporcionar
o aperfeiçoamento 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,
07 de outubro de 2019. Othelino Neto - Presidente.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0489/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da Procuradoria
Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de licitação respaldada
no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, justificada no
Processo Administrativo nº. 0087/2019-ALEMA, objetivando a emissão
da nota de empenho e a contratação direta com a empresa ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ n° 86.781.069/0001-
15, para efetivação da inscrição do servidor, o Sr. Antino Correa Noleto
Júnior (matrícula n° 1646322), para participar do Seminário “A
CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO – CABIMENTO,
INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
E OS CONTRATOS DECORRENTES”, no período de 14 a 16 de outubro
deste ano, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$ 4.140,00,00
(quatro mil, cento e quarenta reais) visando proporcionar o aperfeiçoamento
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, 07 de outubro
de 2019. Othelino Neto
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