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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/10/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 17/10/2019 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 513/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que determina que excursões
promovidas por agências de turismo, compostos por número mínimo
de 08 (oito) pessoas, ao visitarem os pontos ou atrativos no Estado do
Maranhão, estejam acompanhados por guia de turismo regional
habilitado e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 515/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que assegura, nos órgãos estaduais, no
âmbito do Estado do Maranhão, a prioridade de atendimento para
emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho (CTPS) às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

3. PROJETO DE LEI Nº 516/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a reprodução, criação,
venda, compra e doação de animais de estimação em estabelecimentos
comerciais e assemelhados, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 134/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao ex-presidente José Sarney.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 510/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que assegura aos alunos, cuja mãe ou
responsável possua dependente portador de microcefalia ou doença
rara, a prioridade de vagas nas escolas de tempo integral da rede pública
de ensino do Estado do Maranhão, desde que essas escolas não exijam
realização de prova para ingresso do aluno.

2. PROJETO DE LEI Nº 511/19, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que institui a “Semana Estadual de Orientação
e Incentivo para a Adoção do Verde” no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 512/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que garante a expedição de diplomas
em braile para alunos com deficiência visual nas instituições públicas
e privadas de ensino no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 514/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina atendimento prioritário
aos portadores de doenças raras nas redes de saúde pública e privada
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 133/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao artista visual Romildo Rocha.

6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/19, de
autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que regulamenta o Fundo
Estadual de Combate ao Câncer, na forma prevista nos artigos 51, 52,
e 53 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado do Maranhão.

7. MOÇÃO Nº 033/19, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que envia Moção de Aplausos e congratulações aos formandos
da Turma 2019, parabenizando-os pela formatura no curso de

Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí – UFPI – Campos
Rei Veloso/Parnaíba Piauí, colação de grau ocorrida em 30 de agosto de
2019 na quadra Poliesportiva da Universidade, situada na Av. São
Sebastião, 2819 – Reis Veloso.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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”.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 16 DE OUTUBRO DE 2019.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 513 / 19

Determina que excursões promovidas por
agências de turismo, compostos por número
mínimo de 08 (oito) pessoas, ao visitarem os pontos
ou atrativos turísticos no Estado do Maranhão,
estejam acompanhados por guia de turismo
regional habilitado e dá outras providências.

     
Art. 1° As excursões promovidas por agências de turismo,

compostos por mínimo de 08 (oito) pessoas, ficam obrigados, em
visita aos pontos ou atrativos turísticos, estar acompanhados por
Guia de Turismo Regional habilitado no Estado do Maranhão,
independente da existência de Guia de Turismo de Excursão Nacional
ou Internacional.

     Parágrafo único. Os grupos ou excursões com origem em
outros Estados deverão realizar prévio agendamento com um guia de
turismo regional do Estado do Maranhão, com a finalidade de atender
roteiro turístico.

Art. 2º Os responsáveis pelos estabelecimentos privados que
descumprirem o disposto nesta Lei ficarão sujeitos às seguintes
penalidades:

I – Advertência, quando da primeira autuação da infração;
II – Multa, quando da segunda autuação.
Parágrafo único. A multa prevista no inciso II deste artigo será

fixada entre R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais),

a depender do porte do estabelecimento, com seu valor atualizado
pelo índice do IPCA ou qualquer outro que venha substituí-lo.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa)
dias da sua publicação oficial.

Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Observatório do Turismo do Maranhão divulgou,
recentemente, indicadores dos últimos 3 meses que apontam que a
ocupação hoteleira e a movimentação do fluxo de passageiros dos
meses de junho, julho e agosto de 2019 apresentaram alta em relação a
2018.

Diante do aumento significativo do turismo no Estado do
Maranhão, o presente projeto tem por objetivo exigir que as excursões
oferecidas por agências de turismo a grupos a partir de oito pessoas,
em visita aos pontos ou atrativos turísticos do Maranhão, sejam
acompanhadas por guia de turismo regional habilitado no Estado,
independente da existência de guia de turismo de excursão nacional ou
internacional. O intuito de tal medida é profissionalizar e fortalecer o
setor de turismo no Maranhão, bem como oferecer um acompanhamento
especializado aos visitantes. Desse modo, busca-se dar segurança aos
profissionais da área, uma vez que estes ainda são prejudicados por
pessoas que não executam o trabalho de guia turístico de forma técnica.

Desse modo, a proposta em análise é meritória dado que tem o
condão de auxiliar o desenvolvimento econômico do Estado ao valorizar
o profissional maranhense que trabalha como guia turístico,
promovendo e desenvolvendo o turismo da região.

Ante o exposto, demonstrado o interesse público da matéria.
convoco os nobres pares para aprovação do presente projeto.

Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 515 / 19

Assegura, nos órgãos estaduais, no âmbito do
Estado do Maranhão, a prioridade de atendimento
para emissão de Carteira de Identidade e Carteira
de Trabalho (CTPS) às mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º É assegurada, nos órgãos estaduais, no âmbito do Estado
do Maranhão, a prioridade de atendimento às mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar para fins de emissão de Carteira de
Identidade e Carteira de Trabalho (CTPS), independente de marcação
prévia.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada
no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico, bem como dano moral ou patrimonial.

Art. 2º A prioridade de atendimento se dará mediante a
apresentação de um dos seguintes documentos:

I - Termo de encaminhamento de unidade da rede estadual de
proteção e atendimento às mulheres em situação de violência doméstica
e familiar;

II - Cópia do Boletim de Ocorrência emitido por órgão
competente, preferencialmente, pela Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher; ou

III - Termo de Medida Protetiva expedida pelo Juiz da Comarca.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei

em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A violência contra a mulher é uma realidade muitas vezes
negligenciada no Estado do Maranhão. Apesar da aprovação, há pouco
tempo, da Lei do Feminicídio e da entrada em vigor da Lei Maria da
Penha (11.340/2006), os índices de agressões e homicídios contra o
gênero feminino permanecem altos, especialmente no âmbito doméstico.
É diante desse quadro que apresentamos este projeto de lei.

A Lei Maria da Penha é responsável por punir qualquer tipo
de violência contra à mulher, inclusive o dano patrimonial.  Nos casos
em que a mulher é vítima de tal ato, como se não bastasse todo dano
físico e psicológico em que a mesma é submetida, também é comum
que os agressores também destruam seus documentos, submetendo-a
a mais um problema de complicações de ordem civil e todos os
agravantes, que apenas atrapalham e dificultam a vida da mulher
agredida, na hora de seu recomeço profissional ou puramente como
cidadã livre. Diante disso, o presente projeto visa garantir o atendimento
desburocratizado na emissão dos documentos porventura destruídos
pelo agressor.

No que se refere a juridicidade, a matéria se insere na
competência legislativa dos estados-membros, conforme art. 25, § 1º,
da Constituição da República:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.

Convém ressaltar que competência remanescente significa tudo
que sobra, o restante. É aquela em que a Constituição Federal silenciou
e não atribuiu a ninguém. Assim, uma vez que o conteúdo exposto na
proposição não se encontra no rol de competências da União ou dos
Municípios, forçoso considerá-la inserta na competência remanescente
dos Estados, nos termos art. 25, §1º, da Constituição Federal.   

Por sua vez, é cediço que compete ao Estado, com absoluta
prioridade, assegurar ”a assistência à família na pessoa de cada um
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas relações”, nos termos do art. 226, § 8º, da Constituição
da República. Para fins de cumprimento deste relevante papel, o art.
3º, da Lei Maria da Penha – 13.340/2006,  estabeleceu que
serão ”asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo
dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação,
à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária”. Mais na frente, o mesmo
dispositivo ressalta, em seu § 2º, o importante papel do Estado ao
determinar que cabe ”à família, à sociedade e ao poder público criar
as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos
enunciados no caput”.

Diante disso, apresenta-se o Projeto de Lei como futura norma
suplementar à Legislação Federal nº 13.240/2006 (Lei Maria da Penha),
que incentiva celeridade quando da emissão da carteira de identidade e
da CTPS, documentos  fundamentais para o efetivo exercício dos
direitos, tais como: segurança, educação, moradia, acesso à justiça e ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária. Por outro lado, os documentos também são
úteis em caso de necessidade de deslocamento para outra cidade ou
Estado, muitas vezes necessário para deixar a mulher a salvo de nova
violência doméstica ou familiar.

Ante o exposto, convoco os nobres pares para aprovação desta
matéria e sua transformação em lei.

Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 516 / 19

Dispõe sobre a reprodução, criação, venda,
compra e doação de animais de estimação em
estabelecimentos comerciais e assemelhados, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo disciplinar a reprodução,
criação, venda, compra e doação de animais de estimação por
estabelecimentos comerciais, no âmbito do Estado do Maranhão,
observada a legislação federal vigente. 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se como animal
de estimação o animal, exótico ou doméstico, escolhido para convívio
com seres humanos, desenvolvendo com esses relação de estreita
dependência.

Art. 2º A reprodução, criação, venda e compra de animais de
estimação só poderá ser desenvolvida por estabelecimentos comerciais
ou pessoas físicas regularmente registradas como criadores em entidades
de registro de animais pertinente e por pessoas jurídicas legalmente
constituídas.

 
CAPÍTULO II

DAS DOAÇÕES E DO ESTÍMULO À ADOÇÃO

Art. 3º É permitida a realização de eventos de estímulo à adoção
de cães e gatos por estabelecimentos devidamente legalizados. 

§ 1º O evento somente será realizado sob a responsabilidade de
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, sem fins
lucrativos, mantenedoras ou responsáveis por cães e gatos.

§ 2º Para identificação da entidade, associação, instituição ou
pessoa promotora do evento é necessária à existência de placa, em
local visível, no espaço de realização do evento de estímulo à adoção,
contendo o nome do promotor, seja pessoa física ou jurídica, com
respectivo telefone. 

§ 3º Pet shops ou clínicas veterinárias podem promover eventos
de estímulo à adoção de animais, desde que haja identificação do
responsável pela atividade, no local de exposição dos animais, devendo
ser atendidas as exigências estabelecidas no parágrafo anterior.

§ 4º Os animais oferecidos para adoção devem estar esterilizados
e devidamente acompanhados de suas respectivas cartelas de vacinação
e vermifugação, nas quais deverão constar as anotações, devidamente
assinadas por médico veterinário inscrito no CRMV; e, 

§ 5º Os animais disponibilizados para adoção, nestes eventos,
deverão ser previamente submetidos a exames clínicos e laboratoriais
para zoonoses, em especial, dirofilária, leishmaniose, raiva e
esporotricose.

