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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/10/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15.10.2019

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 297/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 070/
2019, ALTERA A LEI Nº 10.794, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018,
QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
“ADOTE UM CASARÃO” PELO GOVERNO ESTADUAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, E A LEI Nº 10.997, DE 29 DE MARÇO
DE 2019, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL “HABITAR
NO CENTRO”. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º E 8º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 298/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 078/
2019, ALTERA A LEI Nº 6.915, DE 11 DE ABRIL DE 1997, QUE
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO, POR TEMPO
DETERMINADO, DE PESSOAL PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS
TERMOS DO INCISO IX DO ART. 19, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, E ALTERA A LEI Nº 6.107, DE 27 DE JULHO DE 1994,
QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
CIVIS DO ESTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO
ART. 6º E 8º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

II - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 368/2019, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 051/2019), DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE
AGROINDUSTRIAL, FAMILIAR, ARTESANAL E DE PEQUENO
PORTE – SUSAF/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
EMENDA COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, E DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO
FERNANDO PESSOA.

4. PROJETO DE LEI Nº 369/2019, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 050/2019), DISCIPLINA
PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS, PELOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE – SUS NO ESTADO DO MARANHÃO, PARA A
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SOLICITAÇÃO DE

EXAMES, PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E INTERNAÇÕES
COMPULSÓRIAS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE – SES. COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA, E DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES.

5. PROJETO DE LEI Nº 372/2019, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 054/2019), ALTERA A LEI Nº 6.107,
DE 27 DE JULHO DE 1994 (ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM EMENDA COM PARECERES
FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA, E DA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO
ADELMO SOARES.

6. PROJETO DE LEI Nº 378/2019, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 066/2019), ALTERA A LEI Nº 10.509,
DE 16 DE SETEMBRO DE 2016, QUE INSTITUI O PROGRAMA
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS MESTRES E
MESTRAS DA CULTURA POPULAR DO MARANHÃO.  COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL
LEITOA, E DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO –
RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

7. PROJETO DE LEI Nº 455/2019, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 076/2019), DISPÕE SOBRE A
POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL, CRIA O CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA, E DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA – RELATOR DEPUTADO DUARTE
JÚNIOR.

8. PROJETO DE LEI Nº 459/2019, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 077/2019), ALTERA A LEI Nº 10.595,
DE 24 DE MAIO DE 2017, QUE INSTITUI O PROGRAMA
MARANHÃO VERDE, DESTINADO A FOMENTAR E
DESENVOLVER PROJETOS VOLTADOS PARA APOIO À
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA E DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA –
RELATORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO.

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

9. PARECER Nº 641/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 164/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAIZA HORTEGAL, QUE INSTITUI A
OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAR KIT DE PRIMEIROS
SOCORROS NAS EMBARCAÇÕES AQUAVIÁRIAS, E A
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE BORDO COM NOÇÕES BÁSICAS
DE PRIMEIROS SOCORROS. – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

IV - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10. PROJETO DE LEI Nº 086/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, INSTITUI A “SEMANA ESTADUAL
DO LIXO ZERO”, NO ESTADO DO MARANHÃO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
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JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES.

11. PROJETO DE LEI Nº 419/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI “A
SEMANA ESTADUAL DA MULHER EMPREENDEDORA
MARANHENSE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

12. PROJETO DE LEI Nº 426/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO OS “HINOS DA HARPA CRISTÃ” DA
ASSEMBLEIA DE DEUS DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

13. 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. TRANSFERIDA A DISCUSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA. (1ª SESSÃO).

14. PROJETO DE LEI Nº 435 /2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI A CAMPANHA
DIGA NÃO A IMPORTUNAÇÃO, NO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA

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

15. PROJETO DE LEI Nº 193/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO A
SEMANA ESTADUAL DOS MUSEUS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

16. PROJETO DE LEI Nº 237/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, DISPÕE SOBRE O
CADASTRO ESTADUAL DE INFORMAÇÕES PARA
PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO ESTADO
DO MARANHÃO – CADASTRO DE PEDÓFILOS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

17. REQUERIMENTO N° 558/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA REQUERIDA, EM CARÁTER DE
URGÊNCIA, À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO
MARANHÃO – SES/MA, INFORMAÇÕES ACERCA DA
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE NEUROLOGIA NO HOSPITAL
MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS, LOCALIZADO NO
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA. INDEFERIDO PELA MESA -
O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO.

18. REQUERIMENTO N° 559/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO GOVERNADOR DO ESTADO SENHOR FLÁVIO DINO E
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
SENHOR JEFFERSON PORTELA, SOLICITANDO QUE
INFORME A QUANTIDADE DE POLICIAIS MILITARES
NOMEADOS ENTRE OS ANOS DE 2015 A 2019 NO ESTADO
DO MARANHÃO. INDEFERIDO PELA MESA – O AUTOR
RECORREU AO PLENÁRIO.

19. REQUERIMENTO N° 562/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE ESTA CASA CONGRATULE-SE
COM AS GESTORAS, DA ESCOLA DE ENSINO ARDALIÃO
AMÉRICO PIRES, DE BARRA DO CORDA/MA, IUSA BILIO DE
SOUSA ARRUDA (PROFESSORA E GESTORA GERAL) E ROSA
AMÉLIA SILVA FEITOSA (PROFESSORA E GESTORA-
ADJUNTA), PELO RECONHECIMENTO DE SEUS SERVIÇOS
PRESTADOS EM PROL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE
DE BARRA DO CORDA/MA.

20.REQUERIMENTO N° 567/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS A REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS
PROJETOS DE LEI Nº 067/2016 E 166/2016 DE SUA AUTORIA.

21.REQUERIMENTO N° 570/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM  CONVOCADOS PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS A ESTA CASA O CORONEL
HERON SANTOS, O MAJOR ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO
COSTA, O TENENTE-CORONEL EMERSON FARIAS COSTA,
O CORONEL ANTÔNIO MARKUS DA SILVA LIMA E O MAJOR
JADIEL LUÍS SOUSA REZENDE NA SESSÃO PLENÁRIA DO
PRÓXIMO DIA 22 DE OUTUBRO, ÀS 11 HORAS, ACERCA DA
EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DO MEMORANDO
CIRCULAR 098/2018, QUE DETERMINA À POLÍCIA MILITAR
DO MARANHÃO O LEVANTAMENTO ELEITORAL DE
OPOSITORES AO GOVERNO DO ESTADO.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

22.REQUERIMENTO N° 563/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NOS PERÍODOS DE
02 A 04 E DE 09 A 11 DE SETEMBRO, ASSIM COMO NOS DIAS
16, 23, 24, 25 E 30 DO MESMO MÊS, EM VIRTUDE DE
TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

23.REQUERIMENTO N° 564/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NOS PERÍODOS DE
01 A 08 DE AGOSTO E NOS DIAS 12, 21, 22, 26 E 30 DO MESMO
MÊS, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE SAÚDE,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

24.REQUERIMENTO N° 565/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA CONSIGNADO, NOS ANAIS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, REGISTRO DE
PESAR AOS FAMILIARES DO VEREADOR DO MUNICÍPIO DE
TUFILÂNDIA, SENHOR ELISVALDO MARTINS, EM VIRTUDE
DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09 DE OUTUBRO
DESTE ANO.

25.REQUERIMENTO N° 566/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
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OUVIDA A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE LEI Nº 496/2019 DE SUA AUTORIA.

26.REQUERIMENTO N° 568/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, REQUER DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA FALTA
OCORRIDA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DESTE ANO, EM
VIRTUDE DE CONSULTA MÉDICA, CONFOME ATESTADO EM
ANEXO.

27. REQUERIMENTO N° 569/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, REQUER DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJAM JUSTIFICADAS SUAS
FALTAS OCORRIDAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE
SETEMBRO DESTE ANO, CONFOME ATESTADOS EM ANEXO.

28.REQUERIMENTO N° 572/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA SUBMETIDO À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO O PARECER Nº 467/2019 DA CCJC, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 351/2019 DE SUA AUTORIA

29.REQUERIMENTO N° 574/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER
Nº 440/2019, ORIUNDO DA CCJC, REFERENTE AO PROJETO
DE LEI Nº 350/2019, QUE REJEITOU A PROPOSIÇÃO DE SUA
AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 15/10/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 504/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “institui o Dia Estadual da
conscientização e Combate às Fake News – disseminação de notícias
falsas.

2. PROJETO DE LEI Nº 505/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que “estabelece diretrizes sobre a
obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Maranhão, da realização de
treinamento e apresentação do plano de evacuação em clínicas, hospitais
das redes públicas e particular, imóveis comerciais e residenciais do
Estado do Maranhão nos casos que especifica, e dá outras
providências”.

3. PROJETO DE LEI Nº 506/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, “criação do serviço de Disque Denúncia de
Maus Tratos e Abandono de Animais”.

4. PROJETO DE LEI Nº 507/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que “dispõe sobre a criação do “Programa
de incentivo à produção Agroecológica nas escolas” em instituições da
Rede Pública Estadual de Ensino, no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 508/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que “dispõe sobre a obrigatoriedade, no
âmbito do Estado do Maranhão, de fixação de placa em agropecuárias,
clínicas veterinárias, “pet shops” e afins, com a informação de que
maus tratos e abandono a animais é crime, e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 509/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que declara de Utilidade Pública Estadual o
Instituto Missionário Resgate, localizado no Município de Itapecuru-
Mirim.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 130/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que acrescenta
dispositivo à Resolução Legislativa Nº 449/2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 131/19,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Dr. José Augusto
Cutrim Gomes.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 132/19,
de autoria da Senhora Deputada Andreia Martins Rezende, que

determina a publicação da Constituição Estadual do Maranhão de 1989
em áudio e braille.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 502/19, de autoria do Senhor

Deputado Felipe dos Pneus, que considera de Utilidade Pública a
“Associação das Donas de Casa do Conjunto Roseana Sarney”, com
sede e foro no Município de Paço do Lumiar, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 503/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui no calendário de Eventos do
Estado do Maranhão a Campanha “Mais Mulheres na Política”.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 500/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o “Dia Estadual do Oficial
da Reserva do Exército Brasileiro – Dia do Oficial R-2 no Estado do
Maranhão, a ser comemorado, anualmente, em 4 de novembro.

2. PROJETO DE LEI Nº 501/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição de
empresas condenadas em processos criminais de participarem de
licitações, ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços,
compras, alienações e locações, no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/19, de
autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que acrescenta dispositivo
a Lei Complementar Nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que
regulamenta o fundo Estadual de Combate ao Câncer.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 499/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre Campanha Educativa
“Gravidez Ativa”, no âmbito do Estado do Maranhão e fixa outras
providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 127/19,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Manoel Beckman ao Dr. João Francisco Jones Fortes
Braga.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 128/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao Senhor Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 129/19,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação do “Programa
Discutindo o Brasil”.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 14 DE OUTUBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

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

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para a leitura da Ata da Sessão anterior.

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 088 / 19

São Luís, 11   de outubro  de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 118/
2019, que dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de balanças de
precisão em supermercados, hipermercados, congêneres e dá outras
providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 118/2019, que
dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de
balanças de precisão em supermercados,
hipermercados, congêneres e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 118/2019.

RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa em comento tem por finalidade tornar

obrigatória a disponibilização de balanças de precisão, pelos
supermercados, hipermercados e congêneres, a fim de que os
consumidores façam a conferência do peso das mercadorias previamente
embaladas. Obrigação semelhante é direcionada aos açougues, padarias,
abatedouros, feiras livres e estabelecimentos afins.
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Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez

que reforça as disposições do art. 5º, inciso XXXII, da Constituição da
República e o direito do consumidor à informação adequada e clara
sobre os produtos adquiridos (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa
do Consumidor2), evitando, assim, que o cliente incorra em erro acerca
da quantidade do produto (publicidade enganosa3) e adquira mercadorias
com vício de quantidade.

 Contudo, o art. 1º, §1º, assim dispõe:

Art. 1º  Ficam os supermercados, hipermercados e
congêneres, obrigados a instalar balanças de precisão, para
uso dos consumidores, com a finalidade de conferência do
peso das mercadorias previamente embaladas e enlatadas
pelo estabelecimento comercial, ou de responsabilidade do
próprio fabricante.
§ 1º  As balanças deverão estar dispostas em local visível,
de fácil acesso e com ampla divulgação, sendo necessária
a instalação de, no mínimo, 3 (três) balanças em
hipermercados, 2 (duas) balanças em supermercados, e
1 (uma) balança em estabelecimentos congêneres, para
conferência pelos consumidores.
[...]
[grifo nosso]

O referido dispositivo estabelece a quantidade de balanças de
precisão que cada estabelecimento deverá disponibilizar aos
consumidores, de acordo com o formato de varejo em que se enquadre
(hipermercado, supermercado ou estabelecimento congênere).

A despeito disso, a proposta legislativa não prevê o que se
pode considerar como hipermercado, supermercado ou estabelecimento
congênere, nem mesmo faz referência à eventual norma técnica ou
jurídica que estabeleça tal diferenciação.

A definição do que seja hipermercado, supermercado ou
estabelecimento congênere, para a garantia da segurança jurídica, deve,
necessariamente, pautar-se em critérios objetivos capazes conferir
certeza e estabilidade às relações jurídicas.

Diante da inexistência de distinção normativa do que seja
hipermercado, supermercado ou estabelecimento congênere, para os
fins da proposta legislativa, o § 1º do art. 1º do Projeto de Lei nº 118/
2019 abre margem à subjetividade, insegurança jurídica e eventuais
sanções arbitrárias.

No que tange à fixação de número de balanças por
estabelecimento comercial (três em hipermercados, duas em
supermercados e uma em estabelecimento congênere), faz-se oportuno
registrar que, à luz do princípio da proporcionalidade, qualquer medida
só se legitima acaso reste verificado, na prática, que ela é indispensável
para o alcance do interesse público, não podendo ser substituída por
outra menos onerosa.