Art. 4º São vedadas a venda e a realização de eventos de estímulo
à adoção de cães e gatos em logradouros públicos, exceto aqueles
realizados por entidades protetoras de animais legalmente constituídas
e devidamente autorizadas pelo município onde ocorrer o evento.

CAPÍTULO III
DOS CANIS E GATIS

Art. 5º Os canis, gatis comerciais e Pet Shops só poderão
funcionar mediante alvará de funcionamento expedido pelo órgão
competente do município onde estejam situados. 

Art. 6º Os canis, gatis comerciais e Pet Shops devem manter
banco de dados relativo ao plantel, registrando nascimentos, óbitos,
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vendas, permutas e doações dos animais, com identificação dos
adquirentes, permutantes ou donatários, conforme o caso.

 Parágrafo único. Em caso de venda, permuta ou doação, as
informações contidas no banco de dados de que trata o caput deverão
ser mantidas por pelo menos 5 (cinco) anos.

Art. 7º Os responsáveis pelos canis e gatis devem requerer o
seu cadastramento no órgão municipal competente e seu registro em
entidades de registro genealógico de cães ou gatos, legalmente
constituídos.

Art. 8º Todo canil, gatil e Pet Shop deve possuir médico
veterinário como responsável técnico, devidamente inscrito no
Conselho Regional de Medicina Veterinária, para acompanhamento da
saúde dos animais e do manejo sanitário do estabelecimento.

Art. 9º Os estabelecimentos cadastrados nos órgãos municipais
devem comunicar a estes quaisquer alterações de responsabilidade ou
de representação legal, bem como alteração de endereço, modificações
estruturais no estabelecimento, alterações no plantel (de espécie ou
raça), razão social, fusões, cisões ou incorporação societária, e demais
alterações pretendidas.

Art. 10. As instalações físicas dos canis, gatis e Pet
Shops deverão ser adequadas à espécie, porte, raça e demais
características específicas dos animais criados, comercializados,
permutados ou doados, e deverão proporcionar uma boa qualidade de
vida, com conforto térmico, ventilação, exaustão e iluminação
adequados, higienização periódica e segurança animal, atendidas as
normas técnicas expedidas pelo Conselho Regional de Medicina
Veterinária e demais órgãos competentes.

§ 1º O local destinado ao abrigo dos animais deverá ter uma
área mínima que possibilite aos animais se movimentarem de acordo
com as suas necessidades, raça e porte.

§ 2º O abrigo deve possuir a instalação de bebedouro e
comedouro.

 § 3º Na hipótese de não aprovação das instalações físicas do
criatório pelo médico veterinário responsável, este deverá emitir um
parecer com orientações para correção dos pontos não aprovados,
para posterior vistoria e possível aprovação; e,

§ 4º O manejo sanitário e higiênico do canil, gatil, ou Pet
Shop deverá ser realizado sem a presença do animal e de acordo com as
orientações do médico veterinário responsável, inclusive quanto aos
produtos utilizados para desinfecção, eliminação de odores e prevenção
de parasitas. 

Art. 11. As entidades de registro de canis ou gatis e expedição
de pedigrees poderão cancelar o registro do criatório se forem
verificados tratamento negligente, prejudicial ou cruel, sob qualquer
aspecto, dos animais, ou ainda, a reprodução irresponsável com o uso
de animais inadequados à reprodução ou qualquer prática ilegal ou
considerada antiética na atividade de criação.

CAPÍTULO IV
DO COMÉRCIO DE ANIMAIS

Art. 12 Os animais vendidos somente poderão ser entregues
após a primeira dose da vacina polivalente, a partir dos 45 dias de vida,
sendo certo que, na data da entrega, deverão estar completamente
desmamados e capazes de se alimentarem de ração seca. 

Art. 13. Na venda direta, os estabelecimentos comerciais deverão
fornecer ao adquirente do animal:

 I – Carteira de vacinação anotadas e assinadas pelo veterinário
responsável, bem como com seus registros genealógicos (pedigree). 

II - Manual detalhado sobre a raça, hábitos, porte na idade
adulta, espaço ideal para o bem-estar do animal na idade adulta,
alimentação adequada e cuidados básicos; e, 

Art. 14. Os estabelecimentos devem manter banco de dados,
relativo ao plantel, registrando nascimentos, óbitos, vendas, doações e
permutas dos animais, com detalhamento dos adquirentes ou
beneficiários de permutas e doações.

Parágrafo único. Os dados do banco instituído devem ser
mantidos por pelo menos cinco anos.

 
CAPÍTULO V

DA PROIBIÇÃO DO COMÉRCIO DE ANIMAIS

Art. 15. Os pet shops não qualificados nas regras dos Capítulos
III e IV desta Lei, casas de banho e tosa, casas de venda de rações e
produtos veterinários e estabelecimentos congêneres ficam proibidos
de comercializar cães e gatos.

 § 1º A proibição de que trata o caput deste artigo fica estendida
para as pessoas que utilizam os logradouros públicos para
comercializarem cães e gatos.

§ 2º A comercialização pode ser realizada em locais apropriados,
sem que os animais sejam submetidos à exposição frequente, como
canis e estabelecimentos congêneres, cujas instalações sejam também
aprovadas pelo veterinário responsável pela supervisão técnica do
referido canil.

CAPÍTULO VI
DA REPRODUÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Art. 16. A reprodução de animais de estimação para fins
comerciais só poderá ocorrer em estabelecimentos comerciais que
cumpram todos os requisitos elencados nos Capítulos III e IV.

Art. 17. Todo processo de reprodução, desde a concepção até
o parto, deverá ser coordenado por um médico veterinário com registro
ativo no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Art. 18. A frequência dos acasalamentos e prenhezes das
matrizes dos canis e gatis dependerão do estado geral da fêmea utilizada
como matriz, no momento do acasalamento ou inseminação, cuja
avaliação caberá ao médico veterinário responsável do criatório.

Parágrafo único. Caberá ao veterinário supervisor do canil ou
gatil, fixar a idade de aposentadoria da reprodução de cada matriz,
individualmente considerada, cuja decisão levará em conta a saúde
geral da matriz, fundamentada em exames clínicos, laboratoriais, e o
que mais for necessário, objetivando sempre a preservação da saúde e
qualidade de vida da mesma.

 
CAPÍTULO VII

DAS PENALIDADES

Art. 19. A infração ao disposto nesta Lei sujeita o infrator,
pessoa física ou jurídica, às seguintes sanções, sem prejuízo das
responsabilizações civis e penais:

I - Advertência, quando da primeira autuação; e,
II - Multa, quando da segunda autuação.
§ 1º A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre

R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), graduada
de acordo com a natureza e proporção da ocorrência, com seu valor
atualizado pelo IPCA ou qualquer outro índice que venha substituí-lo.

 § 2º O valor da multa será dobrado na hipótese de persistência,
progressivamente até a regularização da infração.

§ 3º Para os casos de persistência, será considerado o período
de vinte e quatro horas para a aplicação de nova penalidade.

§ 4º A aplicação das penalidades previstas neste artigo não
exclui a aplicação de penalidades decorrentes de eventuais casos de
maus tratos causados aos animais, nos termos da legislação federal,
estadual ou municipal.

Art. 20. No caso de descumprimento da Lei por parte do
veterinário, ensejará na aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência, quando da primeira autuação; e,
II - Multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), dobrada nos

casos de reincidência.
Art. 21. As sanções previstas nos arts. 20 e 21 serão aplicadas

pela autoridade administrativa competente, no âmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive com medidas
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cautelares, de caráter antecedente ou incidente ao procedimento
administrativo.

 
CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art. 22. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em
todos os aspectos necessários à sua efetiva aplicação.

 Art. 23. Esta Lei entra em vigor após 180 dias de sua
publicação.

 Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por objetivo regulamentar a

reprodução, venda, criação, compra e doação de animais domésticos
para lhes proporcionar dignidade e tratamento adequado, retirando a
prática costumeira e cotidiana do comércio de animais domésticos sem
qualquer cuidado, higiene. e princípios de tratamento humanizado,
como os que ocorrem sem critério, provenientes de criatórios/pontos
de venda clandestinos e/ou improvisados, que contribuem com a alta
taxa de mortalidade e crueldade com os animais considerados como de
estimação.

 O projeto propõe a criação e aplicação de critérios de higiene,
em ambientes formalmente qualificados e certificados para tanto, que
incentivem a adoção consciente,

castração quando necessária, cuidados com as espécies,
cuidados médico-veterinários durante a reprodução, crescimento e até
a efetiva venda/adoção dos animais.  Desse modo, a adoção de das
medidas elencadas neste projeto trará diminuição do tratamento sem
critério, muitas vezes dispensados aos animais em feiras públicas e
outros estabelecimentos inadequados e/ou impróprios e clandestinos,
todos estranhos à execução destas atividades. Ademais, o texto impõe
a necessidade de regularidade dos estabelecimentos que comercializam
animais, bem como o registro e acompanhamento perante o Conselho
Regional de Medicina Veterinária, combatendo assim, os
estabelecimentos clandestinos que tanto maltratam os animais.

No que se refere a constitucionalidade da proposição, a matéria
versada no Projeto de

Lei em análise se insere na esfera de competência legislativa
concorrente da União, Estados e Distrito Federal, para legislar sobre
produção e consumo, e meio ambiente (o que inclui a proteção animal),
nos termos do art. 24, V, VI e VIII, da CF:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: [...]
V - Produção e consumo; [...]
VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição; [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
[...]

Ademais, é competência material administrativa dos Estados
da Federação proteger o meio ambiente e preservar a fauna, o que
abrange não só os animais silvestres, mas também os de estimação:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: [...]
VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora; [...]

Desse modo, a proposição está de acordo com o papel do
Estado de promover a defesa do consumidor, que tem status de Direito

Fundamental e que também faz parte do rol de Princípios da Ordem
Econômica do Brasil (art. 5º, XXXII e art. 170, V, da CF). Isso, todavia,
não afasta a possibilidade de o Estado regular a atividade exercida
pelos particulares, preservando o Interesse Público e o bem da
coletividade.

Ante o exposto, demonstrado o interesse público da matéria.
convoco os nobres pares para aprovação do presente projeto.

Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO N° 576 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta casa, requeiro à Vossa Excelência,
que depois de ouvida a mesa, seja solicitado o desarquivamento das
Moções de número 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 do ano de 2017 de minha
autoria, tomando por base o fundamentado no artigo 132, parágrafo
único do Regimento Interno.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 15 de outubro de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 17.10.19
EM: 16.10.19

REQUERIMENTO N° 577 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta casa, requeiro a Vossa Excelência,
que depois de ouvida a mesa, seja solicitado o desarquivamento do
Projeto de Lei Ordinária de número 116 do ano de 2018 de minha
autoria, tomando por base o fundamentado no artigo 132, parágrafo
único do Regimento Interno.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 15 de outubro de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 17.10.19
EM: 16.10.19

REQUERIMENTO Nº 578 / 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 69/2016 21/
2017 e 500/2019, de nossa autoria.

Assembleia Legislativa, 15 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. 17.10.19
EM: 16.10.19

REQUERIMENTO Nº 579 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente à SECRETÁRIO DE ESTADO
DA SAÚDE DO MARANHÃO, Sr. CARLOS LULA, solicitando
informações referentes ao balanço financeiro do Fundo Estadual de
Combate ao Câncer-FECC, exercícios 2014 a 2018, também a relação
das notas de empenho e ordens de pagamento dos períodos de 2014 a
2019, a composição do conselho administrativa do FECC e a relação
das notas de lançamento de créditos no FECC no período de 2014 a
2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de outubro de 2019.
- Wellington do Curso – Deputado Estadual – Adriano – 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. 17.10.19
EM: 16.10.19

REQUERIMENTO Nº 580 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente à SECRETÁRIO DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, Sr. JEFFERSON
PORTELA, solicitando informações referentes à investigação de
possível fraude ocorrida no Concurso Público da Polícia Militar de
2017, bem como cópia do inquérito e demais documentos relacionados.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 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. 17.10.19
EM: 16.10.19

REQUERIMENTO Nº 581 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Augusta
Casa, requeiro que, depois de ouvido o plenário, seja convocada por



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2019 9
Vossa Excelência Sessão Solene, no mês de abril de 2020, dedicada ao
aniversário de 90 anos do ex-presidente José Sarney, o mais longevo
político da República, reconhecendo a importância da sua atuação na
vida pública e de seu trabalho como escritor maranhense. Sugiro como
data para realização da sessão o dia X de abril de 2020.

Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. São
Luís, 15 de outubro de 2019.  - ROBERTO COSTA -  Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 17.10.19
EM: 16.10.19

REQUERIMENTO Nº 582 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja concedido o abono das faltas, durante minhas
ausências nas Sessões do período de 30/09 a 10/10 do ano em curso,
em virtude da impossibilidade do meu comparecimento nesta Casa,
conforme se verifica no atestado médico, em anexo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 15 de outubro de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 17.10.19
EM: 16.10.19

INDICAÇÃO Nº1362 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA)
CARLOS ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO solicitando que aprecie a
possibilidade de RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA
PRIMEIRO DE JULHO, NO BAIRRO DA MACAÚBA EM SÃO
LUÍS, APÓS SERVIÇOS DA CAEMA NO LOCAL.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência o pedido de empenho
para recuperação asfáltica da Rua Primeiro de Julho do bairro da
Macaúba em São Luís, após serviços da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (CAEMA), conforme reforça os registros
fotográficos do local.

WELLINGTON DO CURSO – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1363 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO,
solicitando que aprecie a possibilidade de REVITALIZAÇÃO,
LIMPEZA e IMPLANTAÇÃO DE PROTEÇÃO (GUARDA
CORPO) NO CANAL DA MACAÚBA, LOCALIZADO NO
BAIRRO DA MACAÚBA, EM SÃO LUÍS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência o pedido de empenho
para revitalização, limpeza e implantação de guarda corpo, já que assim
como o canal, toda a região do bairro da Macaúba sofre com o abandono
e acúmulo de lixo, sendo esse cenário fonte de doenças para a população
residente ao entorno. Além disso, o esgoto in natura de vários imóveis
residenciais e comerciais da região central de São Luís corre livremente
pelo local, o que intensifica a preocupação dos moradores da área
durante o período chuvoso, de janeiro a junho. Atualmente, além da
falta de capina e estrutura de segurança, insetos e outros bichos, como
ratos, têm sido uma das principais reclamações de quem tem de lidar
com a situação diariamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1364 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA)
CARLOS ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO, solicitando que aprecie a
possibilidade de REVITALIZAÇÃO e LIMPEZA NO CANAL DA
MACAÚBA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA MACAÚBA, EM
SÃO LUÍS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência o pedido de empenho
para revitalização e limpeza, já que assim como o canal, toda a região
do bairro da Macaúba sofre com o abandono e acúmulo de lixo, sendo
esse cenário fonte de doenças para a população residente ao entorno.
Além disso, o esgoto in natura de vários imóveis residenciais e
comerciais da região central de São Luís corre livremente pelo local, o
que intensifica a preocupação dos moradores da área durante o período
chuvoso, de janeiro a junho. Atualmente, além da falta de capina e
estrutura de segurança, insetos e outros bichos, como ratos, têm sido
uma das principais reclamações de quem tem de lidar com a situação
diariamente.

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos no Pequeno Expediente.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O item 1 da pauta, a PEC nº 006, fica adiado em razão de
ainda não termos o quórum regimental de vinte e cinco. Item 2 da
pauta: Projeto de Lei nº 067/2016, de autoria do Deputado Wellington
do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de
Lei nº 166/2016, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê).
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Com parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ambos
vão à sanção. Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria da Deputada
Thaiza Hortegal. A Deputada está ausente. Fica transferido para
próxima Sessão. Projeto de Lei nº 193/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages (lê). O Deputado está ausente. Fica transferido para a
próxima Sessão. Projeto de Lei 237/2019, de autoria do Deputado
Wendell Lages. O Deputado está ausente. Fica transferido. Parecer
440/2019, de autoria da CCJ. Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu gostaria, em razão do baixo quórum da Sessão de hoje,
eu gostaria de pedir que o Parecer 440/2019, que trata de uma proposição,
de minha autoria, proposição 350, Projeto de Lei do Anticorte, que
pudesse ser retirado de pauta e pudesse ser apreciado em Sessão
posterior, em que o quórum estaria mais considerável, com a presença
de mais Parlamentares..

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Como
membro da CCJ, nós pedimos que fosse colocado em pauta hoje, já
que o projeto já está em pauta...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
HETO – Peço à galeria que não se manifeste, por gentileza. Deputado
Fernando.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Já está
em pauta. Então pedimos que fosse colocado em pauta hoje, como
representante aqui, um dos representantes da CCJ. Peço que seja
colocado em pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Já está na pauta, Deputado, e só poderia retirar se fosse um
consenso. Peço à galeria que não se manifeste, vocês são todos muito
bem-vindos e bem-vindas, mas vamos respeitar o posicionamento de
cada Deputado, por gentileza. Então, o projeto está mantido.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, sendo assim eu peço, então, a verificação
de quórum e peço aos Parlamentares que durante toda a semana que se
comprometeram pela aprovação desse projeto, se comprometeram em
votar a favor do cidadão maranhense, dos consumidores, peço que não
registrem as suas presenças para que o quórum não seja qualificado e
possamos obstruir essa votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que zere o painel e peço aos Deputados, que assim o
desejarem e entenderem, que registrem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Quantos
minutos devemos esperar?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O tempo que a Presidência entender necessário, Deputado
Duarte, essa é a praxe da Casa.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Presidente, eu quero
tirar meu nome, porque eu sou a favor do Duarte.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que faça a retificação da presença da Deputada Detinha,
que ela optou por obstruir. Peço à galeria, gentilmente, que não se
manifeste.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Estadual Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Questão de Ordem ao Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só por registro ao Bloco Parlamentar
Democrático. Eu como líder desse Bloco oriento aos nobres Deputados
que não marquem a presença para que a gente possa deliberar de outras
formas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Feito o registro.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Eu peço aos
Parlamentares aqui presentes que se comprometeram pela aprovação
do projeto Anticorte que não registrem as suas presenças. Quem, por
acaso, registrou sua presença que retifique, por gentileza, para que
esse projeto possa ser apreciado em outra Sessão Legislativa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço à galeria que não se manifeste, por gentileza. Todos os
que desejam, ou que não desejam, aliás, os que não registraram, não
fizeram por desejo próprio, quem estiver faltando registrar, que o faça,
claro, se assim entender, porque, em alguns minutos, nós vamos
encerrar a conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Com todo o
respeito que eu tenho por V. Ex.ª, mas eu acho que já teve tempo
suficiente, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço, novamente, à galeria que não se manifeste e digo aos
Senhores que o tempo é o Tempo Regimental. Nós temos até dez e
meia, embora não usaremos. E esta Presidência decide o momento de
encerrar a contagem de quórum. Peço que a galeria não se manifeste.
Senhoras e Senhores, vocês são muito bem-vindos. Possivelmente,
não votaremos hoje, não apreciaremos hoje, porque não vamos aguardar
até dez e meia, mas não é possível que se xinguem Deputados. Em se
repetindo esse procedimento, na próxima votação, eu terei que fechar
a galeria para evitar constrangimentos aos Deputados que têm delegação
da sociedade para votarem cada um de acordo com o seu entendimento.
Senhores Deputados, vou encerrar a conferência. Conferência de
quórum encerrada. O projeto fica transferido para a próxima Sessão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, Questão de Ordem. Eu quero agradecer a
cada Parlamentar aqui que não registrou a sua presença pelo
compromisso assumido e agradecer também a todos os consumidores,
a todos aqueles que estão aqui presentes por abrirem um pouco do seu
tempo, da sua agenda para acompanhar, de perto, cada uma dessas
votações. Esse projeto é em prol de cada um de vocês. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Resolução Legislativa n.º 097/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno. A Deputada está ausente, fica transferido
para a próxima Sessão. Requerimento nº 558/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus. O Deputado está ausente, fica transferido
para a próxima Sessão. Requerimento nº 573/2019, de autoria da
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Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 575/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Inclusão na Ordem do Dia da
Sessão de amanhã, quinta-feira, 17 de outubro: Requerimentos 576 e
577/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. Requerimentos nº
578, 579 e 580/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso.
Requerimento nº 581/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa.
Senhores e Senhoras Deputados, lembro, mais uma vez, da nossa Sessão
Solene, de amanhã, em comemoração aos 30 anos da Constituição.
Estão todos convidados, às 10h30, nós teremos a apresentação aqui da
Cerimônia Militar e em seguida, às 11h em ponto, iniciaremos a Sessão.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos no Grande Expediente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Senhor Presidente. Grande Expediente, por
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. tem 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas que
nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia,
que Deus seja louvado. Imprensa que acompanha os nossos trabalhos
e difunde as nossas ações do Parlamento Estadual. Senhor Presidente,
mais uma vez, eu venho falar da incoerência do Governador Flávio
Dino, da falta de transparência do Governador Flávio Dino. Nós
apresentamos dois requerimentos, os dois requerimentos não foram
aprovados. E solicitando coisas simples, assim como solicitamos a
relação de todos cargos comissionados da Caema para que pudesse
apresentar, nesta Casa, a relação dos supersalários recebidos por
funcionários da Caema. Então, mais uma vez, fazemos o nosso
questionamento diante do desgoverno Flávio Dino. Diante do
desgoverno comunista fantasiado de fascista. Governo comunista que
enganou a todos em 2014, enganou novamente em 2018. Então, nós
cobramos informações, o Governador Flávio Dino, professor
universitário, ex-juiz federal, conhece muito bem a Constituição Federal,
no seu art. 37. E é bem claro, bem claro, os princípios básicos que
norteiam a administração pública. Dentre eles, a publicidade, mas não
a publicidade mentirosa, não a propaganda mentirosa, não a propaganda
enganosa que o Governador Flávio Dino gasta o dinheiro público para
propagar o que não existe. O que tem feito com a segurança pública do
Estado do Maranhão, mentindo, enganando, e dizendo que o Estado
do Maranhão tem 15 mil homens e, na verdade, não são 15 mil homens,
são 11.199 mil policiais militares. Nós temos um documento da Polícia
Militar que comprova isso, um documento da Polícia Militar que ratifica
isso e esse é o desgoverno que tomou mais de 60 mil carros e motos
dos trabalhadores maranhenses. Governo que tomou mais de 60 mil
carros e motos dos trabalhadores maranhenses e leiloou para poder
juntar dinheiro para a campanha, juntou dinheiro por meio da dor e dos
sofrimentos dos trabalhadores maranhenses fazendo um leilão com
mais de 15 mil veículos. Além disso também, Senhoras e Senhores, é o
mesmo Governador que aumentou os impostos do Estado do Maranhão
três vezes. Aumentando o valor do combustível, aumentou o valor da
energia elétrica, e continuamos na luta para a redução do ICMS dos
combustíveis e a luta também para a redução do ICMS da energia
elétrica. Nós temos pautado as nossas ações, principalmente, no início
desse segundo mandato, não só em defesa da população e uma
população que nós conhecemos, que vamos até a base, que vamos até
a comunidade nos bairros que fizemos ontem com a população da