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no
ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal), e,
em conjunto com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade,
consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente
das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida,
direito justo e valores afins.

A imposição de quantitativo fixo do número de balanças à
disposição dos consumidores desconsidera o fluxo efetivo de pessoas
em cada estabelecimento comercial, o que pode caracterizar exigência
excessiva ou desarrazoada.

Nessas circunstâncias, considerando a insegurança jurídica
decorrente da não definição do que se pode enquadrar, objetivamente,
como hipermercado, supermercado ou estabelecimento congênere, bem
como a desproporcionalidade da exigência de número fixo de balanças,
independentemente do fluxo efetivo de consumidores, oponho veto
ao § 1º do art. 1º do Projeto de Lei nº 118/2019 por padecer de vício
de inconstitucionalidade material.

De outro giro, o art. 3º do Projeto de Lei nº 118/2019 dispõe
que os estabelecimentos deverão disponibilizar em local visível e de
fácil acesso, cópia da Lei que torna obrigatória a instalação de balanças
de precisão em estabelecimentos comerciais, nos seguintes termos:

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

A despeito da intenção do legislador, a observância de tal
exigência torna-se inviável para os estabelecimentos comerciais de
grande porte haja vista a amplitude de suas estruturas.

Na forma do art. 5º do Projeto de Lei nº 118/20196, a
inobservância das disposições contidas na norma importará, no que
couber, a aplicação das penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Assim, a inviabilidade de cumprimento do disposto no referido
artigo e a consequente inobservância das disposições da norma poderão
levar, acaso sancionado, à aplicação de punições arbitrárias, o que
implica inconstitucionalidade, razão pela qual oponho veto ao art. 3º
da proposta legislativa em apreço.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao princípio da superioridade normativa
da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania do texto
constitucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 118/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE OUTUBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 504 / 19

“Institui o Dia Estadual da Conscientização e
Combate às Fake News - disseminação de notícias
falsas”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do estado do Maranhão o
dia 24 de março como o Dia Estadual da Conscientização e Combate às
Fake News - disseminação de notícias falsas.

Art. 2º - A instituição deste dia tem o objetivo de estabelecer
um marco da abordagem para criação, divulgação e disseminação de
notícias falsas e conscientização sobre efeitos e consequências jurídicas.

Art. 3º - “Dia Estadual da Conscientização e Combate às Fake
News” compreenderá a realização de seminários, ciclos, palestras,
vídeos e demais ações educativas.

Art. 4º - A Secretaria Estadual de Educação coordenará a
implantação, realização e divulgação do evento.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Plenário Nagib Haickel, 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa combater as fake news que são

notícias falsas produzidas e disseminadas de forma irresponsável pelo
mundo todo para prejudicar ou beneficiar alguém ou simplesmente
para promover uma postagem com likes ou visualizações de páginas
eletrônicas.

Ocorre que tais notícias falsas têm se utilizado de
compartilhamento irresponsável de internautas que praticam um
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desserviço público espalhando mentiras, sem o cuidado de verificar
previamente a veracidade das noticiar recebidas através das redes sociais.
Também, existem empresas que atuam na criação das fake news e
utilizam-se de tecnologia de bots (robôs de compartilhamento), para
alcançarem o máximo de pessoas possíveis, visando influenciar a
população e gerar a viralização das notícias falsas.

Surge, então, a necessidade do estado adotar legislação própria,
políticas e programas que combatam e previnam a disseminação de
notícias falsas, sendo que a educação da população é sempre a melhor
e mais barata solução a ser adotada.

O dia 24 de março é o dia internacional do Direito à Verdade, e
já faz parte do calendário nacional de datas comemorativas (lei 13.605/
2018). Resguardando assim, o dia dedicado à reflexão coletiva a respeito
da importância do conhecimento das situações em que ocorreram
violações aos direitos humanos e dignidade das vítimas. Oportuno,
portanto, ser também um dia de reflexão sobre a importância de se
apurar e checar a veracidade das notícias que nos bombardeiam todos
os dias por meio das mídias sociais, principalmente.

Plenário Nagib Haickel, 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 505 / 19

“Estabelece diretrizes sobre a obrigatoriedade, no
âmbito do Estado do Maranhão, da realização de
treinamento e apresentação do plano de evacuação
em clínicas, hospitais, das redes pública e
particular, imóveis comerciais e residenciais do
Estado do Maranhão nos casos que especifica, e
dá outras providências.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA,

Art.1º Esta lei estabelece diretrizes sobre obrigatoriedade, no
território estadual, dos treinamentos e planos de evacuação nas clínicas,
hospitais, das redes públicas e particular, imóveis comerciais e
residenciais.

Art. 2º Ficam as clínicas e hospitais, das redes pública e
particular, imóveis comerciais e residenciais no âmbito do Estado
Maranhão, obrigadas a realizar treinamento e apresentarem plano de
evacuação para os casos de ocorrências de incêndio e danos estruturais.

§1º Os planos de evacuação deverão obedecer às diretrizes que
dispõe a lei nº 6546 de 29/12/1995 (Código de Segurança contra Incêndio
e Pânico no Estado do Maranhão), sendo apreciados e aprovados pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão.

§2º Os treinamentos de evacuação deverão ser oferecidos a
todos os funcionários, independentemente da função exercida.

§3º O plano de evacuação será treinado pelo menos uma vez,
no início de cada semestre.

§4º Os Municípios que não contarem com unidade do Corpo
de Bombeiros Militar instalada poderão criar e manter serviços de
prevenção e combate a incêndio e atendimento a emergências, mediante
convênio com a respectiva corporação militar estadual.

Art. 2º Os treinamentos dispostos nesta lei deverão ser
periódicos, a fim de garantir que todos os funcionários destes
estabelecimentos se encontrem capacitados para procederem com a
evacuação, minimizando os possíveis danos.

Parágrafo único. Cabe aos Corpos de Bombeiros, como
atribuição subsidiária, cooperar com o desenvolvimento de uma
mentalidade de prevenção e proteção contra incêndio nos
estabelecimentos de clínicas, hospitais, prédios e condomínios
residenciais.

Art.3º Fica estabelecido por meio desse, imóveis comerciais e
residenciais a partir de três andares.

Art. 4º O descumprimento acarretará multa, a ser estabelecida
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, sendo
dobrada em caso de reincidência.

Art. 5º Os valores arrecadados com as multas serão destinados
ao Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Maranhão.

Art 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 08 DE

OUTUBRO DE 2019.

Justificativa
O presente projeto de lei objetiva diminuir a proporção de

eventuais acidentes, criar um ambiente favorável para uma ação
conjugada de esforços, considerando que com a disponibilidade de um
plano de evacuação e o devido treinamento, os funcionários dos
estabelecimentos de saúde poderão proceder corretamente, de forma
sistemática e assertiva, visando salvaguardar a integridade física das
pessoas.

A importância do plano de emergência é inestimável. Todos
sabemos que, em momentos de aflição, a chance de adotarmos uma
postura impulsiva e impensada é enorme. Afinal, nosso instinto de
sobrevivência sempre falará mais alto.

Por isso, quando existe um documento que, a partir da análise
de riscos e ameaças ao condomínio, lista uma série de procedimentos a
serem adotados, tem-se uma expectativa de evitar atitudes arriscadas.
É muito mais fácil disciplinar e organizar as ações em casos de
emergência quando se tem um plano que elencou todas elas.

Desta forma, será possível que acidentes dessa natureza não
vitimassem tantas pessoas, pois, com a rápida evacuação dos pacientes,
aparelhos e insumos básicos para a manutenção da vida, os efeitos do
sinistro serão minimizados. São as mais várias as razões para a adoção
de um plano de evacuação, entre elas:

- Identificar os riscos e, a partir de então, buscar minimizar os
seus efeitos em relação aos indivíduos;

- Definir cenários de acidentes para os riscos identificados;
- Definir princípios, normas e regras de atuação em face dos

cenários possíveis;
- Organizar os meios e prever as atribuições de cada um;
- Desencadear ações oportunas para minimizar os efeitos do

sinistro;
- Evitar confusões, erros e a duplicação de ações;
- Prevenir e organizar antecipadamente a intervenção e a

evacuação;
Treinar procedimentos a serem testados;
Desse modo, eclodida uma situação de risco ou na sua iminência,

estarão dadas todas as condições necessárias para prevenir o pânico e
permitir a mais rápida e segura evacuação do local, de um bom plano de
evacuação, mas também de realizarem o respectivo treinamento, de
modo a verificar não só a sua efetividade, mas também tornar aptas
todas as pessoas que têm algum tipo de atividade no estabelecimento
para bem se conduzirem em face de situações de risco.

Certo de que contarei com apoio dos meus pares para aprovar
projeto de tamanha importância, é que o submeto para apreciação.

PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 08 DE
OUTUBRO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B.

PROJETO DE LEI Nº 506 / 19

 “Criação do serviço de Disque Denúncia de Maus
Tratos e Abandono de Animais.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o serviço de Disque Denúncia de Maus
Tratos e abandono de Animais, para receber denúncias referentes à
violência ou crueldade praticada contra animais.

Parágrafo único. O serviço a ser criado visa à proteção de
nossa fauna, por meio de ações fiscalizadoras promovida por
instituições do estado a partir de denúncias feitas por qualquer cidadão,
por meio dos órgãos de comunicação, telefone, e-mail, carta ou qualquer
outra forma de comunicação, levadas ao poder público.
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Art. 2º. Consideram-se maus tratos:
I - Praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal;
II - Manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes

impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar
ou luz;

III - Obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às
suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para deles obter
esforços que, razoavelmente não se lhes possam exigir senão com
castigo;

IV - Abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado,
bem como deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe
possa prover, inclusive assistência veterinária;

V - Não dar morte rápida, livre de sofrimento prolongado, a
todo animal cujo extermínio seja necessário para consumo ou não;

VI - Abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em
período adiantado de gestação;

VII - Atrelar animais a veículos sem os apetrechos
indispensáveis, como sejam balancins, ganchos e lanças ou com arreios
incompletos;

VIII - Deixar de revestir com couro ou material com idêntica
qualidade de proteção as correntes atreladas aos animais de arreio;

IX - Fazer viajar um animal a pé mais de dez quilômetros sem
lhe dar descanso, ou trabalhar mais de seis horas contínuas, sem água
e alimento;

X - Conservar animais embarcados por mais de doze horas
sem água e alimento, devendo as empresas de transporte providenciar,
sobre as necessárias modificações no seu material, dentro de doze
meses a partir desta lei;

XI - Conduzir animais por qualquer meio de locomoção,
colocados de cabeça para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer
outro modo que lhes produza sofrimento;

XII - Transportar animais em cestos, gaiolas, ou veículos sem
as proporções necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem
que o meio de condução em que estão encerrados esteja protegido por
uma rede metálica ou idêntica que impeça a saída de qualquer membro
do animal.

XIII – Oferecer risco em curral ou outros lugares, os animais
em que não lhes sejam possíveis moverem-se livremente, ou deixá-los
sem água ou alimento por mais de doze horas;

XIV - Ter animal encerrado juntamente com outros que os
aterrorizem ou molestem;

XV - Ter animais destinados à venda em locais que não reúnam
as condições de higiene e comodidade relativas;

XVI- Expor nos mercados e outros locais de venda, por mais
de doze horas, aves em gaiolas, sem que se faça nestas a devida limpeza
e renovação de água e alimento;

XVII - Ministrar ensino a animais com maus tratos físicos;
XVIII - Exercitar tiro ao alvo sobre pombos, nas sociedades,

clubes de caça, inscritos no Serviço de Caça e Pesca;
XIX - Realizar ou promover lutas entre animais da mesma

espécie ou de espécie diferente, touradas e simulacros de touradas,
ainda mesmo em lugar privado;

XX - Arrojar aves e outros animais nas caças e espetáculos
exibidos para tirar sorte ou realizar acrobacias;

Art. 3º. O Estado poderá realizar convênios com Município,
visando à instituição de uma política conjunta de apuração das denúncias
formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos fiscalizadores
competentes.

Art. 4º. O custeio do serviço previsto nesta lei será feito por
meio de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
do poder executivo, e de recursos oriundos de convênios e acordos
celebrados com entidades públicas e particulares.

Art. 5º. O Poder Executivo promoverá ampla divulgação dessas
medidas e divulgará um número de telefone para contato direto da
população com o Ministério do Meio Ambiente.

 Parágrafo Único. O serviço de que trata esta lei será instituído
no prazo de um ano contado da data de publicação desta lei.

Art. 6º. Fica assegurado sigilo absoluto da identidade do
denunciante se assim o desejar.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA

Os maus tratos aos animais são constantes em nosso Estado, e
esse tipo de crime precisa ser registrado e apurado. Esse mecanismo
do disque denúncia animal vai possibilitar a queixa por parte da
população e o encaminhamento para apuração. Acredito que a medida
vai contribuir para reduzir esse tipo de crime.

Segundo o art. 32 da lei federal 9.605/98, é crime praticar ato
de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é de detenção de três
meses a um ano, e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins
didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. A
punição é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do
animal.

Esse projeto de lei se configura como um grande avanço na luta
contra os maus tratos contra animais. No entanto, é importante que o
poder público e a sociedade entendam o que de fato é caracterizado
por maus tratos. É preciso entender que maus tratos vão além daquela
agressão física, que por si só já é bastante cruel, mas saber que a
situação de abandono com a falta de água, comida e local adequado
para o animal, também se caracteriza por maus tratos. Precisamos
avançar em conhecimento.

Temos acompanhado através da Comissão de Defesa e Proteção
dos animais da OAB-MA, com a presidente Camila Maia, e a vice-
presidente, Lisiane Azevedo, informações a respeito do tratamento
cruel que vem sofrendo vários animais em nosso Estado. Estes animais
indefesos necessitam de meios eficazes que os protejam.

Assim, a presente propositura oferece a criação do “Disque-
Denúncias de Maus-Tratos aos Animais”, que vai disponibilizar canais
de denúncia à população, que muitas têm conhecimento de casos que
estejam ocorrendo, mas que não tem onde recorrer para denunciá-los.

Atualmente, as denúncias recebidas não encontram amparo,
pois não há atribuições especificas dos órgãos públicos acionados
para tal fim. Com a criação de um mecanismo para formalizar as
denúncias e centralizá-las num mesmo setor, com o registro e o
agrupamento das várias ocorrências, ofereceremos à sociedade dados
importantes, impondo às autoridades competentes a necessidade de
apurar as denúncias e punir os seus responsáveis.

Por essas razões, peço o apoio para aprovação da presente
proposta.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUIS -MA, 10 DE
OUTUBRO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 507 / 19

“Dispõe sobre a criação do “Programa de
incentivo à produção Agroecológica nas escolas”
em instituições da Rede Pública Estadual de Ensino,
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, DECRETA

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o
“Programa de Incentivo à produção Agroecológica nas escolas”,
destinado ao cultivo de mudas de árvores frutíferas, hortaliças e plantas
medicinais.

Art. 2º A formação da horta será realizada por alunos das
escolas, sob a supervisão de técnicos da Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar – SAF e da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Pesca - SAGRIMA, com apoio das comunidades.

Art. 3º O “Programa de Incentivo à Produção Agroecológica,
mas escolas” tem como objetivo:
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I – Promover a educação e a preservação ambiental;
II – O fornecimento de mudas às escolas e às comunidades

locais;
III – O desenvolvimento de habilidades e aptidões dos

estudantes;
IV – A ampliação da arborização em áreas públicas e privadas

da cidade;
V – A iniciação e a formação profissional dos alunos;
VI – A criação de uma alternativa para geração de renda, o

combate ao desemprego e a criminalidade juvenil.
Art. 4º O “Programa de incentivo à produção Agroecológica

nas escolas” será desenvolvido e implantado nas escolas do Estado do
Maranhão, podendo se expandir para áreas públicas destinadas pelo
Poder Executivo para essa finalidade.

Art. 5º Cabe ao Poder Executivo, através da Secretaria de Estado
de Agricultura Familiar – SAF e da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Pesca - SAGRIMA, o fornecimento de orientação técnica,
equipamentos, adubos e sementes necessários à execução do programa.

Art. 6º O Poder Executivo poderá firmar convênios com órgãos
do Governo Federal, instituições de ensino ou com a iniciativa privada
objetivando a viabilização do programa.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que Dispõe sobre a criação do
“Programa de incentivo à produção Agroecológica nas escolas’’
em instituições da Rede Pública Estadual de Ensino, no âmbito do
Estado do Maranhão, e dá outras providências”.

Em tempos nos quais os recursos para promover o aprendizado
vêm se concentrando prioritariamente em tecnologia multimídia, uma
simples horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades
didáticas.

Vale ressaltar o Maranhense Francisco Sales de Oliveira,
conhecido popularmente como “Chico Sales” ex-presidente da
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do
Maranhão (FETAEMA), que contribuiu e ainda contribui
significantemente   para a Agricultura Familiar do Estado do Maranhão,
dedicando boa parte de sua vida e atenção à implementação de políticas
públicas voltada para as famílias de pequenos produtores rurais, classe
essa extremamente carente, não só de recursos financeiros, mas também
da assistência técnica, de forma à ajudar no desenvolvimento na sua
labuta.

Prática já adotada por diversos sistemas de ensino, com estudos
que comprovam sua eficácia e os benefícios advindos de sua
implantação, a horta na escola oferece várias vantagens para a
comunidade, tais como:

- Tornar mais concretos e próximos do dia-a-dia do aluno temas
normalmente estudados apenas teoricamente, tais como o suo e
conservação do solo, erosão, assoreamento, adubação e agrotóxicos,
entre outros;

- Oferecer motivação concreta para que os alunos se interessem
por conhecer os tipos de alimentos, sua composição e as principais
fontes de proteína, vitaminas e sais minerais;

- Estimular o desenvolvimento de hábitos em relação ao
consumo de verduras e legumes;

- Utilizar a horta como espaço de observação da cadeia alimentar;
- Verificar, por meio de observação da horta, os possíveis

predadores e debater as medidas preventivas e de manejo desses seres;
- Compreender o processo de fotossíntese, analisando a

produção de açucares e a queima de glicose, através do equilíbrio
estabelecido entre os vegetais e animais;

- Iniciar os alunos em atividades ligadas à pesquisa na área de
ecologia como ciclos da matéria, fluxo de energia, crescimento e regulação
populacional;

- Promover a compreensão teórica sobre os fatores abióticos e
bióticos com o auxílio da horta;

- Estabelecer um espaço democrático, fruto de trabalho
realizado em conjunto, que possibilite a internação entre pessoa/meio
ambiente e pessoa/pessoa, estimulando o exercício da cidadania e a
interação entre as disciplinas na construção de um trabalho
interdisciplinar;

- Dar oportunidade aos alunos de aprenderem a cultivar plantas
utilizadas como alimento;

- Criar uma área verde na escola, produtiva, pela qual todos se
sintam responsáveis;

- Compreender a importância da reciclagem, durante o processo
de confecção dos terrários, para reduzir o impacto ambiental ocasionado
pelo acúmulo de lixo;

- Conhecer e valorizar as espécies regionais de plantas e
alimentos.

Além dos aspectos pedagógicos, algumas experiências com
hortas em escolas redundaram em melhoria na qualidade da merenda
escolar, já que as hortas locais podem produzir diversos tipos de
alimentos saudáveis que podem ser incorporados à merenda. De forma
reflexa, implica incremento na qualidade da alimentação das crianças,
de uma maneira simples e com baixo custo.

Com a criação de hortas nas escolas, pretende-se levar as
crianças e adolescentes à aquisição de hábitos saudáveis de alimentação,
através do despertar da curiosidade e do prazer de produzir e consumir
alimentos frescos, livres de agrotóxicos, saudáveis e, acima de tudo,
frutos do seu trabalho.

 Além dos benefícios apontados, a iniciativa promove também
o senso de responsabilidade, pois os alunos serão responsáveis pelo
bom andamento da horta. Os professores ainda podem aproveitar para
mostrar, na prática, e de forma interdisciplinar, matérias aprendidas
nas salas de aula, como ecologia, biologia, meio ambiente e o bom
aproveitamento hídrico, entre outros.

Diante da relevância da iniciativa, conto com o apoio dos ilustres
Parlamentares para sua aprovação.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUIS -MA, 10 DE
OUTUBRO DE 2019 - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 508 / 19

“Dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do
Estado do Maranhão, de fixação de placa em
agropecuárias, clínicas veterinárias, “pet shops”
e afins, com a informação de que maus tratos e
aband ono a animais é crime, e dá outras
providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º É obrigatória, no âmbito do Estado do Maranhão, a
fixação de placas em todos os estabelecimentos agropecuários, clínicas
veterinárias, pet shops, hotéis de pet, locais de banho, tosa e afins, que
comercializem alimentos, medicamentos e insumos animais, informando
sobre o crime de maus tratos e sua respectiva pena.

Art. 2º A placa informativa deve ficar em local visível ao público
e em tamanho não inferior à 50 centímetros por 40 centímetros, com a
seguinte redação: “É CRIME praticar ato de abuso, abandono, maus
tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e
multa (art. 32 da Lei Federal nº 9.605/98)”

Art. 3º A fiscalização das atividades e a aplicação das multas
decorrentes de infração ficam a cargo dos órgãos competentes da
Administração Pública Estadual, previstos em regulamento, nas suas
respectivas áreas de atribuição.

Art.4º Estabelecimentos que descumprirem as disposições
constantes desta Lei serão punidos progressivamente com o pagamento
de multa que será definida pelo órgão competente, em consonância
com poder executivo.

Parágrafo único. Os valores arrecadados com as multas serão
destinados ao Fundo Especial de Proteção ao Animais.
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Art. 5º - Os estabelecimentos de que trata o disposto no artigo

1º deverão adotar providências no prazo de um 1(um) ano, para atender
o disposto nessa lei, contado da data de sua publicação.

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

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988 prescreve em seu art. 225 o

dever de o Poder Público proteger a fauna e a flora, havendo expressa
menção à vedação, na forma da lei, de práticas que provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Maus tratos a animais acontece, cotidianamente, tanto na capital
maranhense quanto no resto do Brasil. Esta proposição visa assegurar
a proteção à vida e ao bem-estar dos animais, mediante a consideração
da integridade física e mental como interesse difuso, além disso, confere
tratamento aos animais como seres sencientes.

No âmbito internacional, é referência a Declaração Universal
dos Direitos dos Animais de 27 de janeiro de 1978 editada pela
UNESCO, garante aos animais o respeito a vida em seu artigo 2º,
assegurando a efetividade do direito dos animais.

Há muito tempo foi superado o entendimento de que animais
são coisas sem nenhuma proteção jurídica. É importante destacar que
existe norma vigente que protege os mesmos e pune quem os maltrata,
presente na lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, e que o conhecimento
da mesma não está para o alcance de todos, é o que pretende garantir a
proposta de lei aqui apresentada, sendo então o objetivo da norma
buscar que tais fatos não se tornem rotineiros e tacitamente admitidos
pela sociedade.

Através da fixação de placas indicativas dos delitos e sua pena
exposta, poderá colaborar para ações preventivas, ou mesmo estimular
as denúncias de crime praticados, promovendo educação e consciência
ambiental na sociedade civil, em acordo com a magna carta. Todo animal
tem direito de ter sua existência respeitada, sendo dever do Estado e da
sociedade civil sua proteção.

Salientamos, por fim, que a placa informativa é apenas uma
das ferramentas para avançarmos nas políticas públicas para animais
do nosso Estado, pois, para o efetivo controle da população de animais
domésticos, principalmente os de rua, que sofrem com abandonos e
maus-tratos.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres
Parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUIS -MA, 10 DE
OUTUBRO DE 2019 - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 509 / 19

Declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto
Missionário Resgate, localizado no município de
Itapecuru-Mirim.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - É declarado de Utilidade Pública Estadual o Instituto
Missionário Resgate, localizado no Município de Itapecuru-Mirim.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Instituto Missionário Resgate, situado no município de
Itapecuru-Mirim, é uma instituição sem fins lucrativos e que
desenvolve um trabalho de grande relevância social, no tocante ao
tratamento de dependentes químicos, naquela cidade. Fundado em 12
de dezembro de 2014, o Instituto é uma sociedade civil de direito
privado que terá duração por tempo indeterminado, com sede e foro na
Rua José Gonçalves, 12-A, Bairro Centro, CEP: 65.485-000.

Tem por finalidade recuperar pessoas adultas do sexo masculino
viciadas em drogas, bebidas alcoólicas e dependentes de substâncias
tóxicas de qualquer natureza.

No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto Missionário
Resgate não faz nenhum tipo de discriminação. Desenvolvendo
atividade gerencial e de orientação religiosa-cristã, o Instituto se
estrutura em Departamento Administrativo e Departamento Espiritual,
cuja administração e coordenação é feita pela Igreja Missionária Resgate.

Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos
nobres pares, para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2019 - Wendell Lages
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 130 / 19

Acrescenta dispositivo à Resolução Legislativa nº
449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Art. 1º Acrescenta-se o parágrafo segundo ao art. 61 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, com a
seguinte redação, ficando convertido o atual parágrafo único em
parágrafo primeiro:

“Art. 61. ................................................................................
§ 1º Caberá, ainda, à Consultoria Legislativa elaboração
de minutas de proposições legislativas e minutas de pareceres
sobre proposições, pareceres avulsos e relatórios das
Comissões Parlamentares de Inquérito.
§ 2º As notas técnicas ou pareceres sobre proposições,
estudos ou pesquisas de interesse do Poder Legislativo, de
que trata o caput deste artigo, deverão ser disponibilizados
on-line no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo-SAPL,
além de ser d isponibilizado cópia imediata aos
parlamentares que assim o requererem.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 10 de outubro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 131 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Dr José Augusto Cutrim Gomes.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Dr. José Augusto Cutrim Gomes.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de outubro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

José Augusto Cutrim Gomes é membro do Ministério Público
do estado do Maranhão desde 1993. Nasceu em São Luís – Maranhão.
Formou-se em Direito no ano de 1987, pela Universidade Federal do
Maranhão – UFMA. É pós-graduado em Direito Tributário (UNDB)
e Direito Constitucional (CEUMA). Pós-graduando em Gerontologia
pela Faculdade Unyleya. Pós-graduado em Administração Pública pela
FGV. Foi presidente da Associação dos Membros do Ministério Público
do Maranhão – AMPEM. Exerce a titularidade da 1ª Promotoria de
Justiça de Defesa da Pessoa Idosa na Capital. É integrante da Associação
Nacional dos Membros do Miistério Público de Defesa dos Direitos
dos Idosos e Pessoas com Deficiência – AMPID. Associado da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG. Voluntário da
Associação Brasileira de Alzheimer – ABRAZ.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de outubro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 132 / 19

Determina a publicação da Constituição Estadual
do Maranhão de 1989 em áudio e braille.

Art. 1° A publicação comemorativa de 30 (trinta) anos da
Constituição Estadual do Maranhão de 1989 deverá ser feita também
em áudio e em braille, cuja disponibilização se dará no sítio eletrônico
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Art. 2° Esta Resolução Legislação entra em vigor na data de
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de outubro de 2019. -
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 565 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro à Vossa Excelência que, após
manifestação da Mesa, seja consignado nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão registro de Pesar aos familiares pelo
falecimento do vereador do município de Tufilândia, Senhor
ELISVALDO MARTINS, ocorrido no dia 09 de outubro do corrente
ano.