Macaúba, do Lira, do Belira, mas também com ações estamos
provocando o Governo do Estado para que possa se posicionar diante
de um pleito, diante de um pedido de nossa autoria, que é a redução
dos combustíveis, do ICMS dos combustíveis e a redução também do
ICMS da energia elétrica. Então, uma solicitação nossa que vamos
levar para cada Deputado desta Assembleia, para cada par, inclusive,
os deputados que são a favor do Projeto Anticorte. Então, todos os
Deputados estão convidados a assinar um documento solicitando do
Governador Flávio Dino a redução do ICMS da energia elétrica. Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, nós estamos diante de um projeto
que vai ser votado pela Assembleia Legislativa, que é o Projeto
Anticorte, mas lembramos ele não proíbe o corte, vai haver o corte de
qualquer forma. Então, o Projeto não é Anticorte, o corte vai ocorrer,
só que o Projeto é Anticorte na sexta-feira e nos feriados. A população
precisa compreender isso, a sociedade precisa compreender isso. E
essas informações precisam ser bem disseminadas, não podem ser
manipuladas. O Projeto Anticorte não proíbe o corte ad aeternum. A
energia não vai poder ser cortada para sempre, pelo contrário, a energia
será cortada. O projeto reduz, imediatamente, a dor, o sofrimento
momentâneo de um corte na sexta-feira e de um corte no feriado,
véspera do final de semana, mas não impede o corte. A sociedade
precisa compreender isso. O projeto não impede o corte para sempre,
não impede o corte ad aeternum. O impedimento para o corte é para as
sextas-feiras, véspera de feriados e no final de semana. Então, a
sociedade precisa compreender isso. Vou repetir, o Projeto Anticorte
não é que não seja cortada energia para sempre. É proibida a Cemar
cortar energia? Não. O projeto precisa ser bem divulgado. Não pode
ser manipulado. A população não pode ser enganada que o Projeto
Anticorte é para as sextas-feiras, feriados e véspera de final de semana.
Então, a população precisa compreender isso. Deputado Wellington,
então, não resolve. Resolve a dor temporária, mas resolve a dor imediata
de um corte na sexta, mas, na segunda-feira, terá a sua luz cortada.
Deputado Wellington, o que soluciona? O que soluciona é o Governo
do Estado baixar o ICMS, baixar o ICMS. O Governo do Estado já
arrecadou muitos bilhões de reais em 2019 e está acumulado esse valor
dos impostos nas costas do trabalhador maranhense, nas costas da
população mais pobre. Então, seria de bom senso que não só o Governo
do Estado baixasse o ICMS , mas todos os deputados que são a favor
do projeto que também possam assinar a proposição, a indicação do
Deputado Wellington para que o Governo do Estado baixe o ICMS.
Assim teremos coerência. É a favor do corte antes do final de semana,
antes do feriado? Ok, mas também tem que ser a favor e lutar para que
o Governador Flávio Dino possa reduzir o ICMS. Então esse pleito
estamos encaminhando a partir de agora. Vamos levar não só para o
Deputado Duarte Júnior, mas a todos os demais Deputados que são a
favor do projeto de lei. Mas que todos assinem, que todos tenham
coerência política e que todos cobrem do Governador Flávio Dino que
reduza o ICMS dos combustíveis e o ICMS da energia. Nós temos
29% de imposto que é arrecadado pelo Governo do Estado em cima da
energia elétrica. Então precisamos fazer uma comissão. Estamos fazendo
uma indicação. Espero que os Deputados assinem e, assim, vão mostrar
coerência para a população e vamos dizer para a população “População
de São Luís, população do estado do Maranhão, nós votamos contra o
corte, mas o Anticorte não é para a vida toda. O corte na sexta-feira,
véspera de feriado, véspera de final de semana, ok? Mas nós também
estamos em favor do projeto do Deputado Wellington que é para
reduzir o ICMS da energia elétrica”. Aí, sim, estamos dando a
contribuição para os empresários, para os pequenos comerciantes,
para a população mais pobre, Deputado Vinícius Louro. E a população
de Pedreiras vai agradecer. O Deputado Vinícius Louro teve coerência.
Votou contra o corte, lembrando que o corte não é para a vida toda. Os
senhores eleitores têm que compreenderem isso. O corte é temporário.
Evita o corte na sexta, evita o sofrimento temporário, mas ele tem que
se virar no final de semana para poder pagar na segunda-feira. O final
de semana vem e corta na segunda-feira. Então, a população tem que
compreender. A Lei Anticorte não é contra o corte para o resto da vida.
Ele é temporário, ele é limitado. A dor e o sofrimento do maranhense
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vai durar ainda um final de semana. Na segunda-feira, será concretizado
esse corte. Então, a população precisa ter a perfeita compreensão da
lei, não pode ter manipulação de informação, tem que ser tratado com
seriedade, com responsabilidade e acredito que com isso os Deputados
possam se posicionar de forma coerente. E o meu pedido, que vá ao
encontro dos Deputados que são a favor do projeto. Estão defendendo
os empresários, os comerciantes, os pequenos produtores, os
produtores rurais e a população mais pobre do Estado. Vamos fazer
um grande enfrentamento a partir de agora. Vamos exigir que o
Governador Flávio Dino baixe o ICMS da energia elétrica. Governador
Flávio Dino, se V. Ex.ª quer ajudar não é com o Projeto em relação à
questão do corte, somente para o final de semana. Se V. Ex.ª vai também
sancionar a lei, o Governador Flávio Dino possa ponderar, possa
mensurar, possa raciocinar que a contribuição que ele vai dar para a
população do Estado é na redução do ICMS. Nós também amenizamos
a dor e o sofrimento da população na sexta. Ok, passa o final de
semana preocupado, quando chega na segunda, a Cemar vai e corta,
mas o problema vai continuar. O cidadão que não teve dinheiro na
sexta, vai como fazer para conseguir no sábado e domingo? Na segunda-
feira tem que se virar para conseguir o dinheiro. Ok, mas se ele tem a
redução no ICMS, ele já coloca no seu orçamento. Vamos supor que o
Governador Flávio Dino seja bom para a população e apoie não só o
projeto do Deputado Duarte Júnior e assinado por muitos outros
Deputados, mas que o Governador Flávio Dino ao assinar o projeto
antelei ele também diga: ‘estamos também reduzindo o ICMS da energia
elétrica’. Então, esse é o pedido do Deputado Wellington, essa é a
solicitação do Deputado Wellington. E a solicitação em nome dos 7
milhões de habitantes, é uma solicitação em nome dos mais pobres do
Estado do Maranhão, é uma solicitação em nome dos grandes
empresários, dos médios empresários, em nome dos pequenos
empresários, em nome dos pequenos comerciantes, em nome dos
feirantes, em nome da dona de casa, em nome daqueles que têm no seu
consumo de energia a retirada, inclusive do lazer. Porque tem que tirar
do lazer, da educação dos filhos, às vezes até no lanche do final de
semana para comer uma pizza com a família, porque tem energia muito
cara. E essa energia muito cara... é bom que todos saibam, é pela ânsia,
essa energia muito cara é pela ânsia e pela ganância do governo em
arrecadar. Então, o projeto de Anticorte, que a população precisa
entender que não cortará a energia e será beneficiado para o resto da
vida? Não! A energia será cortada, será cortada no primeiro dia útil. Se
for véspera de feriado, primeiro dia útil; se for véspera de final semana,
será cortada na segunda-feira. Ok? Ok. Deputado Wellington, isso
soluciona o problema? Não, não soluciona o problema. Estaremos
amenizando a dor temporária do final de semana e da véspera do
feriado. Deputado Wellington, apresente uma solução para o problema.
Eu tenho a solução para o problema. O Deputado Wellington apresenta
solução para o problema, que o Governador Flávio Dino reduza o
ICMS, com isso vai diminuir a inadimplência. A dona de casa, Pastor
Otoniel, a dona de casa não vai ter a inadimplência, a dona de casa vai
ter como pagar a sua conta, porque o Governo do Estado ajudou, o
Governo do Estado está beneficiando, o Governo do Estado está
pensando na população mais pobre. Meu querido amigo e assessor
Herchel, então é uma proposição de suma importância. Então, além da
aprovação do projeto Anticorte, e lembrando, não é um corte permanente
para o resto da vida, mas protege o consumidor, protege o cidadão no
final de semana. Herchel, a contribuição que nós podemos dar enquanto
Deputados e Poder Executivo, é uma só, reduzir o ICMS do
combustível. E aqui eu vou solicitar a todos os Deputados, Deputados
de Oposição, o Deputado César Pires já foi o primeiro a assinar.
Deputado César Pires, muito obrigado, já entramos em contato também
com o Deputado Adriano. O Deputado César Pires foi o primeiro a
assinar, já assinou com o Deputado Wellington, o Deputado Fábio
Macedo também, já assinaram a indicação para que o Governador
Flávio Dino baixe o ICMS do combustível, Deputado Fábio Macedo,
que quero inclusive parabenizá-lo com a sua luta, com relação ao nosso
combustível, as nossas riquezas naturais e inclusive, hoje talvez muitos
não compreendam, mas, a sua luta que tem também a voz do Deputado