Plenário Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em 10
de outubro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.10.19
EM: 14.10.19

REQUERIMENTO Nº 566 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa (Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido a Mesa, sejam retirados de tramitação o Projeto de Lei n°
496/2019 de minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de outubro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.10.19
EM: 14.10.19

REQUERIMENTO Nº 567 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do
Plenário, seja submetido ao regime de tramitação de Urgência,
para discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo
após a presente sessão ordinária, os Projetos de Lei nº 67/2016 e
166/2016, de nossa autoria, todos já instruídos com o Parecer
Técnico da Comissão competente.

Assembleia Legislativa, 14 de outubro de 2019 - WELLIGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.10.19
EM: 14.10.19

REQUERIMENTO N° 568 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonada a
minha falta. referente ao dia 14 de fevereiro do corrente ano, onde
estive em consulta médica. Segue atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 10 de outubro de 2019. -
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.10.19
EM: 14.10.19

REQUERIMENTO N° 569 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonada as
minhas faltas, referente a 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro do corrente
ano. Segue atestado anexado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 10 de setembro de 2019. -
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.10.19
EM: 14.10.19

REQUERIMENTO Nº 570 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, após ouvido o
Plenário, sejam convocados a prestar esclarecimentos a esta Casa: o
Coronel Heron Santos, o Major Antônio Carlos Araújo Costa, o
Tenente-Coronel Emerson Farias Costa, o Coronel Antônio
Markus da Silva Lima e o Major Jadiel Luís Sousa Rezendes na
Sessão Plenária do dia 22 de outubro, às 11 horas, acerca da expedição
e cumprimento do Memorando Circular 098/2018 - que determina à
Polícia Militar do Maranhão - o LEVANTAMENTO ELEITORAL de
opositores ao Governo do Estado, o que representa um verdadeiro
atentado ao estado democrático de direito..

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de outubro de 2019.
-  WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual - CÉSAR PIRES
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.10.19
EM: 14.10.19

REQUERIMENTO Nº 571 / 19

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, a Comissão de Saúde, que seja realizada audiência
pública, no dia 29 de outubro, no auditórioGervásio Santos,
“Plenarinho”, às 15h, para tratar sobre direitos dos pacientes com
fissura palatina ou labiopalatina no Estado do Maranhão.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de outubro de

2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE Á
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 14.10.19

REQUERIMENTO Nº 572 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja submetido à deliberação do Plenário, o Parecer nº 467/2019
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao projeto
de lei nº 351/2019, de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de outubro de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.10.19
EM: 14.10.19

REQUERIMENTO Nº 574 / 19

Reapreciação de parecer nº. 440/2019, oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre Projeto de Lei nº 350/2019, de minha
autoria.

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 440/2019, oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 350/2019, que rejeitou a Proposição
de minha autoria, que proíbe que as empresas de concessão de água e
energia elétrica realizem a suspensão do fornecimento de seus serviços,
em dias específicos, por falta de pagamento de contas e dá outras
providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 10 de outubro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.10.19
EM: 14.10.19

INDICAÇÃO Nº 1346 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino solicitando serviços de pavimentação asfáltica, de
forma a melhorar a trafegabilidade da Avenida C, Conjunto Itaguará III,
São José de Ribamar, importante via, que interliga a Estrada da Maioba
e a Avenida Contorno Sul, do Cohatrac, onde estão localizadas escolas,
creches, restaurantes e linhas de ônibus.

DUARTE JUNIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1347 / 19
Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Secretário Municipal de
Trânsito e Transportes, o Sr. Francisco Canindé Barros, e ao
Exmo. Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Junior,
solicitando a implantação de sinalização semafórica vertical e horizontal
da Av. dos Portugueses.

A presente indicação embasa a necessidade de adequação na
sinalização semafórica da Avenida dos Portugueses. Pois, nas imediações
da avenida existe um Supermercado, um polo da Universidade Federal
do Maranhão e uma ampla comunidade da Vila Bacanga, implicando
em um número relevante de estudantes, moradores, comerciantes e
consumidores circulando pela avenida. Destarte, o alto fluxo de
automóveis de passageiros e de Carga com a sinalização limitada
existente, tem prejudicado, não só o tráfego de veículos, mas também
tem colocado em risco a vida dos cidadãos que transitam
constantemente.

Tais medidas já foram abordadas anteriormente, através de
ofícios dos próprios moradores da Vila Bacanga, e também já foi
apresentado um projeto de implantação da sinalização pela Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes, como comprovam as imagens
anexadas.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público, preservando a vida e segurança dos moradores através da
efetiva sinalização da avenida. Sendo assim é importante informar que
é de responsabilidade da prefeitura, de acordo com o art. 30, inciso V
da constituição federal de 1988, V - organizar e prestar, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1348 / 19

Senhor Presidente

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
PRESIDENTE DA CAEMA – COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO MARANHÃO, Senhor Carlos Rogério Santos
Araújo, solicitando o conserto em caráter de urgência da bomba do
poço da Vila Luizão em São Luís

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde e dignidade de vida dos
cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias
negligenciadas pelo Poder Público, que nunca promoveu uma
distribuição correta e regular de água naquele bairro.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 09 de outubro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1349 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
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Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo, solicitando
revitalização total das ruas do bairro Divinéia em São Luís.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, transporte, segurança
dos cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias
negligenciadas pelo Poder Público. As ruas daquela localidade, que
possuem creches, escolas, hospitais e centros comerciais encontram-
se totalmente intrafegáveis, inviabilizando o transporte e contribuindo
para uma pioria na saúde dos cidadãos, que tem sua situação agravada
no período no período das chuvas. O poder público, como responsável
direto pela garantia de uma dignidade plena na vida de seus
contribuintes, precisa intervir o quanto antes na região, a fim de evitar
maiores danos à todos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 09 de outubro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1350 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo solicitando a
construção de creches no bairro Vila Luizão em São Luís

Uma das principais reclamações, principalmente das mães
daquele bairro é a falta de locais adequados e públicos para deixarem os
seus filhos enquanto elas trazem o sustento para casa. A maioria das
mães, não possuem condições financeiras suficientes para contratação
de pessoas especializadas em cuidar de seus pequenos, o que acaba
acontecendo por meio de algum familiar. Se houvesse creches naquele
bairro, a vida dessas famílias seria plenamente amparada pelo Poder
Público, o que é seu dever constitucional.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 09 de outubro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1351 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo solicitando
serviços de saneamento básico e infraestrutura, tais como instalação
da rede de água e esgoto, pavimentação e asfaltamento das ruas do
bairro Vila Luizão em São Luís

As ruas daquela localidade, que possuem creches, escolas,
hospitais e centros comerciais encontram-se totalmente intrafegáveis,
inviabilizando o transporte e contribuindo para uma pioria na saúde
dos cidadãos, que tem sua situação agravada no período das chuvas. O
poder público, como responsável direto pela garantia de uma dignidade
plena na vida de seus contribuintes, precisa intervir o quanto antes na
região, a fim de evitar maiores danos à todos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 09 de outubro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1352 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do referido Artigo 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, após visita ao
Povoado de Cocal Grande no Município de Sucupira do Norte, requerer
de Vossa Excelência, que seja encaminhado e solicitado ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, e aos secretários Márcio Honaiser –
Secretário de Desenvolvimento Social,  Júlio César Mendonça –
Secretário de Agricultura Familiar e a Senhora Fabiana Rodrigues -
Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão, a
perfuração e instalação de um poço artesiano no Povoado Cocal Grande
pertencente ao Município de Sucupira do Norte.

Devido a necessidade de água nesse povoado e pelo número de
mais de 50 (cinquenta) famílias residindo no local, faz-se justa e
justificável a presente indicação que tem como objetivo garantir a melhor
qualidade de vida aos moradores.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 10 de outubro de 2019 – ARISTON
RIBEIRO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1353 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, em seu Art. 152, requeiro a Vossa
Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino, bem como ao Diretor de Relações Institucionais da CEMAR,
Senhor José Jorge Leite Soares, solicitando a energia para o Povoado
Garapa no Município de Pastos Bons – MA.

A solicitação tem como objetivo levar energia a um povoado
que é abastado da Sede do Município e com isso torna o transporte de
insumos constante e precário, vez que os moradores têm que,
constantemente, se deslocar aos arredores para consumir produtos
que são rapidamente perecíveis, além de não poder com os benefícios
de uma energia rotineira e de qualidade, o que com certeza elevaria a
qualidade de vida daqueles que habitam no local, que é, inclusive, uma
das últimas localidades do Município carentes de energia elétrica.

A energia elétrica é essencial para a vivência no mundo moderno,
é até difícil imaginar como é viver com a falta desta que traz conforto,
bem estar, segurança, conectividade, segurança e lazer.

Plenário deputado “Nagib Haickel”, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 09 de outubro de 2019- ARISTON RIBEIRO
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1354 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário
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Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Senhor Davi Teles,
solicitando em caráter de urgência:

- a inclusão do Município de Magalhães de Almeida ao Programa
de Cidadania Digital, para que os habitantes da municipalidade possam
estar assistidos pelo serviço da Rede de Internet Gratuita do Maranhão
– MARANET, democratizando o acesso à internet na cidade.

Frise-se que este pedido resulta de apelos feitos pelos
moradores da comunidade ao nosso gabinete, que buscam sair da
exclusão digital a qual se encontram.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
agosto de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1355 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a vossa Excelência
que depois de ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente a Sua
Excelência o Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa,
solicitando-lhe  a disponibilidade de 02 (dois) portais de entrada na
Cidade de Balsas, ambos na BR 220, na área urbana. O objetivo da
construção do portal, é deixar a entrada da cidade mais  atrativa para os
habitantes e visitantes, elevando cada vez  mais o nome do município
de Balsas. É importante para divulgar, sinalizar e transformar em ponto
turístico. Ciente de sua atenção, reitera votos de estima e consideração.

1ª SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 09 de OUTUBRO
de 2019.  - ANDREIA MARTINS REZENDE - DEPUTADA
ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1356 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de ÔNIBUS ESCOLAR para os Municípios de Itapecuru
– Mirim, Nina Rodrigues, Presidente Vargas e Matões do Norte.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
essas importantes cidades maranhenses, garantindo segurança e
qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 09 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1357 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Flávio Dino; e ao Presidente da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos –
MOB, Lawrence Melo Pereira, solicitando a disponibilização de um
ônibus da linha Expresso Metropolitano que ligue o Porto do Cujupe
ao Município de Alcântara.

Hoje a cidade de Alcântara faz parte da metropolização da
grande Ilha, bem como o Município de Alcântara vem se tornado um
grande potencial turístico e econômico para o Estado do Maranhão.

A presente proposição tem por finalidade garantir o acesso da
população com mais rapidez e integralização do Município de
Alcântara a Ilha de São Luís.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 10 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Expediente lido à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO –  Não há oradores inscritos. Vamos
suspender a Sessão, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputada Cleide, Questão de Ordem.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Wellington do Curso com a
palavra, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Não vou usar ainda, eu quero só pedir à V. Exa.,
com a suspensão da Sessão, para que nós pudéssemos nos
confraternizar com o Deputado César Pires, pela passagem do seu
aniversário. E registrar também que seja bem-vindo a esta Casa, o
Deputado Arnaldo Melo. Estávamos sentindo a sua falta, graças a
Deus, tudo bem com V. Exa. O senhor está todos os dias aqui, nosso
amigo Arnaldo Melo estava... seja bem-vindo também, Deputado
Edivaldo de Holanda Braga. Senhora Presidente, só que V. Exa. pudesse
suspender para que nós pudéssemos nos confraternizar com o nosso
amigo Deputado César Pires, pela passagem do seu aniversário.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Sessão suspensa.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Reaberta a Sessão. Pequeno Expediente,
Deputado Fábio Macedo, por cinco minutos, sem direito a apartes,
Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão
do orador) - Boa tarde a todos, Senhora Presidente Deputada Dra.
Cleide Coutinho, Deputado César Pires, meus colegas Deputados e
Deputadas, imprensa, povo do Maranhão. Senhores Deputados e
Deputadas, nós tivemos, nesse último final de semana, uma agenda
muito positiva. Por meio do Projeto Cuidando de Vidas, a gente levou
uma ação social no Dia das Crianças. No último sábado, estivemos no
bairro Salinas do Sacavém, fazendo uma ação social linda, onde a gente
levou alegria para as crianças com várias atividades, entregamos vários
brinquedos para as crianças. E, logo mais, fomos ao Coroadinho, onde
fizemos a mesma ação, levando alegria, fazendo a entrega de brinquedos.
E como é bom fazer esse tipo de ação, Senhores Deputados. A gente vê
o sorriso das crianças. Não tem algo que alegra mais o nosso coração.
E é esse o objetivo do Projeto Cuidando de vidas, além de levar saúde
itinerante mental aos bairros, também é fazer esse tipo de ação social.
Logo mais, logo no outro dia, foi ontem, nós estivemos na cidade de
Dom Pedro, a minha terra natal, onde participamos do evento “A
alegria está de volta”, promovido pelo nosso grupo político, liderado
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pelo ex-prefeito Hernando Macedo. De lá nós saímos da Toca do
Waldir em um trio elétrico sendo puxado pelo cantor Pepê Júnior,
onde deu uma grande multidão. Estiveram lá mais de 15 mil pessoas
recebendo, com muita alegria e muita festa, todo nosso grupo político.
Logo mais, encerramos o trajeto do trio na praça, onde tivemos lá o
cantor Jonas Esticado. E para nós, meus amigos, foi um momento de
grande alegria de ver aquela vontade do povo, o semblante, de ter de
volta ali o ex-gestor Hernando Macedo, que foi, na história daquela
cidade, o prefeito que mais trabalhou por aquele município. Então, o
nosso grupo político, todos que estavam lá presentes, vereadores,
lideranças partidárias, enfim, todo o povo está realmente de parabéns
porque fizeram realmente uma linda festa. E lá nós percebemos que o
povo de Dom Pedro quer o ex-prefeito Hernando Macedo de volta
para que a cidade volte aos trilhos que era antes quando ele conduzia
aquela cidade com tanta responsabilidade e com tanto trabalho. Quero
aqui deixar um abraço a cada amigo de Dom Pedro, a cada amiga que
esteve lá prestigiando este evento. E podem ter certeza: Dom Pedro
voltará a sorrir de novo. Meu muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Wellington
do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial, boa tarde, na tarde desta segunda-feira, dia 14 de
outubro de 2019. “A leitura engrandece a alma”, já dizia Voltaire. “A
leitura engrandece a alma”. Ainda ao encontro de pensadores de séculos
passados, René Descartes também dizia: “A leitura de todos os bons
livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos
passados”. Ainda, Airton Ortiz nos diz: “Somos o resultado dos livros
que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos”. O dia
12, Dia das Crianças, foi muito especial, mas muito especial para nós.
A Lei nº 10.895, de nossa autoria, Lei nº 10.895 de 2018 institui e
fomenta a doação de livros. É um projeto de nossa autoria que captamos
percorrendo as escolas públicas municipais e as escolas públicas
estaduais no Estado do Maranhão. E ao percorrer essas escolas,
professores, alunos: “Deputado Wellington, por que não um projeto
que incentive a doação de livros”? E isso nós fizemos, apresentamos
um projeto de lei em 2017, e em 2017, já iniciamos um projeto intitulado
‘Crianças e Livros, Construindo um Futuro’. Na 1ª edição distribuímos
aproximadamente 1.500 livros. Em 2018, no ano da aprovação da lei
distribuímos aproximadamente 3 mil livros e no último sábado, Dia
das Crianças, percorremos mais de 20 bairros em São Luís fazendo
doação de livros, distribuição de livros. Livros de contos infantis,
livros de clássicos encantados, livros que retratam histórias bíblicas,
fábulas, mas também adotamos, para o ano 2019, livros que tratam da
fraternidade, livros que as nossas crianças e adolescentes têm contato
com o que cabe no meu mundo, com o que cabe no nosso mundo.
Então, tratamos da fraternidade, tratamos da gratidão. Tivemos
oportunidade de fazer oficina com as crianças, de tratar de valores com
as crianças, dentre eles, a igualdade. Tratamos também com as crianças
sobre o caráter, sobre a compaixão e ao tratar com as crianças nessas
oficinas, Deputado Edivaldo Holanda, pais, avós e crianças, que, às
vezes, não têm condições de comprar um livro, que as mães e os pais
não têm condições de comprar um livro. E nós doamos, no último dia
12, no sábado, mais de 5 mil livros. Essas doações de livros, que eu
trouxe inclusive para apresentar para as Vossas Excelências, livros que
nós recebemos em doação, e livros que também compramos e
adquirimos, para percorrer os bairros de São Luís, a Zona Rural de São
Luís, a periferia de São Luís, a exemplo de bairros como a Alemanha, a
Zona Rural, Coheb/Sacavém, além de livros, pipocas, lanches, nós
entregamos livros. Nós distribuímos livros. Projeto ‘Crianças e Livros,
Construindo um Futuro’. E ao me dirigir às crianças, aos homens e
mulheres da nossa cidade, nós deixamos bem claro, que nós temos uma
história de sucesso, uma trajetória de sucesso. Nós fomos resgatados

pela educação, e algo muito importante, que nós podemos fazer para a
nossa sociedade é por meio da leitura, é por meio de livros, e de uma
educação pública de qualidade. Nesta Casa tem um Deputado que
estudou em escola pública, um Deputado que foi resgatado pela
educação e um Deputado que valoriza isso, que cobra, que fiscaliza
para que o dinheiro público seja realmente aplicado para melhoria da
qualidade de vida das pessoas. Deputada Cleide Coutinho, ora
presidindo a Sessão, Deputado César Pires, quão bom foi ver e observar
o olhar das crianças quando receberam livros. Livros falando de caráter,
livros falando da compaixão, livros falando da igualdade, livros falando
da gratidão. Tratamos com as crianças quão bom é elas poderem
agradecer, dizer muito obrigado, as meninas dizerem muito obrigada. A
gratidão, o respeito aos mais velhos, dizer, sim senhor, sim senhora,
resgatar o respeito aos mais velhos, tratar a felicidade, a felicidade em
família, tratar da honestidade, pais, mães, crianças que aprendam os
valores que, a cada dia que passa na sociedade, estão perdidos. As
pessoas não se cumprimentam, as pessoas não dizem que gostam, não
dizem que amam, as pessoas não pedem desculpas, as pessoas não
pedem perdão, se acham arrogantes, se acham autossuficientes, se
escondem atrás de um cargo ou de um curso superior. Um final de
semana muito feliz, um final de semana onde distribuímos mais de
5.000 livros. O Projeto ‘Crianças e Livros, Construído um Futuro’. E
eu estou aqui na tarde de hoje socializando esta ideia e colocando à
disposição todos aqueles que tiverem livros em casa, seus filhos, netos,
que não utilizem podem mandar para o gabinete para que nós possamos
fazer um bom uso desses livros. Inclusive o mês de abril, que é o mês
da doação dos livros, mas ele percorre os municípios, os bairros de São
Luís durante todo o ano em atividades permanentes da distribuição de
livros, da doação de livros. E a única forma que nós temos de forjar o
caráter das nossas crianças é com conhecimento, é por meio do
conhecimento. Que Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção. E
todos podem ser parceiros desse projeto, que é de nossa autoria, que é
de nossa iniciativa, mas é de todos, é da Assembleia Legislativa, é de
todos os deputados, Lei 10.895, que institui a doação de livros no
Estado do Maranhão. Era o que eu tinha para o momento, Senhor
Presidente. E, mais uma vez, a leitura engrandece a alma. Que as nossas
crianças tenham boa leitura, que as nossas crianças possam ser médicos,
advogados, engenheiros, professores, vereadores, deputados e, quem
sabe, até governador do Estado ao despertar a leitura, ao despertar por
meio do conhecimento, por meio da educação. Nós acreditamos na
educação pública de qualidade. Nós acreditamos e fomos transformados
por meio da educação. E é por isso que nós valorizamos tanto a
educação, os livros e a leitura. Mais uma vez, que Deus abençoe a
todos!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Rigo, cinco minutos, sem
direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, imprensa, vim aqui, nessa tarde de segunda-
feira, para falar de um evento que aconteceu na minha querida cidade
de Barra do Corda, no último dia 12 de outubro, sábado passado, de
uma grande cavalgada, a primeira cavalgada de Barra do Corda,
Cavalgada Nossa Senhora Aparecida, no município de Barra do Corda,
no mesmo dia da Nossa Senhora Aparecida, que é nossa Padroeira do
nosso querido país, Brasil. E os organizadores me procuraram para
que eu pudesse ajudar, contribuir nesta primeira cavalgada, porque
Barra do Corda tem tradição em vaquejada, mas não tinha ainda tradição
em cavalgadas. E, hoje, a gente está vendo aí que é o esporte que mais
cresce em todo o país, não só no Nordeste. Esse esporte, hoje, no
Norte, no Centro-Oeste, é maior do que no próprio Nordeste. O
Nordeste, claro, a característica do nordestino, das caatingas, das
cavalgadas, das vaquejadas, derrubadas de bois, mas o que cresce muito,
hoje, em todo o país, estado do Tocantins, Goiás, o Pará, o Mato
Grosso, então são vários Estados brasileiros em várias regiões que
vêm crescendo hoje o esporte da Cavalgada. E os organizadores quero
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aqui parabenizá-los pela grande festa, os organizadores: o Valciran,
que é o Valcir, meu amigo, o Leilson, o Maurício, Josivan, o Eduardo
Imperial, são os da frente, os organizadores dessa Cavalgada, da grande
Cavalgada Nossa Senhora Aparecida de Barra do Corda, a primeira de
Barra do Corda. Mas como eu disse a eles, é a primeira de uma série de
várias que virão e, com certeza, cada ano vai ser maior ainda. Então,
esse esporte está resgatando a cultura nordestina, a cultura hoje das
pessoas que hoje cresceram com essa cultura no Norte, no Centro-
Oeste como aqui já falei, mas ela vem do Nordeste, ela é uma cultura
nordestina. E nós aqui ficamos felizes em ver sendo resgatada essa
nossa cultura por meio dos vaqueiros, por meio dos boiadeiros, por
meio das amazonas onde levam as suas mulas, seus animais. E há uma
disputa no Carnaval, a disputa das coreografias, quem tem mais enfeites,
quem tem mais roupas bonitas, na Cavalgada é o animal mais enfeitado.
Então é muito bonito aquilo acontecer, de ver alegria dos vaqueiros,
dos fazendeiros, Pastor Cavalcante, em ver que cada animal é mais
bonito do que o outro, mais enfeitado, mais trabalhado, um trabalho
feito artesanal, a gente vê que é um trabalho de gosto do próprio do
vaqueiro, dos muladeiros chamados. Então, parabéns a todos que
incentivaram, parabéns àqueles que participaram, parabéns àqueles
que incentivaram, àqueles que também direta ou indiretamente
participaram, a toda população participou. As ruas de Barra do Corda
ficaram pequenas para o tamanho do evento, para a magnitude do
evento. Então, ficou muito bonito, a cavalgada foi abençoada pelo
pároco da cidade de Barra do Corda e toda a população participando.
Então, parabéns aos organizadores, parabéns a todos que fizeram
realmente aquela festa ser uma festa bonita. Essa cavalgada ficou na
história e, com certeza, no próximo ano, será bem maior.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Roberto Costa, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhora Presidente, eu venho fazer aqui um destaque a respeito de
uma matéria do Estado do Maranhão que saiu, nesse final de semana,
a respeito do número extremamente vergonhoso, Deputado Edivaldo
Holanda, sobre a questão do feminicídio no Maranhão. Nas últimas 24
horas, de sexta para sábado, houve três casos de feminicídio no
Maranhão. Uma em São Luís, que foi a Diane Cristina; uma em Duque
Bacelar, a Rosilene Teixeira e outra no município de Trizidela do Vale,
a Rejane Monteiro. Com este número já chegam a 43 casos, só no ano
de 2019, de mulheres assassinadas, em grande parte pelos companheiros.
E acredito que nós precisamos urgentemente, aqui nesta Casa, fazer
uma pauta prioritária para tratarmos sobre essa situação que tem
envergonhado o Maranhão todo. Porque, no ano de 2018, o número foi
de 45 vítimas de feminicídio. Nós estamos ainda no mês de outubro e
já tem 43 casos. Existe um indicativo que mostra que o número de
feminicídio vai crescer, vai ser superior ao ano passado. O que nós
precisamos é reforçar as políticas públicas de proteção às mulheres. E
aí eu quero fazer também uma, não uma cobrança, mas, a partir do mês
de novembro, vai ter a Semana Estadual de Feminicídio, inclusive a
Procuradora da Mulher, Dra. Helena, tem participado desse grupo
também que está organizando. Mas acredito que nós precisamos
continuar fazendo cobrança ao Governo do Estado, ao governo federal,
aos municípios do Maranhão para que possam também entrar de uma
forma firme nessa rede de proteção. Nós temos o trabalho da Casa da
Mulher Brasileira que tem sido fundamental, da Delegacia da Mulher,
apesar da Delegacia não estar instalada em todos os municípios do
Maranhão, mas onde existe a Delegacia da Mulher já se mostrou que é
um indicativo positivo para se combater a questão do feminicídio. Nós
precisamos aqui inclusive nessa articulação que a Dra. Helena tem
feito também, precisamos todos os Deputados reforçarem essa luta,
porque, como eu disse, esses casos têm envergonhado o Maranhão. E
nós não podemos admitir que numa fase dessa ainda da vida, do país e
do nosso estado ainda tenham sido esses dados crescentes em todo
Maranhão. São crimes absurdos, bárbaros, covardes, que terminam