Wellington lhe dando apoio, nós vamos ter e V. Ex.ª é o precursor, mais
à frente, daqui a um ano, dois anos, a população vai compreender a sua
luta e seu esforço para o gás natural, para que o gás seja fornecido para
os taxistas, para os motoristas de aplicativos de UBER, 99. Então,
essa sua luta, ela está só iniciando, e o Senhor pode contar com a voz
do Deputado Wellington, com a luta do Deputado Wellington. V. Ex.ª
é meu amigo, muito antes de ser Deputado, e eu pondero algumas
coisas com V. Ex.ª. V. Ex.ª fez um excelente trabalho, no mês de setembro,
em defesa da valorização da vida, no combate à depressão. E somamos
as vozes pela valorização da vida, e o projeto que o senhor tem, que é
‘Cuidando de Vidas’. Então, parabéns, e eu chamo a atenção do Projeto
que V. Ex.ª tem para a redução do combustível, para que o consumidor
também possa optar pelo gás, para que os postos também possam ter
o gás. Como é que nós produzimos tanto gás e a nossa população não
se beneficia disso. Então, mais uma vez, muito obrigado, ao Deputado
César Pires, ao Deputado Adriano, Deputado Fábio Macedo, que já
assinaram o documento solicitando ao Governador Flávio Dino que
possa baixar o ICMS da energia elétrica e possa baixar também o
ICMS do Combustível. Então era a pauta que nós tínhamos para tratar
na manhã de hoje, além de falar da falta de transparência do Governador
Flávio Dino. Então, a nossa luta permanente em defesa dos aprovados
em concurso público, os aprovados em concurso público contem com
a nossa defesa incondicional, contem com a nossa luta, todos os
aprovados no Detran, na Aged, na Emap, na Polícia Civil, na Polícia
Militar, a luta ainda pela nomeação dos 1.750 soldados formados e não
nomeados pela Polícia Militar. A nossa luta, a nossa luta permanente,
ainda está tramitando, na Justiça, a ação civil pública, e só falta o juiz
se pronunciar, decidir, desde o dia 23 de agosto, está pronto, concluso
para a decisão do juiz para que o juiz possa proferir a decisão. E
acreditamos que seja em defesa da nomeação dos mil e setecentos e
cinquenta policiais militares formados, não nomeados e desempregados
pelo Governador Flávio Dino. A nossa luta permanente em defesa da
população do estado. A nossa luta permanente em defesa dos servidores
públicos do Estado do Maranhão de todos os professores, todos
policiais militares, policiais civis, defendendo os funcionários, os
servidores do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, bem como
também do Poder Executivo. Estamos fazendo indicação, solicitando
ao Governo do Estado o reajuste, assim como foi feito para o Tribunal
de Justiça, um reajuste para os professores, para os policiais militares
e civis e também o reajuste para todos servidores públicos do Poder
Executivo. Todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. Aí
podem me perguntar: “Deputado Wellington, tem recurso?” “Tem”.
“Tem dinheiro em caixa?” “Tem”. O que o Governador Flávio Dino
precisa é priorizar, priorizar o serviço público, priorizar os professores,
priorizar a Polícia Militar, priorizar a Polícia Civil, priorizar os
servidores públicos do Estado do Maranhão. E, nessa linha, nós estamos
fazendo a indicação solicitando ao Governo do Estado do Maranhão
que possa conceder o reajuste a todos os servidores, a todos servidores
do Estado do Maranhão. E eu cito os professores, os policiais militares,
os policiais civis, mas extensivo a todos, inclusive da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e ao Poder Executivo. Todos,
todos servidores sem uma única exceção. E mais ainda, apresentamos
o caminho para solucionar o problema no Estado do Maranhão. O
Governador Flávio Dino tem que reduzir a quantidade de Secretarias,
reduzir a quantidade de cargos comissionados. E, mais uma vez, o
Governo do Estado continua em silêncio. O Governo do Estado não
deu um piu até agora, não fala nada sobre a esculhambação, a pouca
vergonha dos supersalários pagos a servidores da Caema, uma verdadeira
palhaçada com a cara da população. Governador Flávio Dino trate de
respeitar a população do nosso estado. Como é que V. Exa. acha que o
professor está, neste exato momento, sabendo que um engenheiro da
Caema ganha 91 mil reais, sabendo que o advogado da Caema ganhou
51 mil reais no mês de junho? Como o senhor acha que o policial
militar, que enfrenta todos os dias a bandidagem, todos os dias
marginalidade, como o senhor acha que ele está? Essa é a situação da
segurança pública do Estado do Maranhão. Ontem, em muitos grupos,
divulgaram áudios do terror que foi na cidade de Santa Helena. Eu
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ainda ajudei o Governo. Ontem divulgaram áudios do terro que os
bandidos causaram na cidade de Santa Helena. Os bandidos invadiram
a cidade, trocaram muito tiros com a Polícia, a população assustada,
muitos tiros. E ontem divulgaram esses áudios novamente. Eu ajudei o
Governo. Ajudei o Governo dizendo que aquela notícia não era fake
news, mas estava atrasada, foi na semana anterior. Foi verdade? Foi.
Não foi fake news, foi verdade. Foi verdade não só em Santa Helena,
como Tutóia. Metralharam, fuzilaram o carro da Polícia Militar, o
carro da Polícia Civil, fuzilaram, metralharam. Bandidos altamente
armados e o pobre coitado do soldado com um revólver 38, com uma
pistola. Como que dois ou três soldados na cidade de Tutoia vão
defender a população toda diante de bandidos fortemente armados? Só
na cabeça do Governador Flávio Dino que dois ou três soldados vão
guarnecer uma cidade. Precisamos da nomeação imediata. Nomeação
imediata de 1.750 policiais militares e mais os sub judice. Precisamos
da nomeação de mais 300 policiais civis no Estado do Maranhão. Se o
Governador Flávio Dino diz que tem 15.000 policiais militares, ele
tem que nomear, ele precisa nomear os 1.750 policiais que ele colocou
na conta, que ele mentiu usando esses policiais. Senhoras e Senhores,
mesmo nomeando os 1.750 policiais militares não vai bater a conta,
mas o Governador Flávio Dino para limpar sua honra, para limpar a
mentira que ele espalhou e gastou o dinheiro público, nós vamos trazer,
a partir da próxima Sessão, os impressos, os jornais, até uma revista,
uma revista caríssima paga com o dinheiro público para mentir, paga
com dinheiro público para dizer que tem 15.000 policiais militares no
Estado do Maranhão. Governador Flávio Dino, para limpar sua honra
e a mentira que o senhor tem propagado, V. Exa. tem que nomear os
1.750 policiais militares formados e não nomeados. Tem que nomear
os sub judice e tem que nomear os 300 policiais civis que também
aguardam a nomeação. Essa é uma solicitação dos soldados formados,
é uma solicitação da população que não tem segurança, da população
que padece no dia a dia com a falta de segurança pública. Deputado
Wellington foi sargento do Exército durante 15 anos, é especialista em
Segurança Militar, é especialista em Inteligência Militar, então os
nossos conhecimentos são colocados em prática na Assembleia, não é
só no discurso. Nós apresentamos projetos - nós apresentamos
projetos. Um Governador que não executa. É projeto de nossa autoria
que o Governador Flávio Dino possa criar barreiras nas fronteiras do
Piauí com o Maranhão, na fronteira do Pará com o Maranhão, na
fronteira do Tocantins com o Maranhão, solicitação nossa, projeto
nosso. Mas o Governador não coloca em prática, porque é de oposição,
porque é do Deputado Wellington. Ele usa os projetos do Deputado
Wellington e não reconhece que é do Deputado Wellington. O projeto
de gratificação por arma apreendida é de autoria do Deputado Wellington,
nós apresentamos para a Assembleia e mandamos para o Governo do
Estado. Ele nunca reconheceu isso. Projeto de combate ao analfabetismo,
é de autoria do Deputado Wellington, ele colocou em prática, mas
nunca fez o reconhecimento. Nós temos ações de verdade, ações
efetivas, temos ações que solucionam o problema na Segurança Pública.
Nós temos projetos que solucionam o problema do analfabetismo na
educação pública, mas ele não usa. Não usa por quê? Porque é a
oposição. Não usa por quê? Porque é o Deputado Wellington. Da
mesma forma, ele não paga as Emendas Parlamentares de direito que o
Deputado Wellington tem. E é por isso que precisamos judicializar,
nós entramos na Justiça com ação popular para que o Governador
Flávio Dino pague quatrocentos mil reais de emendas do Deputado
Wellington que foram destinadas ao Hospital Aldenora Bello para o
tratamento do câncer. E agora eu quero ver se o Governador Flávio
Dino vai continuar perseguindo o Deputado Wellington e não vai pagar
os quatrocentos mil reais do Deputado Wellington que foram destinados
ao Hospital Aldenora Bello, porque ao prejudicar o Deputado
Wellington, ele não está prejudicando e nem perseguindo o Deputado
Wellington, está prejudicando as pessoas com câncer, as crianças com
câncer que necessitam desse dinheiro no Aldenora Bello. É por isso,
Deputado César Pires, que nós ajuizamos uma ação popular para que
o Governador Flávio Dino seja obrigado pela Justiça pagar as emendas
parlamentares do Deputado Wellington destinadas ao Hospital

Aldenora Bello para o tratamento de câncer. Deputado Wellington do
Curso vai continuar firme nesta Casa, firme nesta tribuna e vamos
continuar lutando pela população do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Deputado
Wellington, um aparte na sua fala quando o senhor puder me conceder.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Duarte Júnior, com o aparte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Deputado
Wellington, eu quero agradecer o seu apoio ao projeto, como V.Exa.
bem destacou, beneficia o cidadão maranhense, beneficia os
consumidores. Fico realmente muito grato com o seu apoio não apenas
levando o assunto para a tribuna, mas também demonstrando aqui as
suas intenções de que esse projeto seja aprovado. Confesso que
reconheço o seu gesto, reconheço a sua atenção, fico muito honrado
porque eu sei que nada aqui nesta Casa ou mesmo fora, é possível
conquistar de forma individual, ao ponto em que agradeço ao senhor e
o parabenizo, agradeço também a todos os Parlamentares que estão
aqui presentes, todos, de forma indistinta e indiscriminada, todos os
Parlamentares que aqui nesta Casa fazem a formação de 42
Parlamentares. Pois eu tenho certeza que com a oportunidade de discutir
mais profundamente esse projeto, nós vamos conseguir mais apoio,
vamos conseguir mais votos. E, com certeza, só vamos conseguir se
realmente houver essa união essa unidade. Aproveito também para
destacar que esse projeto não é contra a Cemar, não é contra a Caema,
não é contra a BRK, não é contra as concessionárias, não se impede o
corte da energia elétrica, água e esgoto, de forma indiscriminada, todo
e qualquer dia, mas se impede o corte, assim como no Paraná, no
sábado, no domingo, na véspera do feriado, na véspera do final de
semana, ou seja, tem razoabilidade e é por isso que nós defendemos.
Portanto, muito obrigado, realmente, fico orgulhoso em contar com o
seu apoio, parabéns!

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Duarte Júnior, eu aproveito inclusive para fazer o registro
da fala que eu iniciei, V.Exa., não estava presente ainda, eu aproveito
para fazer duas solicitações. Primeiro que V.Exa. pudesse corrigir o
nome do projeto, que o projeto não é Anticorte, porque as pessoas
estão com a ideia de que não será mais cortada ad aeternum, não serão
mais cortados para sempre. Então que V.Exa., pudesse corrigir tanto
na manipulação das informações, na divulgação das informações, no
banner e também no trato com os deputados que a informação está
sendo repassada para a sociedade de forma deturpada, que é o Projeto
Anticorte, o nome só anticorte leva as pessoas a acreditarem que as
terão a proteção e as suas energias não serão cortadas ad aeternum,
para sempre. É muito importante que o projeto possa ser esclarecedor
e falar que é somente véspera de feriado, véspera de final de semana,
para que possa proteger o consumidor e o cidadão. O segundo ponto
que eu falei na sua ausência e, aproveito a sua presença na tribuna, é
que nós apresentamos também uma indicação e solicitamos aos
Deputados que não marcaram presença, Deputados que são a favor do
projeto também, que possam assinar com o Deputado Wellington. Já
contamos com a assinatura do Deputado Fábio Macedo, Deputado
César Pires e os Deputados já se pronunciaram que também vão assinar
solicitando ao Governador Flávio Dino que possa reduzir o ICMS da
energia elétrica e o ICMS dos combustíveis, o ICMS da energia elétrica
que é de 29%, para que nós possamos, sim, amenizar a dor da
população, amenizar a dor de quem chega na sexta-feira. Nós
amenizamos temporariamente, quando chega na segunda-feira, a dor e
o sofrimento continua. Ao apresentarmos uma solução para que o
Governo do Estado possa reduzir o ICMS da energia elétrica, nós
vamos fazer com que o consumo desse cidadão, seja alto ou baixo,
tenha a possibilidade, com essa redução, com benefício do Governo do
Estado, para que ele possa pagar com essa redução uma energia mais
barata, uma água mais barata e, assim, por diante, ele possa ter esse
benefício do Governo do Estado.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputado
Wellington, é sobre o primeiro item. Como tudo na vida a gente consegue
avançar de forma conjunta e por meio do diálogo, aceito a sua sugestão,
apesar de estarmos destacando em todo e qualquer comunicação que
proíbe se o corte é véspera do feriado, véspera do final de semana,
aceito a sugestão de V. Exa. para que a gente possa dar outro nome a
esse projeto. E espero que não seja só o projeto. Espero que seja um
outro nome para essa futura lei para esse projeto aprovado e sancionado.
Sobre o segundo ponto, eu confio e tenho certeza da sensatez e da
abertura para o diálogo com o Governador Flávio Dino. Posso levar,
claro, as suas justas reivindicações para o Governador para que ele
possa analisar e dar respostas efetivas, inclusive sobre essa questão do
ICMS na conta de energia elétrica que é cobrado em todo o Brasil, por
cada um dos estados da federação. Cabe destacar um assunto que eu
tenho certeza de que Vossa Excelência tem conhecimento, um processo
que está, nesse momento, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ.
Esse processo está paralisado para que os Ministros possam analisar
e verificar se a cobrança está dentro da lei ou está em desacordo com a
lei. Frisa-se não no Maranhão apenas, mas em todos os estados da
federação, pois todos esses cobram ICMS nas contas de energia elétrica.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Duarte, muito obrigado pela observação e por acatar. E pelo
seu conhecimento V. Ex.ª registrou que talvez não fosse do meu
conhecimento. Não só tenho o conhecimento, mas essa luta já é bem
antiga. Vossa Excelência quando está no Procon lembra-se que nós
tivemos....

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Eu falei que
é de seu conhecimento, que eu tenho certeza que é de seu conhecimento.
Foi o que eu falei.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Tranquilo, é porque com a forma que V.Exa. falou que eu não tivesse
conhecimento e aí poderia gerar uma informação deturpada para
população. Eu só estou ratificando, que inclusive V.Exa. sabe que eu
tenho conhecimento até porque nós discutimos não só essa questão,
mas muitas outras inclusive na audiência no auditório da UNDB e
tratamos inclusive da redução do ICMS, da redução inclusive da energia
elétrica. Então, é uma pauta que nós já travamos desde legislatura
passada e vamos continuar firmes, redução do ICMS da energia elétrica,
redução do ICMS dos combustíveis no estado do Maranhão. Era o que
tínhamos para o momento, Senhor Presidente, que Deus abençoe a
todos, que estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão
e para finalizar, meu pastor Otoniel, o Senhor é tardio em irar-se, mas
grande em poder, e o culpado tem por inocente, o Senhor tem no seu
caminho nas tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus
pés. Naum, cap.1, vs 3. Que Deus abençoe abundantemente a população
do nosso querido Estado do Maranhão, em especial, a nossa querida
Ilha do Amor, a nossa querida São Luís. Que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Pela Liderança da Oposição, Deputado Roberto
Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
o Deputado Zé Gentil está pedindo Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (Questão de Ordem)
– Senhor Presidente, é Questão de Ordem. Eu queria fazer a entrega
aqui de um documento que serve para o futuro de todos nós, Deputados,
aqueles que estiverem presentes aqui quero fazer a entrega pessoalmente
e aqueles que não se encontrarem aqui eu irei mandar levar em seus
gabinetes. Eu quero neste instante permitir que eu chegue até a Mesa
para fazer a entrega.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Deputado Zé Gentil, V.Exa. poderia comparecer a
Mesa, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A Sessão está suspensa por dois minutos, enquanto o
Deputado Zé Gentil entrega os exemplares da Constituição para os
Deputados que estão presentes no Plenário.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho tratar de um assunto, que foi tema hoje,
também de uma reportagem da TV Mirante, a respeito dos atrasos,
por parte da Secretaria de Estado da Saúde, à Clínica Biorim, que faz
todo o trabalho de hemodiálise, na cidade de Bacabal. A Biorim atende
cerca de 290 pacientes, Deputados Vinícius Louro, pacientes de três
regionais, da regional de Zé Doca, da regional de Santa Inês e da Regional
de Bacabal. E esse atraso tem causado um grande transtorno, não só
para a clínica, mas com um grande risco de termos problemas no
atendimento, que é diário, na cidade de Bacabal, aos pacientes que
precisam de hemodiálise. Eu mantive contato com o diretor da clínica,
o Afonso, Dr. Afonso, que colocou toda a situação, e dizendo que a
clínica ficava dois meses sem receber, sem o mês de julho e sem o mês
de agosto, e que isso estava criando um problema muito grande para a
continuidade dos serviços, mas mantive, mais uma vez, o contato aqui
com o secretário Carlos Lula, que, mais uma vez, nos atendeu, e
também se comprometeu inclusive de hoje fazer o pagamento, já do
mês de julho, não foi efetuado ontem por um atraso numa certidão da
Biorim, e o mês de agosto será pago na próxima semana. Eu gosto
sempre de levar essa questão, aqui na tribuna da Assembleia, em relação
ao Biorim, porque é uma clínica que eu tenho acompanhado todo esse
processo dela, na cidade de Bacabal, o trabalho que ela faz, a importância
que tem desse atendimento para os pacientes que precisam de
hemodiálise. Nós sabemos a dificuldade que é hoje o paciente que vive
necessitando de uma vaga de hemodiálise, mas nós temos mantido
inclusive um diálogo permanente com a Secretaria Estadual de Saúde
para que a gente possa melhorar esta relação, inclusive na relação
financeira, na relação de pagamento, para que não se atrase tanto esses
pagamentos. Mas também tratei com Lula que a grande saída, e
reivindicação da Biorim, é para que os recursos que são destinados do
Ministério da Saúde para o tratamento de hemodiálise, eles voltem
para a Prefeitura de Bacabal, porque, no passado recente, até 2018,
todo o recurso de hemodiálise ele ia para a Prefeitura de Bacabal, mas
também como ocorria um grande atraso no repasse da Prefeitura para
a Biorim, a Biorim acionou o Ministério Público que entrou com um
pedido de liminar na Justiça para tirar os recursos da Prefeitura da
Bacabal e encaminharem para a Secretaria Estadual de Saúde. E o que a
Biorim defende hoje, agora, que existe uma estabilidade no município
de Bacabal, existe uma tranquilidade administrativa imprimida lá pelo
Prefeito Edvan Brandão, ela solicita, mais uma, vez que os recursos
que são destinados do Ministério da Saúde voltem para Prefeitura de
Bacabal, para que a prefeitura possa ficar com a responsabilidade de
fazer esses repasses. Então, nós estamos defendendo, inclusive, isso
ao Secretário Lula, que também já se comprometeu de não criar nenhum
tipo de obstáculo. No que depender do Estado, ele autorizará para que
o Ministério da Saúde faça novamente os repasses para a Prefeitura de
Bacabal. E a Prefeitura de Bacabal teria a grande responsabilidade de
fazer o repasse aos atendimentos que a Biorim pratica lá no município.
É uma situação que nós temos que tratar com muito carinho, porque a
Biorim tem um papel fundamental no tratamento de hemodiálise, como
estou dizendo, para três regionais. E esses recursos são importantes
para a manutenção da clínica. E é isso que nós inclusive queremos. Nós
conseguimos, há dois anos, inclusive no atual governo, lá tinha 43
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máquinas funcionando. E nós conseguimos a ampliação de 43 para 53
máquinas, atendendo mais de 60 pacientes. Então, hoje, existe uma
estrutura de hemodiálise em Bacabal que funciona a contento, que tem
atendido uma parcela importante da população e que nós acompanhamos
muito de perto porque sabemos as vezes da dificuldade que a Biorim
tem. Mas, em todos os momentos que nós procuramos uma articulação
com o Estado, sempre fomos bem atendidos e sempre saímos com uma
solução e, dessa vez, Senhor Presidente não foi diferente. Existe um
compromisso, já houve, de fazer o pagamento de julho. Semana que
vem será pago o mês de agosto. E a mudança do repasse do Ministério
da Saúde para o Estado que volte o Ministério da Saúde para o município
de Bacabal seria a grande solução que é defendida, hoje, também pela
Biorim. A Prefeitura de Bacabal já se posicionou positivamente. Agora
depende, na verdade, de uma decisão judicial, porque o que garante o
repasse para o Estado foi uma decisão liminar que a Justiça Federal
deu no passado e que agora, nesse momento em que nós vivemos de
tranquilidade em Bacabal, nós defendemos que esses repasses voltem
para a prefeitura e, assim, a prefeitura continue fazendo os repasses
para Biorim. Isso inclusive é uma reivindicação da própria Biorim e
que hoje teve o apoio também do Secretário Carlos Lula. Então, eu
quero agradecer aqui ao Secretário pela sua posição em resolver esse
problema, que é um problema de saúde pública, é um problema social.
Mas que é o mais importante é que nós já temos a solução para esse
problema. Primeiro é os repasses serem garantidos, que será feito hoje
e na próxima semana. E a mudança que será iniciada com o pedido da
prefeitura à Justiça para que os recursos sejam destinados agora
novamente à Prefeitura de Bacabal. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Duarte, por dez minutos. Bloco Parlamentar Solidariedade/
PP. Deputado Fernando Pessoa, declina também. Bloco Parlamentar
Democrático PL/PMN, Deputado Vinícius. Declina. Bloco Parlamentar
de Oposição, declina.