envergonhando todo nosso estado. E, acima de tudo, acabando com as
famílias do nosso estado. Então, eu faço este destaque, exatamente,
por ser uma situação vergonhosa. Essa matéria que foi feita pelo Estado
do Maranhão mostra, de uma forma muito clara, que esses casos que
estão ocorrendo, eles precisam ser combatidos de uma forma mais
firme, e isso só vai acontecer se houver realmente políticas públicas no
sentido de fortalecer essa rede de proteção. Então, eu faço, na verdade,
é conclamar a Assembleia para que a gente possa com a Procuradoria
da Mulher, com todas as Deputadas aqui que também defendem esse
tema, Deputada Daniella Tema, a Deputada Detinha, todas as
Deputadas dessa Casa para que a gente possa aqui na Assembleia
pautar, de forma muito clara e presente este tema, porque eu acho que
a Assembleia tem um papel fundamental no fortalecimento de várias
lutas no Maranhão, e em defesa da mulher aqui sempre foi, digamos
assim, sempre foi a porta de entrada também do clamor dessa situação.
Eu mesmo aqui nesta Assembleia já participei de uma CPI da Violência
contra a Mulher. Fui o relator da CPI, e acho que nós demos uma
contribuição importante. Agora acredito que esse trabalho precisa
continuar por parte de todos os Deputados porque, como eu disse, só
fortalecendo essa rede de proteção é que nós vamos conseguir acabar
com esses dados vergonhosos que o estado passa hoje. O que nós
esperamos é que esses números, em vez deles serem crescentes, que
eles sejam decrescentes, porque só assim nós teremos o equilíbrio
nesse estado e teremos, acima de tudo, o respeito à mulher é o respeito
às famílias maranhenses. Muito obrigado, Senhora Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Não há matéria para ser votada. Inclusão
na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de terça-feira, dia 15 de outubro
de 2019. Requerimento nº 565/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus. Requerimento nº 566, 567, 570, 571/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. Requerimento nº 568, 569/2019, de
autoria da Deputada Andreia Martins Rezende; Requerimento n° 572/
2019, de autoria do Deputado Rigo Teles. Tempos dos Blocos ou
Partidos. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius não está
presente. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado César Pires, por
oito minutos e mais o Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós! Senhora Presidente Dra. Cleide
Coutinho, Senhores Deputados, meus pares, galeria, imprensa,
senhores servidores, eu volto aqui para tratar sobre o Aldenora Bello.
Para mim, que já tive uma sobrinha que veio a falecer, uma tia que fez
tratamento lá, eu sei a importância daquele hospital. Mas se discute
muito agora da legalidade, ilegalidade do Fundo e se o Fundo deve ou
não deve ter recurso em relação a isso. Mas, Senhores, eu pego um
texto aqui, Deputado Neto Evangelista, do dia 09 de abril de 2018, do
Senhor Carlos Lula e cujo o título é “Orgulho de ser maranhense”,
publicado no Jornal Pequeno. Dentre as muitas coisas, Deputado
Ariston, colocado aqui, ele diz assim, eis a curiosidade: “Pude contribuir
com a redação da Emenda Constitucional que criou o Fundo e,
posteriormente, coube a mim, como Secretário de Saúde, efetivamente
executá-lo”. Ora, ele é consultor desta Casa. Criou o fundo. Aqui
também, ele diz aqui: “Após a aprovação da lei em dezembro, havia
um obstáculo para que a existência do Fundo se convertesse
efetivamente em recursos. A lei havia sido elaborada de forma equivocada
e isso impedia que a Secretaria de Fazenda executasse os recursos”.
Vejam bem: quem redigiu, segundo ele aqui no texto, foi o próprio
Secretário de Saúde quando consultor desta Casa. Admite que houve
determinados equívocos e que foi corrigido em agosto de 2017 com a
Lei Complementar n° 191. Vai mais aqui e diz assim: “Corrigindo as
imprecisões da lei anterior, isso permitiu que, a partir de 2018, o
Fundo efetivamente tivesse receita para executar o combate ao câncer.
A partir de janeiro, a Secretaria de Fazenda - diz ele - começou o
cumprimento do repasse e arrecadação, de modo que foram destinados,
no primeiro mês, cerca de 650 mil reais ao Fundo. Inicialmente, o valor
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arrecado deverá ser destinado à extensão do serviço de radioterapia em
todo nosso estado”. Vejam bem: foi o Secretário que redigiu. Foi o
Secretário que corrigiu as imperfeições segundo ele. E foi justamente o
Governo, em 2017, que passou mais de três milhões de reais,
arrecadando em torno de 650 mil. Mas qual era a imperfeição? A
imperfeição, Deputado Edivaldo, era simples. Ele subtraiu um artigo
da lei, um artigo da outra lei complementar. E nesse artigo ele tirava
bebidas alcoólicas e deixava lá só cigarro, charutos e similares. O
Governo agora dizer que há impropriedade no projeto de lei, que a lei
de que o próprio Secretário se vangloriou e está aqui no texto e dizer
que corrigiu, que participou da construção da lei e corrigiu as
imperfeições com encaminhamento da Lei 191, de 2018. Ora, está aqui
ele, o orgulho de ser maranhense. Diz ele ainda aqui nas suas redes
sociais que esse fundo foi o maior efeito que o governo estadual teve,
que, segundo ele, deve servir de instrumento para todo mundo, para
todo o Brasil, defendeu ele na Dinamarca, em Copenhagen, botou nas
suas redes sociais. De igual modo também ele foi para São Paulo e ali
fez o verdadeiro... venda, do que é o Fundo Estadual de Prevenção ao
Câncer. Ora, serviu muito isso. O governo tirou proveito desse fundo
para ir para Copenhagen, convidado pela Organização Mundial de
Saúde, para poder ir para São Paulo apresentar como um dos maiores
feitos do governo estadual na gestão Flávio Dino. E agora, dizer que
não pode passar o que ele diz, que é arrecadação, a correção de tudo o
que foi feito nessa Lei Complementar 191 foi só, e somente só, tirar a
bebida, porque aí 3% das bebidas, imagine que tamanho esse fundo não
ia ficar! Portanto, eu não vejo imperfeição quando o Secretário se
vangloria de ter construído e ajudado a construir uma própria lei, que
hoje o governo nega a sua aplicabilidade. O Dr. Carlos Lula, a quem
tenho muito respeito, não vai diminuir meu respeito por ele, ainda em
um texto aqui publicado no site do próprio governo diz assim: “O
Fundo é apontado como uma solução criativa para promover um melhor
atendimento e ampliação da assistência. O Fundo Estadual de Combate
ao Câncer é mantido através de alíquota de impostos sobre cigarro e
bebida no Maranhão”. Tiraram a bebida, porque senão podia ficar o
Fundo sem fundo e podia desabastecer outro serviço do governo. Até
concordo. “Os recursos financeiros são usados em unidades públicas
de atendimento especializado, servindo também para expansão de
descentralização dos serviços para os municípios no interior do Estado.
Além disso, podem ser usados na aquisição de equipamentos essenciais,
a prevenção, diagnóstico e tratamento das neoplasias, tais como:
mamógrafo e aceleradores lineares”. Eu me recordo que apesar do
Fundo, de ter uma emenda do Deputado Eduardo Braide, ele teve que
entrar na Justiça para que o Governo pudesse comprar um mamógrafo
para o Aldenora Bello. Ora, a leitura que eu faço, depois de ler tudo
isso aqui colocado justamente pelo Senhor Secretário de Saúde, eu lhe
pergunto: Qual é a motivação se outrora, sem modificar nada, fora feita
esses repasses e agora tem equívocos no texto que ele produziu? Por
que não vem a público e diz que está deformado? Porque não pode,
porque está nas redes sociais dele, está aqui, está no Diário Oficial da
mudança, da Lei Complementar 191, que só tirou mesmo bebidas e
mais nada. Não mudou nada pelo que ele fez e aportou o recurso dos
tratamentos, e agora? Senhores, o caso é sério, é maior do que nós. Se
tem que cobrar, que cobre! Eu quero que a Secretaria dê uma Nota
Oficial dizendo que está tudo errado. Eu quero! Não quero ouvir de
terceiros, que para mim pouco importa, eu quero uma Nota Oficial. Eu
vou pedir para ele, vou fazer um requerimento pedindo a ele que
encaminhe para mim esse tipo de coisa. Enquanto isso, gente está
morrendo por falta de tratamento, por falta de ação, por falta de um
projeto humanitário do Governo do Estado, que não tem. O projeto
agora é ser Presidente da República com sacrifício humano, com a dor
humana. A Lei está aqui nas redes sociais, nos textos do próprio Carlos
Lula, que é muito mais profundo do que eu pude fazer agora aqui,
porque tem ainda muito mais. Esperamos que ao compartilhar soluções
criativas, como o Fundo Estadual do Combate ao Câncer, disse ele na
Dinamarca, que agora vigora em nosso estado, possamos servir de
inspiração para novas fontes de financiamento no sistema de saúde em
outras localidades do mundo. Foi aplaudido, foi convidado pela
Organização Mundial de Saúde para poder ir para a Dinamarca, lá

vendeu o Fundo com pressuposto básico do crescimento do combate
ao câncer no estado. E depois disso se recusa, se nega, a cumprir o que
determina a lei. Senhores, isso digo para vocês, é preciso nós sabermos
despolitizar essa situação. O Deputado Eduardo Braide é sim de
oposição, mas a necessidade é do povo do Maranhão, é dos que
necessitam, que não têm condições de fazer tratamento de câncer, que
é caro, se tem que cobrar da Aldenora Bello, prestação de contas e
serviços, que preste, é dinheiro público, tem que prestar conta. Agora
paralisar, usando de argumentos subterfúgios, de coisas pequenas,
tacanhas, para justificar o não repasse, e pessoas morrendo, é que eu
não acho justo - é que eu não acho justo. Que combata o Deputado
Eduardo da forma que quiser, mas eu vi o seu sofrimento aqui nesta
Casa, quando a sua mãe morreu, foi isso que motivou ele a fazer, foi
isso que motivou ele a fazer esse Fundo, foi porque alguém, ele viu a
sua impotência diante da dificuldade da família, não foi para tirar
proveito político, se depois veio que outros façam também, que a
gente aprova. Agora, o que o governo não pode é se apropriar das suas
raivas, dos seus ódios com outras pessoas e depois não repassar os
recursos ao Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Gente, em 2018,
foram passados três milhões e seiscentos e cinquenta mil arrecadados
sabe por onde? Por mês, essas alíquotas, 650 mil reais e para onde está
esse dinheiro? Que o próprio Secretário, Deputado Arnaldo, disse
aqui que agora, depois que corrigiu, a Secretaria passa direto para o
Fundo, todo mês, a Secretaria coloca dinheiro nesse Fundo e para onde
foi esse dinheiro? Não sou eu que estou dizendo não, é o Carlos Lula
que está dizendo aqui.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado César, só para lembrar que
V. Exa. está usando o Tempo da Liderança, 15 minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Sim Senhora,
obrigado. Todos os meses, segundo o texto de Carlos Lula, 650 mil
reais. Por isso, de janeiro a maio, ele colocou 3 milhões e pouquinho.
Está sendo depositado, creio também, para onde foi? Tanto é que
dentro desse nível de comportamento colocou sete milhões e duzentos,
na LOA, e nós aprovamos, até onde vai o dinheiro? Será que vale a
pena guardar esse dinheiro e ver pessoas morrendo? Não vale a pena.
É preciso ter responsabilidade, é preciso ter um projeto humanitário e
não um projeto de ambições pessoais políticas de ser guindado a
Presidente da República. Como é que vai vender lá fora, se vendeu
outro dia em São Paulo, em Copenhagen, na Dinamarca, vendeu que o
Fundo era o pressuposto básico de desenvolvimento e combate ao
câncer e depois fecha as portas, mas a arrecadação continua porque é
Lei Complementar 191. E ele diz aqui: A Lei havia sido elaborada de
forma equivocada, isso impedia, assim aprovado, corrigindo as
imprecisões, ele diz no texto dele que foram corrigidas todas as
imprecisões. Ele diz no texto dele que foram corrigidas todas as
imprecisões. Aí, no outro mês, o Governo já começou a depositar, por
meio da Secretaria da Fazenda, 650 mil reais, que hoje se encontra
onde? Tem que ser auditado o Fundo. E diz que o conselho deveria
publicizar essa arrecadação, distribuição e acompanhamento. E não
vejo nenhum texto sobre isso. Não vi o Conselho fazer isso. O Governo
tem que se explicar melhor, tem que se preparar melhor para as
discussões e ter argumento para poder discutir, ou ser contra o próprio
texto do Secretário Carlos Lula, que foi vender, em São Paulo, no
exterior que o fundo era algo mais importante da sua gestão e da gestão
Flávio Dino. Não sou eu, não. Está aqui! Se alguém combater, combate
o texto de Carlos Lula, ou que ele faça outro texto dizendo que nada
daquilo valeu, que cometeu improbidade quando repassou o dinheiro,
porque se não tinha amparo legal, é improbidade. Mas fica aqui o meu
registro, o meu apelo que se forem contra, Deputado Eduardo Braide,
que vão para o campo político, para as discussões políticas, os guetos,
o submundo da política, se for o caso. Mas que jamais levem o povo
do Maranhão ao sacrifício, porque o recurso tem no fundo. O que falta
é determinação política e a vontade política de fazer. Fica o meu registro
em nome dos desassistido, dos oprimidos, das pessoas com câncer que
choram e reclamam lá dentro do hospital por falta de recurso. Se tudo
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isso é justo, que continuem a cometer essa injustiça da forma que
querem. Eu, no meu entendimento, sou um gesto inútil, ineficaz,
desnecessário e de pouca preparação humana em relação a tudo isso.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Deputado Yglésio, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Boa tarde a todos. Restituindo algumas situações que são
necessárias serem restituídas, tendo em vista que a desinformação ou a
má-fé, muitas vezes, movem a ação dos agentes políticos, fico muito
preocupado quando uma iniciativa tão boa quanto o Fundo Estadual
de Combate ao Câncer começa a ser utilizada de maneira a atender
interesses pessoais, especialmente quando a gente tem, dentro da Casa,
defesas que não levam em consideração a série histórica das coisas.
Mas nada melhor do que o arquivo da Assembleia Legislativa para
restituir a verdade de muitas coisas que são ditas aqui na Casa. Primeiro
ponto é mostrar. Primeiro, eu vou mostrar a via crucis que essa
legislação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer apresentou aqui
nesta Casa, a qual ela foi submetida. E, em seguida, eu vou fazer uma
reflexão a respeito da função do Fundo Estadual de Combate ao Câncer
e como a finalidade dele tem sido malversada dentro aí do que a gente
tem de um regramento e de um programa de investimento em saúde.
Primeiro, bem aqui, está um pouco difícil de ler, mas, de fato, está aí,
eu estou com a documentação aqui e quem quiser ao final do
pronunciamento eu mando tirar as cópias, não tem problema algum,
independente de quem seja, primeiro a PEC. A PEC é a Emenda
Constitucional nº 63 de 2011, foi criada aqui e na criação dessa PEC, o
Fundo do Conselho Consultivo está aqui, artigo 52, 5% do ICMS do
tabaco, 3% das bebidas alcoólicas. Bem aqui diz: O Conselho Consultivo
é um conselho consultivo e de acompanhamento, que contará com a
participação de representantes da Sociedade Civil. Isso aqui, Emenda
Constitucional, teve uma lei complementar, que inclusive a lei
complementar, na gênese dela teve um erro aqui já no começo. Enviaram
como Projeto de Lei nº 188 de 2014 que teve que ser transformado em
Projeto de Lei Complementar 009. Bem aqui já tem o primeiro erro, a
primeira inconstitucionalidade. Quem fez demorou 3 anos para fazer a
regulamentação e quando fez a correção ainda corrigiu de maneira
equivocada. O que acontece? Está bem aqui, o ICMS que era 5% e 3%
na PEC, foi para 3% e 1% na lei complementar. O nome disso aqui é
antinomia, para quem não sabe. Então isso aqui já perde, a lei já se
perde bem aqui, porque ela está estabelecendo um percentual que é
abaixo do constitucional. Então lei complementar tem força abaixo da
norma constitucional. Diz aqui também, cria que o Conselho tem caráter
deliberativo. O Conselho não pode ter caráter deliberativo sem estar
ajustado na PEC, portanto como é o artigo 3º da lei ele conflita também
contra a PEC, obviamente, cai completamente a lei. Essa Lei nº 170,
desta forma com a redação errada, com o dispositivo errado foi para o
Diário Oficial da Assembleia Legislativa, no dia 18 de dezembro de
2014, com 3% para o tabaco e 1% para bebida alcoólica, e bebida
alcoólica ainda escrito aqui em duplicidade. Tentam atribuir aí ao
Secretário Carlos Lula a imperfeição da lei, mas o Secretário Carlos
Lula era um consultor legislativo da Casa e cada um de nós quando faz
uma lei e que coloca a sua assinatura, ele convalida o ato. Portanto, eu
acho que é uma situação até de covardia você querer atribuir ao Secretário
Carlos Lula a responsabilidade por isso. Até porque essa lei, errada da
forma que foi, ela teve aqui o Deputado Eduardo Braide como Presidente
da sessão. O Deputado Eduardo Braide nem da Mesa Diretora da
Assembleia era nesse dia. Estranhamente, de maneira muito esquisita,
a Lei Complementar nº 170 foi reeditada, republicada 10 meses depois
na Assembleia. Está aqui. Ajeitando, fazendo a correção dos percentuais,
porque estava errado, Deputado Ariston, tinha 3% de 1% na Lei
Complementar, como viram que aquilo ali tinha travado na lei, era uma
norma inconstitucional tentaram ajustar para 5% e 3%. Agora o
interessante é que isto aqui não foi ajuste de redação, Deputado Arnaldo
Melo. Dez meses depois não se faz ajuste de redação. Enviaram para
publicação, eu não sei como aconteceu aqui, e a lei foi corrigida sem