VI – EXPEDIENTEN FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Sem oradores no Expediente Final.

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

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

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Yglésio.

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

Neto, Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Wendell Lages, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra
aos (as) Deputados (as): Daniela Tema, Rigo Teles e Wellington do
Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos,
a Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em único
turno, regime de urgência, a Medida Provisória nº 297/19, encaminhada
pela Mensagem Governamental nº 070/19, que altera as Leis nos: 10.794,
de 28 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a implementação do
Programa Adote um Casarão pelo Governo Estadual  e  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
(CCJC), esta MP foi encaminhada à votação pelos Deputados Adriano
e Wellington do Curso, aprovada e encaminhada à sanção governamental.
Também em único turno, foi aprovada a Medida Provisória nº 298/19,
encaminhada pela Mensagem Governamental nº 078/19, altera a Lei nº
6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a contratação, por
tempo determinado, de pessoal para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do Artigo
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. Com parecer favorável da CCJC, sendo encaminhada à sanção.
Em primeiro turno, regime de prioridade, com parecer favorável da
CCJC e da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações do Trabalho, o Presidente anunciou o Projeto de Lei nº 368/
19, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 051/19), que dispõe
sobre a criação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF.  Antes,
submeteu à deliberação do Plenário, a votação em destaque da Emenda
nº 001/19, do Deputado Adriano, que a encaminhou a votação, no
sentido da sua aprovação assim como o Deputado Wellington do Curso,
que o fez no mesmo sentido. O Deputado Rafael Leitoa, também a
encaminhou à votação pela sua rejeição. A Emenda rejeitada contra os
votos dos Deputado Adriano, César, Pires, Wellington do Curso, Ciro
Neto e Hélio Soares e o referido Projeto de Lei foi aprovado com
emenda nº 002/19, registrando-se o voto contrário do Deputado
Adriano. Em primeiro turno, regime de prioridade, também com
pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações do Trabalho, foram aprovados os Projeto
de Lei nº 369/19, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 050/
19), que disciplina procedimentos a serem adotados pelos profissionais
de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde, para a prescrição de
medicamentos e solicitação de exames, procedimentos de saúde e
internações compulsórias prestados pela Secretaria de Estado da Saúde;
372/19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 054/19), altera a
Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado do Maranhão, aprovado com emenda; 378/2019, de
autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 066/19), 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 e 459/19, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 077/
19), 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 CCJC e da Comissão de Segurança Pública. O Projeto de
Lei nº 455/19, de autoria do Poder Executivo foi transferido a pedido
do Líder do Governo Deputado Rafael leitoa. Em único turno, foi
aprovado o Parecer nº 641/2019, da CCJC, 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. Este Projeto de Lei foi
encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno, tramitação
ordinária, foram aprovados os Projetos de Lei nos: 086/19, de autoria
da Deputada Ana do Gás, que institui a Semana Estadual do Lixo Zero;
419/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, que institui
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a Semana Estadual da Mulher Empreendedora Maranhense; 426/19,
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; 229/19, de autoria da Deputada
Daniella Tema, que visa assegurar às 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. Este projeto foi encaminhado à redação final
devido a sua aprovação sob forma de substitutivo. Por fim, foi aprovado
o Projeto de Lei nº 435/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que
institui a campanha Diga Não a Importunação, no Estado do Maranhão.
Os Projetos de Lei nº 193 e 237/19, de autoria do Deputado Wendell
Lages e o Requerimento n° 558/19, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus, foram transferidos devido à ausência dos respectivos autores.
Na sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos n°s:  562/19, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, com mensagem de
congratulações às gestoras da Escola de Ensino Ardalião Américo Pires,
de Barra do Corda, Senhoras Iusa Bilio de Sousa Arruda e Rosa Amélia
Silva Feitosa, pelo reconhecimento de seus serviços prestados em prol
da educação pública naquela cidade; 567/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando regime de urgência para os Projetos
de Lei nº 067 e 166/2016 de sua autoria. O Requerimento n° 559/19, de
autoria 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, havia sido indeferido pela Mesa, o autor recorreu ao
Plenário que manteve a decisão da Mesa contra os votos dos Deputado
Adriano, Wellington do Curso e César Pires. Em seguida, o Plenário
apreciou o Requerimento n° 570/19, de autoria dos Deputados
Wellington do Curso e César Pires, solicitando 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. Discutido pelo Deputado Wellington do Curso, este
requerimento foi rejeitado, com os votos contrário dos Deputados
Adriano, César Pires e Wellington do Curso. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nos: 563 e 564/19, ambos do
Deputado Pastor Cavalcante, que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias ocorridas nos períodos especificados nos meses de
agosto e setembro, do ano em curso, conforme atestado médico; 565/
19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, para que seja consignado
nos Anais da Assembleia Legislativa do Maranhão, registro de pesar
aos familiares do Senhor Elisvaldo Martins, Vereador do Município de
Tufilândia, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 09 de outubro
deste ano; 566/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 496/19
de sua autoria; 568 e 569/19, ambos de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende, para que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias ocorridas nos períodos especificados nos meses de agosto e
setembro, do ano em curso, conforme atestado médico; 572/19, de
autoria do Deputado Rigo Teles, solicitando que seja submetido à
deliberação do Plenário o Parecer nº 467/19 da CCJC, contrário ao
Projeto de Lei nº 351/19 de sua autoria e 574/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, solicitando que seja submetido ao Plenário o Parecer nº
440/2019, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 350/19, de sua
autoria. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Requerimento nº 573/19, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe. Oportunamente, o Presidente
solicitou aos presentes que se pusessem de pé, para a promulgação da
Lei nº 1119/19, do Poder Judiciário. No primeiro horário do Grande
Expediente, ouviu-se o Deputado Duarte Júnior. No tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado César Pires falou pelo Bloco Parlamentar de
Oposição. O Deputado Fernando Pessoa pelo Bloco Parlamentar
Solidariedade. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada

mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
16 de outubro de 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Daniella Tema,
Doutora Cleide Coutinho, Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Vinícius Louro, Wellington do Curso
e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a
seguir: Projeto de Lei nº 491/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto,
que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.640, de 12 de julho de
2007 que dispõe sobre a utilização de passagens e prêmios de milhagens
aéreas adquiridas com recursos públicos e dá outras providências;
Projeto de Resolução Legislativa nº 126/2019, de autoria do Deputado
Fábio Macedo, que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Vice-governador do Estado do Maranhão, Carlos Orleans
Brandão Junior, natural de Colinas; Requerimento nº 547/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja registrado
nos Anais desta Casa votos de congratulações à população de Santa
Luzia do Paruá, pela passagem do seu aniversário, comemorado no
mês de outubro, dando-se ciência dessa manifestação, ao Prefeito do
Município, Senhor José Plácido Souza de Holanda e ao Presidente da
Câmara de Vereadores, Senhor Regilson da Silva Rodrigues e a todos
seus pares; Requerimento nº 548/2019, de autoria do Deputado Rigo
Teles, para que seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares do
Senhor José Lopes de Macedo, pelo falecimento do mesmo, ocorrido
no dia 30 de setembro próximo passado no Município de Barra do
Corda; Requerimento nº 549/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto,
solicitando que o Projeto de Lei nº 394/2019, de sua autoria, seja
retirado de tramitação; Requerimento nº 550/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que sejam desarquivados
os Projetos de Lei nos: 18 e 55/2015; 67, 69,150 e 166/2016; 21, 72, 99,
137, 139, 187, 198, 268, 284 e 357/2017; 21, 165, 167, 174, 181, 182,
204, 235 e 236/2018, todos de sua autoria; Requerimento nº 551/2019,
de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja realizada
uma Sessão Solene em homenagem ao Tambor de Crioula, importante
manifestação afro-brasileira, praticada no Estado do Maranhão,
reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN (2007); Indicação
nº 1307/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Presidente da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, o Senhor
Lawrence Melo Pereira, solicitando a alteração da rota de ônibus que
faz trajeto no bairro Vila do Povo, em Paço do Lumiar, de forma a
atender a todas as ruas do referido bairro; Indicação nº 1308/2019, de
autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, ao Secretário de Estado de
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Cidades e Desenvolvimento Urbano, Senhor Rubens Pereira Júnior,
solicitando a implantação de um Centro de Iniciação ao Trabalho na
cidade de Pinheiro; Indicação nº 1309/2019, de autoria da Deputada
Detinha, ao Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a retomada da “Operação Tapa-Buraco”, em caráter
emergencial, na Rodovia MA-306, que liga o Município de Centro
Novo do Maranhão ao Município de Maracaçumé; Indicação nº 1310/
2019, de autoria da Deputada Detinha, ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação da
pavimentação asfáltica da rodovia MA-106, no trecho que liga o Porto
do Cujupe ao município de Alcântara e Indicação nº 1311/2019, de
autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando que seja
encaminhada a esta Casa Legislativa, Proposição de Lei (matéria de
iniciativa privada do Chefe do Poder Executivo), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de assistência odontológica nas unidades hospitalares,
e ainda aos pacientes portadores de doenças crônicas nos hospitais
públicos ou privados do Estado do Maranhão. Concluída a leitura do
expediente pelo Primeiro Secretário, o Presidente determinou sua
publicação e o encaminhamento das indicações elencadas acima, na
forma do artigo nº 146 do Regimento Interno. Em seguida, concedeu a
palavra ao Deputado Rigo Teles, que usou à Tribuna para lamentar o
falecimento do Senhor José de Sousa Macedo, vulgo Zé Lopes, em
Barra do Corda, onde era reconhecido como um grande homem, bondoso
e generoso, um cidadão honrado, empreendedor de sucesso e
incentivador das causas políticas do município. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno, votação nominal,
o Veto Integral, encaminhado através da Mensagem Governamental nº
056/19, ao Projeto de Lei Complementar nº 007/19, de autoria do
Poder Judiciário, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 14, de
17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão e o Veto Parcial, encaminhado através da
Mensagem Governamental nº 062/19 ao Projeto de Lei nº 323/19, de
autoria do Poder Judiciário, que altera a Lei Estadual nº 9.109, de 29 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos. Com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC)
favorável à manutenção de ambos os Vetos, sendo os mesmos mantidos
por 22 (vinte e dois) votos. O Projeto de Emenda Constitucional nº
006/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi transferido a pedido
do autor. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o
Presidente anunciou o Projeto de Lei nº 334/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, que dispõe sobre a prática da Black Friday em
estabelecimentos comerciais do Estado do Maranhão e suspendeu os
trabalhos para que as competentes Comissões Técnicas se
manifestassem sobre o mesmo. Reabertos os trabalhos, o Presidente
da CCJC informou que o Projeto foi aprovado nas Comissões. Na
sequência, o mesmo foi submetido à deliberação do Plenário, sendo
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno,
tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental, 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. Com
pareceres favoráveis da CCJC, em primeiro turno, tramitação ordinária
foram aprovados os Projetos de Lei nºs: 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, aprovado na forma de substitutivo e 146/19, de mesma
autoria, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual da Saúde do
Professor. Por fim, o Plenário aprovou o Requerimento n° 538/19, de
autoria do Deputado Adelmo Soares, solicitando que seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei nº 469/2019, de sua autoria. Os
Requerimentos n°s: 537/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus
e 543, 544, 545 e 546/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso
foram transferidos para a próxima Sessão devido à ausência dos
respectivos autores. Na forma regimental, foi incluído na Ordem do

Dia da próxima Sessão o Requerimento nº 538/19, de autoria do
Deputado Adelmo Soares. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Rafael Leitoa falou pela Liderança do Governo, informando
que esteve presente na entrega do relatório das unificações do território
da Bioamazônia Maranhense, o que considerou como um importante
passo para a conclusão do Zoneamento Ecológico do Maranhão. O
referido Deputado convidou seus pares a se fazerem presentes às
reuniões sobre o relatório, em Imperatriz, Santa Inês, Grajaú,
Governador Nunes Freire, Bacabal, Pinheiro e São Luís e informou que
este estudo virá para a Assembleia Legislativa, para ser transformado
em Projeto de Lei. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 03 de outubro de
2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Zito Rolim -
Primeiro Secretário em exercício. Deputado Rafael Leitoa - Segundo
Secretário em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO
DE 2019,  ÀS  17 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 657 /2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº. 145/2019  - INSTITUI a Política
de Prevenção à violência contra Profissionais da Educação da Rede de
Ensino do Estado do Maranhão.”

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  16 de  outubro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  658 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 229/2019, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema, Assegura as parturientes o direito de ser acompanhada
por Doulas, durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, nas maternidades ou estabelecimentos de saúde pública ou
privada.

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
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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 229/2019) 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 229 /2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de  outubro de 2019.

Presidente, em exercicio: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Doutor Yglésio

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

PROJETO DE LEI Nº 229/2019

Assegura as parturientes o direito de ser
acompanhada por Doulas, durante o período de
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas
maternidades ou estabelecimentos de saúde pública
ou privada.

Art. 1º - Fica assegurado as parturientes o direito de ser
acompanhadas por duolas, nas maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada
do Estado do Maranhão.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, doulas são acompanhantes de
parto escolhidas livremente pelas gestantes e parturientes, que visam
prestar suporte contínuo à gestante no ciclo gravídico puerperal,
favorecendo a evolução do parto e bem-estar da gestante, com
certificação ocupacional em curso para essa finalidade.

§ 2º - A presença das doulas não se confunde com a presença
do acompanhante instituído pela Lei Federal nº 11.108, de 07 de abril
de 2005.

Art. 2º Os serviços privados de assistência prestados pelas
doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, bem como as despesas com paramentação, são de inteira
responsabilidade da parturiente, não gerando despesas as maternidades,
casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede
pública e privada.

Art. 3° - A presença das doulas depende de expressa
autorização da parturiente que, deverá informar previamente à unidade
de saúde, que comunicará ao profissional médico, desde que não seja
parto normal.

Art. 4° – As maternidades, casas de parto e estabelecimentos
hospitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado, farão a
sua forma de admissão das doulas, respeitando preceitos éticos, de
competência e das suas normas internas de funcionamento, com a
apresentação dos seguintes documentos:

I - carta de apresentação, contendo nome completo, endereço,
número do CPF, RG, contato telefônico e correio eletrônico;

II - cópia de documento oficial com foto;
III – enunciado de procedimentos e técnicas que serão utilizadas

no momento do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, bem
como descrição do planejamento das ações que serão desenvolvidas
durante o período de assistência;

IV - termo de autorização assinado pela gestante para a atuação
da doula no momento do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato;

V - cópia do certificado de formação profissional, segundo o
Certificado Brasileiro de Ocupação – CBO.

Art. 5º. O descumprimento desta Lei acarretará para as
maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares
congêneres, da rede pública e privada do Estado do Maranhão:

I - advertência,
II – multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais para cada

reclamação.
§1º - No caso de reincidência, a multa do inciso II será aplicada

em dobro.
§2º - O valor da multa deverá ser atualizado pelo índice correção

oficial do Estado.
§ 3° - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos

desta lei reverterão ao Fundo Estadual de Saúde - FES, para a
capacitação das doulas.

Art. 6º. A fiscalização e a aplicação do disposto nesta Lei serão
realizadas pelos órgãos competentes para tal fim.

Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3720/2019 -ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e o  art.36 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação
respaldada no artigo 25, caput c/c art. 13, inc. VI da Lei n° 8.666 de 21
de junho de 1993, em favor da empresa ERIC TEIXEIRA GESTÃO
DE EVENTOS – E DOS S TEIXEIRA, CNPJ n.º 30.916.039/0001-
14, para a realização do curso “Alta Performance no Atendimento”,
ministrado pela profissional, a Sra. Katia Oliveira Bonifácio
Albuquerque, nesta Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
no valor total de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais). Em
consequência da alteração da data do curso acima, retifico que o mesmo
ocorrerá nos dias 20 e 21 de novembro de 20019. Determino a
publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias,
como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da
Lei Federal nº 8.666/93.  DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-
SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 16 de
outubro de 2019. Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 68/2019
referente à ARP nº 029/2018, Pregão Presencial nº 019/2018-CPL e
Processos Administrativos nº 4346/2019-ALEMA e 2106/2018-
ALEMA. OBJETO: Aquisição de material de expediente.
CONTRATADA: VIP DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA EIRELI,
CNPJ nº  29.522.457/0001-48. NOTA DE EMPENHO:
2019NE002350, emitida em 09/10/2019, no valor de R$ 33.200,00
(trinta e três mil e duzentos reais). VALOR TOTAL DO EMPENHO:
R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais). BASE LEGAL: Lei
10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processos Administrativos n.º 4346/
2019-ALEMA e 2106/2018-ALEMA. PRAZO DE
FORNECIMENTO: 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data
da assinatura da Ordem de Fornecimento. DATA DA ASSINATURA:
15/10/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Leandro Aires Lima – Fiscal do Contrato;
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; VIP DISTRIBUIDORA E
LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ nº 29.522.457/0001-48 -
CONTRATADA.  São Luís – MA, 16 de outubro de 2019. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2019 referente
ao Processo Administrativo nº 1770/2019. OBJETO: Serviço de
encadernação dos anais desta Assembleia Legislativa. CONTRATADA:
FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ: 06.025.573/0001-
56. PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 30 (trinta) dias
contados da data de assinatura da Ordem de Serviço pela contratada.
PRAZO TOTAL DO CONTRATO COM A GARANTIA: 01 (um) ano.
VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos
reais). NOTA DE EMPENHO: n.º 2019NE002202 de 25/09/2019 no
valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). BASE LEGAL: Lei
Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1770/2019-AL.
ASSINATURAS: Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da Assembleia
Legislativa e Maria Mujaci Pereira dos Reis- Fiscal do contrato pela parte
CONTRATANTE e Afrânio José Linhares Silva, CPF: 067.231.793-15,
representante legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 16/
10/2019.  São Luís–MA, 16 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.

P O R T A R I A    Nº. 881/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, baseado no que estabelece a Resolução
Administrativa nº 463/2005 e a Resolução Administrativa nº 1051/2009 e
tendo em vista o que consta do Processo nº 4498/2019-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor

PAULO MARCELUS CASTRO SILVA, Diretor de Tecnologia da
Informação, matrícula nº 1653088 deste Poder, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) com aplicação destinada conforme Memorando nº 079/
2019 - DTI.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 0318 – Gestão Legislativa,
Ação 4049 – Manutenção da Unidade, Plano Interno – Manutenção,
através da Fonte de Recursos 010101 – Tesouro Estadual.

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15 de
outubro  de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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