passar pelo processo de tramitação. E aí você vai ver bem aqui o
presidente da sessão, Deputado Ariston, era o Deputado Eduardo
Braide, que nem da Mesa Diretora era. Então, continuou errado aqui
com mais uma oportunidade de ajustar lei, continuou o texto errado.
Com a bebida alcoólica em duplicidade na lei. Em agosto de 2017, aí
demoraram mais dois anos para fazer uma alteração ficou dois anos
sem as pessoas perceberem que estava errado, em 2017, fizeram a
correção tirando a duplicidade da bebida alcoólica. E aí em setembro,
logo depois da lei estar finalmente, finalmente, ajustada, o estado emitiu
o Decreto nº 33.378 que regulamenta a transferência de receitas do
ICMS. Aqui. Logo em seguida, o estado tentando regulamentar,
mostrando uma celeridade legislativa, de norma infralegal, que é o
Decreto. Já colocou aqui, ajustando o percentual que estava equivocado.
Em janeiro, logo após esse final de ano, esse recesso, em janeiro de
2018, foi feito aqui o Decreto da Secretaria de Fazenda que criou o
procedimento operacional padrão para transferência da lei do fundo. E
em seguida, aqui já em abril de 2018, aberto o primeiro orçamento do
fundo num valor de R$ 651.860,00 (seiscentos e cinquenta e um mil,
oitocentos e sessenta reais). Aí, por conta da falta de articulação
legislativa, em 30 de julho de 2018, apenas, porque o fundo para
funcionar, de fato, ele tinha que ter a regulamentação do funcionamento
do Conselho Consultivo foi emitido o Decreto nº 34.360 que criou
aqui a figura do Conselho do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. E
em agosto de 2018, foi suplementado o Orçamento em seis milhões,
setecentos e vinte e um mil e oitocentos cinquenta e oito reais. E aí no
final do ano, já no final do mandato na legislatura passada, o deputado
Eduardo Braide fez aqui um ajuste da Emenda porque demoraram aqui
sete anos entre a PEC e o ajuste da Lei, mostrando a qualidade do
processo legislativo. Mas tirando tudo isso aí, para restituir a verdade,
que é sempre importante que a desinformação hoje tem agentes
altamente ativos, o Fundo Estadual de Combate ao Câncer é o
equivalente hoje a mais ou menos quatro por cento do que o Estado do
Maranhão investe em oncologia. São investidos anualmente mais de
cento e cinquenta milhões de reais em oncologia. Só no Hospital do
Câncer, todo mês, no Tarquínio, gasta de dez a treze milhões, a depender
do resultado da quimioterapia que muitas vezes os processos que o
estado recebe fazem com que a Secretaria tenha que arcar com essas
quimioterapias de altíssimo custo. Então, está sendo feita uma campanha
de desinformação em cima de um recurso de três a sete milhões de
reais, que, a meu ver, é um recurso que tem fundamental importância
para a prevenção. Nós estamos gastando noventa e seis, noventa e sete
por cento dos recursos para câncer no estado, em ações curativas, se
nós não tivermos o mínimo de recurso investido em prevenção, nós
jamais conseguiremos romper, deputado Zé Gentil, este paradigma,
que eu sou médico da rede, eu vejo todo dia pacientes que chegam com
tumores avançados por desinformação e falta de acesso a exames
preventivos. Então têm que se fazer uns investimentos em prevenção
no estado do Maranhão. E o Fundo, a concepção dele é essa, porque se
você pegar sete milhões de reais, não paga a despesa de um mês do
Hospital do Câncer. Mas, para a prevenção, no sentido de você investir
em ações de informação para a sociedade é um recurso extremamente
bem-vindo. Mas, felizmente, para todos esses problemas existem
iniciativas parlamentares que querem fazer os ajustes. Hoje, nós
coletamos as assinaturas, já fizemos os ajustes na Lei Complementar e
vamos fazer toda a reorganização dessa legislação do Fundo Estadual
de Combate ao Câncer. E esperamos que o bom senso prevaleça e que
não a politização de temas sérios volte a essa Casa.

V – EXPEDIENTE FINAL

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Expediente Final. Algum orador inscrito?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputada Cleide, Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington
do Curso.
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A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA

DR.ª CLEIDE COUTINHO - Sim.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - É
só para que a Senhora possa fazer uma ratificação, que a senhora não
citou o tempo do PSDB. Eu posso usar qualquer dia da semana e eu
tenho interesse em usá-lo hoje. Se a senhora puder me conceder. Ou,
então, me conceda, como já estamos no Expediente Final, a senhora me
conceda o Expediente Final, então, por gentileza?

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - O Senhor quer usar o quê, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
posso usar o Expediente Final, sem problemas. Tem quórum ainda.
Está tranquilo. Eu me inscrevo no Expediente Final agora. Só pedir o
seu consentimento.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - V. Ex.ª se inscreveu?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Não, não senhora. É porque o tempo do PSDB, que só são cinco
minutos e como eu sou sozinho, eu utilizo uma vez por semana e a
qualquer dia da semana, eu ia antecipar hoje, mas eu uso o Expediente
Final.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - V. Ex.ª usa o Tempo dos Partidos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
uso o Expediente Final, já está tranquilo. Eu uso o Expediente Final,
pode ser?

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Pode.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Pronto. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Dez minutos, sem direito a apartes.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé
Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)

Deputados (as): Adriano, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Neto Evangelista, Paulo Neto, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Vinícius
Louro. 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 ao Deputado
Fernando Pessoa, inscrito para falar no Pequeno Expediente. Esgotado
o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº 454/
19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 075/19), que institui
o Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Com pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJC e
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, este
Projeto foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em
segundo turno, tramitação Ordinária, foi aprovado e encaminhado à
redação final, devido ao acolhimento de emenda, o Projeto de Lei nº
145/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, que institui a política
de Prevenção à Violência contra Profissionais da Educação da Rede
Pública de Ensino do Estado do Maranhão. Ainda em segundo turno,
tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados à sanção
governamental os Projetos de Lei nºs: 146/19, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, dispõe sobre a criação da Semana Estadual da Saúde do
Professor e 362/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que
declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Maranhão o Evento
Canta Barra, realizado no Município de Barra do Corda. Em primeiro
turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou, com substitutivo, o
Projeto de Lei nº 185/19, de autoria da Deputada Doutora Thaíza
Hortegal, que dispõe sobre isenção de tarifa de energia elétrica, de água
e esgotos dos consumidores atingidos por inundações com pareceres
favoráveis da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle. O Projeto de Lei nº 392/19, de autoria do
Deputado Ciro Neto, foi transferido a pedido do autor e o Projeto de
Lei nº 229/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, foi transferido
devido à ausência da autora. Com parecer favorável da CCJC, em
primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de
Resolução Legislativa n° 097/19, de autoria da Deputada Mical
Damasceno, que concede Medalha de Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Senhor João Vicente de Macêdo Claudino. Sujeitos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n°s: 557/19,
do Deputado Felipe dos Pneus, à Secretária de Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca, Senhora Fabiana Vilar, solicitando informações quanto
à existência de um projeto de reforma ou do prédio da Unidade Regional
da Agência da AGED, no Município de Santa Inês; 558/19, do Deputado
Felipe dos Pneus, à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão,
solicitando informações acerca da suspensão dos serviços de neurologia
no Hospital Macrorregional Tomás Martins, no Município de Santa
Inês. O Requerimento n° 559/19, do Deputado Wellington do Curso,
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando que informe
a quantidade de policiais militares nomeados entre os anos de 2015 a
2019 no Estado do Maranhão foi indeferido. O autor recorreu ao Plenário
da decisão da Mesa e o respectivo requerimento foi incluído na Ordem
do Dia da próxima Sessão. Na forma regimental também foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei n°s
086 e 435/19, de autoria da Deputada Daniella Tema; 419/19, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe e 426/19, de autoria da Deputada
Mical Damasceno e o Requerimento n° 562/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
Wellington do Curso falou pela liderança do Partido Social da
Democracia Brasileira-PSDB. As demais agremiações declinaram do
tempo a elas destinado. No Expediente Final, se pronunciaram os
Deputados Felipe dos Pneus e Wellington do Curso. Nada mais
havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
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Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10 de outubro
de 2019.

Ata da Centésima Décima Sexta Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e seis 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 Wellington

do Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio
Macedo, Glalbert Cutrim, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rigo Teles,
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.  Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wendell Lages e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projetos de Lei nºs: 479/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, que obriga as concessionárias de serviços públicos de água e
luz a disponibilizarem, nas faturas de consumo, informações sobre
débitos vencidos e mecanismos para sua quitação e 480/19, de autoria
do Deputado Othelino Neto, que acrescenta dispositivo a Lei nº 9.663,
de 17 de julho de 2012 que “dispõe sobre a criação da Gratificação de
Complementação de Jornada Operacional para as operações especiais
das Polícias Civil e Militar do Estado, a ser paga aos policiais civis,
militares e bombeiros militares que especifica”; Projeto de Resolução
Legislativa nº 123/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Maria Aragão” ao Senhor
Tenente-Coronel Valtermar Pinto Ribeiro; Requerimento n° 534/19,
do Deputado Othelino Neto, para que seja discutido e votado em
Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada logo
após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei nº 480/
19 e o Projeto de Resolução Legislativa n° 124/2019, ambos do
Deputado Othelino Neto; Indicações nºs: 1281 e 1282/19, ambas do
Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Senhor Antônio Araújo, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, solicitando serviços de saneamento básico e infraestrutura na
Rua da Filosofia, bairro Cohafuma, como também, na Rua São Luís
Gonzaga, no bairro Túnel do Sacavém, nesta capital; 1283/19, também
do Deputado Duarte Júnior, à Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora
Paula Azevedo, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves, ao Diretor de Concessão da empresa
BRK no Maranhão, Senhor José Mário Ribeiro, ao Secretário de Estado
de Infraestrutura e ao Governador do Estado, solicitando serviços de
saneamento básico e infraestrutura nas ruas 9 a 12 e avenidas 4 e 6,
Residencial Manaíra, Paço do Lumiar; 1284/19, ainda do Deputado
Duarte Júnior, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, ao Secretário
de Estado de Esporte e Lazer do Maranhão e ao Secretário Municipal
de Desportos e Lazer de São Luís, solicitando reforma e cobertura da
Quadra do Sacavém, localizada na Rua do Campo, Túnel do Sacavém,
nesta capital; 1285/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Secretário de
Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando a
abertura de sindicância para investigar possíveis irregularidades

cometidas pelo Delegado da Polícia Civil de Vargem Grande, senhor
Pedro Henrique Hottes Adão, no cumprimento de decisão judicial que
decretou a prisão civil por descumprimento de obrigações alimentícias
do Senhor Antonio Onesipo de Lima Abreu Filho, havendo indícios de
prevaricação, abuso de poder e violação do direito fundamental à
integridade moral da vítima, conforme queixa protocolada na Comissão
de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão; 1286/19, do referido autor, ao Governador do Estado do
Maranhão, ao Secretário de  Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano do Maranhão, Senhor Rubens Pereira Júnior, ao Prefeito de
São Luís e ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes de São
Luís, Senhor Canindé Barros, solicitando a adoção do Programa
“Litorânea Aberta”, política pública que consiste no fechamento parcial
de trecho da Avenida Litorânea, no bairro Calhau, aos domingos, no
horário que se estende das 09:00h ás 11:00h da manhã; 1287/19, do
Deputado Ariston, ao Governador Flávio Dino, bem como ao Presidente
da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB),
Senhor Lawrence Melo Pereira, solicitando um estudo técnico e
econômico para a incorporação a Malha Rodoviário do Estado do
Maranhão do trecho que liga o Município de Pedro do Rosário (BR
316) ao Povoado Santeiro no Município de Viana; 1288/19, do Deputado
Zito Rolim, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
a instalação de uma Unidade do Corpo de Bombeiros, no Munícipio de
Coroatá. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário,
após deferir na forma regimental as Indicações acima mencionadas e
concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Wellington do Curso e
Doutora Helena Duailibe. O Deputado Wellington do Curso
homenageou o Soldado Alves Oliveira, o Soldado Lima e o Soldado
Célio pelo gesto de solidariedade ao jovem Adão, na cidade de Grajaú,
quando estava este sofrendo constrangimento. O caso tomou proporção
nacional nas redes sociais. A Deputado Doutora Helena Duailibe
destacou a realização de audiência pública, que acontecerá hoje, no
município de Paço do Lumiar, que será coordenada pelo Vereador
Miguel, com o objetivo de discutir estratégias para melhorar a vida dos
pacientes portadores de fibromialgia. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental para
apreciar a matéria que foi transferida para a próxima Sessão. Em seguida,
submeteu à deliberação da Mesa, que deferiu os Requerimentos nºs:
529/19, do Deputado Carlinhos Florêncio, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de
16 a 19 de setembro do ano em curso, conforme atestado médico; 530/
2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, enviando mensagem de
pesar à família do Senhor Noredin Andrade, por ocasião do seu
falecimento, ocorrido na Cidade de Tuntum, no dia 20 do mês em curso
e 531/2019, também de autoria da Deputada Daniella Tema, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no
período de 02 a 05 de setembro do ano em curso, conforme atestado
médico. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Adriano falando
pelo Bloco Parlamentar de Oposição e pela Liderança deste Bloco,
lamentou que o seu requerimento, solicitando informações sobre o
Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria de Qualidade de Vida
da Bacia do Bacanga com recursos internacionais do Bird, do Banco
Mundial, tenha sido indeferido e criticou a falta de transparência do
Governo do Estado. Os Deputados Zé Inácio Lula e Duarte Júnior
falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado
Zé Inácio Lula homenageou o Instituto Federal de Educação do
Maranhão, lembrando que, no último dia 23, foi o aniversário do ensino
industrial no Brasil, quando nasceram 19 escolas técnicas em 19 estados
brasileiros. O Deputado Duarte Júnior denunciou ameaças ao equilíbrio
ambiental dos Lençóis Maranhenses decorrentes de possíveis
flexibilizações legislativas. 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,
26 de setembro de 2019. Deputado Glalbert Cutrim - Presidente em
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exercício. Deputado Zito Rolim - Primeiro Secretário em exercício.
Deputado Wellington do Curso - Segundo Secretário em exercício.

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

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duaillibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo
Neto, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages,
Zé Gentil e Zé Inácio Lula.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):  Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, César
Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Mical
Damasceno, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Wellington do Curso e Zito Rolim. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto de Lei n°
481/19, de autoria do 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; 482/19, do referido Deputado, 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 483/19, de autoria do 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; Projeto de Resolução Legislativa nº
125/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao cantor e compositor César de
Jesus Carvalho Nascimento; Moção nº 030/19, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, de Aplausos, manifestando extensa admiração ao
trabalho realizado pelo Secretário de Estado de Turismo Antonio 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;
Requerimentos nº 535/19, do Deputado Adelmo Soares, solicitando
que seja retirado de tramitação o Projeto de Resolução Legislativa nº
099/2019, de sua autoria e 536/19, do Deputado Fernando Pessoa,
para que seja realizada uma audiência pública, a ser promovida pela
Comissão de Obras e Serviços Públicos desta Casa, em data e local a
ser definido, na cidade de Bernardo do Mearim, objetivando discutir o
tema sobre “A crise no abastecimento de água na Cidade de Bernardo
do Mearim; Indicações nºs: 1289/19, do Deputado Duarte Júnior, ao
Prefeito de Imperatriz, Senhor Assis Ramos e ao Secretário de
Infraestrutura e Serviços Públicos, Senhor Zigomar Costa Avelino Filho,
solicitando serviços de revitalização da Praça Mané Garrincha,
localizada na Rua Coriolano Milhomem, Centro, no município de
Imperatriz; 1290/19, do referido Deputado, ao Prefeito de Turiaçu,
Senhor Umbelino Ribeiro, à Secretária Municipal de Educação de
Turiaçu, Senhora Izaurete Melo, solicitando serviços de limpeza, poda
e capina na Escola Municipal Articlino Gonçalves, localizada no
povoado de Porto Santo, no Município de Turiaçu, bem como a reforma
de sua quadra esportiva; 1291/19, ainda do Deputado Duarte Júnior,
ao Prefeito de Itapecuru-Mirim, Senhor Miguel Lauand, ao Secretário
Municipal de Agricultura Familiar, Abastecimento, Indústria, Comércio,

Pesca, Produção e Meio Ambiente, Senhor Mubaraki Zaki Trabulsi,
solicitando serviços de instalação de uma caixa d’água na comunidade
Santa Rosa do Barão, no quilômetro 90 da BR-135, na localidade Alto
São João, Município de Itapecuru-Mirim. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o expediente lido
pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima citadas e
concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Vinícius Louro, Daniella
Tema e Adelmo Soares. O Deputado Vinícius Louro falou da sua visita
ao município de Igarapé do Meio e elogiou a gestão do Prefeito Almeida
e a parceria do Deputado Federal Josemar de Maranhãozinho e da
Deputada Detinha, que conseguiram destinar recursos para esse
município. Com a palavra, a Deputada Daniella Tema reiterou o convite
aos pares para a entrega da Medalha Manuel Beckman ao cantor e
compositor Zeca Baleiro. O Deputado Adelmo Soares pediu ajuda dos
colegas Deputados para fortalecer a agricultura familiar, ressaltou a
importância da EMBRAPA para a agricultura do Estado e lamentou o
corte nos recursos federais para o órgão. 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 transferido para a
próxima Sessão a pedido do autor. Em segundo turno, regime de
prioridade, foi anunciado o Projeto de Lei n° 439/19, de autoria do
Poder Executivo, (Mensagem nº 071/2019), que altera e acrescenta
dispositivos à Lei nº 10.709/17, que institui o subsídio de
complementação ao Programa de Aquisição de Alimentos Incentivo à
Produção e ao Consumo de Leite. Com parecer favorável da competente
comissão técnica, este Projeto foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Ainda em segundo turno, tramitação ordinária, foi
aprovado e também, encaminhado à sanção governamental o Projeto
de Lei n° 222/18, de autoria do Deputado Adriano, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da apresentação da Carteira de Vacinação no ato da
matrícula escolar. Com pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Obras e
Serviços Públicos, foi aprovado em primeiro turno, tramitação ordinária,
o Projeto de Lei nº 164/19, de autoria da Deputada Doutora Thaiza
Hortegal, que institui a obrigatoriedade de implantar kit de primeiros
socorros nas embarcações aquaviárias, e a capacitação da equipe de
bordo com noções básicas de primeiros socorros. Em segundo turno,
tramitação ordinária, o Plenário aprovou os Projetos de Resolução
Legislativa nº 079/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Oliveira
“Canhoteiro” a Senhora Ana Paula Rodrigues Belo e 099/19, de autoria
do Deputado Adelmo Soares, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor Francisco Sales de Oliveira,
ex-Presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na
Agricultura do Maranhão. Em primeiro turno, tramitação ordinária,
foram aprovados os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 110/09, de
autoria do Deputado Roberto Costa, concede o título de Cidadã
Maranhense a Senhora Rita Maria Garcia de Medeiros, natural do
Estado Rio Grande do Norte e 111/2019, de autoria do Deputado
Roberto Costa, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Etevaldo Garcia de Medeiros, natural do Estado do Rio Grande do
Norte, ambos com parecer favorável da CCJC. Os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 038 e 066/19, ambos de autoria do Deputado Wellington
do Curso, foram transferidos para a próxima sessão devido a ausência
do autor, bem como o Requerimento n° 532/19, de autoria da Deputada
Detinha. Sujeito a deliberação do Plenário, foi anunciado o Requerimento
n° 522/19, do Deputado Adriano, solicitando informações ao Prefeito
de São Luís e ao Secretário Municipal Extraordinário de Projetos
Especiais, acerca dos recursos aplicados no Programa de Recuperação
Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga. Este
requerimento foi indeferido pela Mesa. O autor recorreu ao Plenário e
usou a palavra para discuti-lo. Contudo, o Plenário manteve a decisão
da Mesa. Nesta votação, registou-se o voto contrário do Deputado
Adriano e a abstenção do Deputado Edivaldo Holanda. Na sequência,
o Plenário aprovou os Requerimentos n°s: 509/09, de autoria do
Deputado Rildo Amaral, subscrito pelo Deputado Glalbert Cutrim,
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enviando mensagem de congratulações e aplausos aos atletas da equipe
C.F. Balsas, campeões em todas as categorias do Campeonato Open
Cross Fit em Imperatriz; 534/09, de autoria do Deputado Othelino
Neto, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 480/19,
bem como, para o Projeto de Resolução Legislativa nº 124/19, ambos
de sua autoria. Por força de acordo das lideranças foram apreciados na
presente Ordem do Dia e aprovados em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência o Projeto de Lei nº 480/19, de autoria do Deputado
Othelino Neto, que acrescenta o dispositivo à Lei nº 9.663, de 17 de
julho de /12, que dispõe sobre a criação da gratificação de
complementação de jornada operacional para as operações especiais
da Polícia Civil e Militar do Estado, a ser paga aos policiais civis,
militares e bombeiros militares que especifica, com parecer verbal e
favorável da CCJC e da Comissão de Administração Pública, assim
como Projeto de Resolução Legislativa nº 124/19, de mesma autoria,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao
Cantor e Compositor José de Ribamar Coelho Santos (Zeca Baleiro),
sendo este encaminhado à promulgação. Na forma regimental foi incluído
da Ordem do Dia da próxima Sessão, o Requerimento nº 535/19, de
autoria do Deputado Adelmo Soares. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos,
a Deputada Doutora Helena Duailibe falando pelo Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP, lamentou o que classificou como calúnias proferidas
pelo Senador Roberto Rocha contra o Senhor Simplício Araújo,
Secretário de Indústria e Comércio e Energia do Estado do Maranhão.
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, 30 de setembro de 2019. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Roberto Costa - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo
Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 088/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 972/2019
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Abraão dos Santos Serra,
natural do Povoado Porãozinho, no Município de
Pinheiro, Estado do Maranhão.

Art. 1º – Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Abraão dos Santos Serra, natural do Povoado
Porãozinho, no Município de Pinheiro, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de setembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  657 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 145/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rildo Amaral  , que “Institui a Política de Prevenção à violência
contra Profissionais da Educação da Rede de Ensino do Estado do
Maranhão.”

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

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

Lei Ordinária nº 145/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 145 /2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de  outubro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

PROJETO DE LEI Nº 145 /2019

Estabelece diretrizes para a instituição da Política
de Prevenção à violência contra Profissionais da
Educação da Rede de Ensino do Estado de
Maranhão.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a instituição da
Política de Prevenção à Violência para promover a segurança e proteção
dos Profissionais da Educação no Estado do Maranhão, no exercício de
suas atividades laborais.

Parágrafo único: Para efeitos desta Lei, são Profissionais da
Educação: os docentes, os que oferecem suporte pedagógico direto no
exercício da docência, os dirigentes ou administradores das instituições
de ensino, os inspetores de alunos, supervisores, orientadores
educacionais, coordenadores pedagógicos e a equipe de apoio técnico
administrativo.

Art. 2º As instituições de ensino do Estado do Maranhão
deverão:

I - estimular docentes e discentes, famílias e comunidade para
a promoção de atividades de reflexão e análise da violência contra os
profissionais do ensino;

II - adotar medidas preventivas e corretivas para situações em
que Profissionais do Ensino, em decorrência de suas funções, sejam
vítimas de violência ou corram riscos quanto à sua integridade física ou
moral;

III - estabelecer, em parceria com a comunidade escolar, normas
de segurança e proteção de seus educadores como parte integrante de
sua proposta pedagógica;
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IV - incentivar os discentes a participarem das decisões

disciplinares da instituição sobre segurança e proteção dos Profissionais
do Ensino;

V - demonstrar à comunidade que o respeito aos educadores é
indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa dos educandos.

Art. 3º As medidas de segurança, de proteção e prevenção de
atos de violência e constrangimento aos educadores deverão incluir:

I - campanhas educativas na comunidade escolar e na
comunidade geral;

II - afastamento temporário do infrator, conforme a gravidade
do ato praticado;

III - transferência do infrator para outra escola, a juízo das
autoridades educacionais.

Art. 4º O Profissional de Ensino ofendido ou em risco de
ofensa poderá, nesta ordem:

I - procurar a direção da instituição de ensino e postular
providências corretivas, nos termos desta Lei;

II – procurar o órgão de Segurança Pública do Estado e registrar
à violência ao Profissional da Educação.

III -  O ofensor terá assegurado o direito de defesa e será
garantida sua permanência no Sistema Estadual de Ensino, com vistas
ao pleno desenvolvimento como pessoa, ao preparo para o exercício
de cidadania e à qualificação para o trabalho, se menor de idade.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE
LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3676/2019-AL A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio do Pregoeiro, Alexandre Henrique Pereira da Silva, com fulcro
no Pregão Presencial n° 021/2019- CPL/ALEMA, com objeto
“Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
confecção de arranjo florais naturais”, torna público para conhecimento
dos interessados que adiará a sessão de licitação respectiva,
anteriormente marcada para às 09:30 horas do dia 16 de outubro de
2019, em virtude de alteração no termo de referência. A nova data da
realização será publicada conforme preconiza legislação vigente. São
Luís, 15 de outubro de 2019. André Luis Pinto Maia. Presidente da
CPL
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