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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/10/2019 – 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

ORD EM  D O DIA  –  SE SSÃO  ORDINÁRIA  DO DIA
24.10.2019

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO N° 587/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO,  REQUER DEPOIS DE

OUV IDO O PLENÁR IO,  Q UE SEJA ENCAMINH ADA

MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO A JUÍZA AUXILIAR

LAV ÍNIA HELE NA MACEDO  COELHO, P ELA SUA

ELEIÇÃO PARA O CARGO DE MEMBRO TITULAR DO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, NA

CAT EGORIA JU IZ,  PARA O  BIÊ NIO 2 020-2 022 ,  EM

SESSÃO REALIZADA NO TRIBUNAL DE J USTIÇA DO

ESTADO NO D IA 16  DE OUTUB RO D E 20 19 .

TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

2. REQUERIMENTO N° 588/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO,  REQUER DEPOIS DE

OUV IDO O PLENÁR IO,  Q UE SEJA ENCAMINH ADA

MENSAGEM AO DESEMBARGADOR JO SÉ JOAQUIM

FIGUEIREDO DOS ANJOS, CONGRATULANDO-O PELA

SUA ELEIÇÃO PARA O CARGO DE MEMBRO TITULAR

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO,

NA CATEGORIA DESEMBARGADOR, PARA O BIÊNIO

202 0-2022 ,  OCORRIDO EM SESSÃO REALIZADA NO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO NO DIA 16  DE

OUTUBRO DE 2019. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO N° 598/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO

O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE

TRAMITAÇ ÃO DE  URGÊ NCIA, PAR A DISCUSSÃO E

VOTAÇÃO  EM SESSÃO  EXT RAORD INÁRIA A SER

REALIZADA LO GO APÓS A PRE SENTE  SESSÃO

ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 431/2019 DE SUA

AUTORIA.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO N° 599/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AM ARAL ,  REQUER DEPOIS DE

OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA

DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 14,

15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019,  CONSIDERANDO QUE

ESTEVE PARTICIPANDO DA MISSÃO EMPRESARIAL À

CHINA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO

DE INDÚSTRIA, COMERCIO E ENERGIA, NAS CIDADES

DE DUBAI (E MIRADOS ÁRABE S UN IDOS) E

GUANGZHOU (CHINA), REPRESENTANDO ESTE PODER

LEGISLATIVO.

5.REQUERIMENTOS  600/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AM ARAL,  REQUER DEPOIS DE

OUV IDA A MESA, QUE  SEJA JUST IFICADA A SUA

AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS

DIAS 07, 08, 09, 10, 14 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME

ATESTADO MÉDICO.

6. REQUERIMENTO N° 601/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS

DE OUVIDA A MESA,  QUE  SEJ A ENCAMINH ADO

EXP EDIE NTE AO SE CRETÁRIO DE ESTADO  DE

SEGURANÇA PÚBLICA, SENHOR JERFFERSON PORTELA

E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO

MAR ANHÃO, SOLIC ITAND O QU E IN FORM E A

QUANTID ADE D E PO LICIAIS M ILITARES QUE

REALIZARAM E/OU  ESTÃO EM  TRATAME NTO

PSICOLÓGICO NO PERÍODO DE 2015 A 2019.

PAU TA D E PRO POSTA PAR A RE CEBIM ENTO  DE
EMENDAS
DATA: 24/10/2019 – QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 525/19, de autoria do Poder

Judiciário, enviado pela Mensagem Nº 202019, que altera a Lei

Estadual Nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe

sobre Custas e Emolumentos, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013/19,

de autoria do Poder Judiciário, enviado pela Mensagem Nº

192019, que altera a redação do artigo 3º da Lei Complementar

Nº 48, de 15 de dezembro de 2000.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 521/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o Estatuto da Pessoa

com Câncer no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 522/19, de autoria do Senhor

Depu tado  Dr.  Yglésio,  que d ispõe sobre a proibição  da

com ercia liza ção,  impor tação  e public idade  de cigar ros

eletrônicos no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 523/19, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que institui a Semana Estadual de

Proteção aos Manguezais na Rede Estadual de Ensino do Estado

do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 524/19, de autoria da Senhora

Deputada Thaíza Hortegal, que institui no Calendário Oficial

de  Even tos do Es tado do Maranh ão,  o  Dia  Esta du al de

Con scien tização,  P reven ção e Com bate à  Dependên cia

Tecnológica.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
140/19 , de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que

concede a Medalha “Manoel Beckman” ao ex-presidente José

Sarney.
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ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 520/19, de autoria do Senhor

Depu tado  Zé Inácio ,  que  in s t itu i  o Dia Est adual  da

Conscientização e Combate às Fake News – disseminação de

Notícias Falsas.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
139/19 , de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que

concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao ex-

presidente José Sarney.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 518/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a obrigatoriedade

das unidades de saúde que atendam pessoas com câncer a

informar, divulgar e orientar os pacientes e seus familiares sobre

os direitos sociais das pessoas com câncer, no âmbito do Estado

do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 519/19, de autoria do Senhor

Deputado Ariston Ribeiro, que considera de Utilidade Pública

o Centro de Integração Socio Cultural Aprendiz do Futuro –

CIAF.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
136/19 , de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que

concede o Título de Cidadão Maranhense ao Comandante da

Polícia Militar do Estado do Maranhão o Coronel Ismael de

Sousa Fonseca.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
137/19, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que

concede Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao

Capitão de Mar e Guerra Marcio Ramalho Dutra e Mello.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
138/19, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que

concede Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao

Vice-Almirante (FN) Paulo Martino Zuccaro.

6. MOÇÃO Nº 035/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellingt on  do  Cur so,  q ue en via M oção de Aplausos,

manifestando extensa admiração pelo jurista e escritor, Dr.

Daniel Blume,  pela eleição como presidente da Academia

Ludovicence de Letras, pelo empenho no lançamento do livro

“Resposta ao Terno”.

7. MOÇÃO Nº 036/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellingt on  do  Cur so,  q ue en via M oção de Aplausos,

manifestando extensa admiração ao Dr. Thiago Diaz, presidente

da OAB-MA, pela posse da primeira diretoria do Conselhão

Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 517/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que reafirma o direito à saúde mental dos

agentes de atividades penitenciárias do Maranhão, e dá outras

providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
134/19, de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede

o Título de Cidadão Maranhense ao Sr. José Wilson de Araújo e

Silva, natural de Parnaíba – PI.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
135/19 , de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que

concede o Título de Cidadão Maranhense a Antônio Edinaldo

da Luz Lucena.

4. MOÇÃO Nº 034/19, de autoria da Senhora Deputada

Mical Damasceno, que envia Moção à Senhora Santa Damasceno,

nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão congratula-se com a família Damasceno pela passagem

do centenário da Senhora Santa Damasceno”.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL

BECKMAN, EM 23 DE OUTUBRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da  Assembleia Legis lativa do
Estado do Maranhão,  real izada no dia vinte e  três de
outubro de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.

Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas  e  t r in ta minu tos,  presen tes  os  (as)

Senhores  (as)  Depu tados (as) : Adriano, An dreia  Mart in s

Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo,  Carlinhos

Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha,

Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,

Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte

Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa,

Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino

Neto, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,

Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do

Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)

Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Fábio Macedo,

Felipe dos Pneus, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo

Neto, Professor Marco Aurélio 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, a Senhora Segunda Secretária para a

leitura da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA

DR.ª CLEIDE COUTINHO (lê ata) - Ata lida, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para a

leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA

ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).
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II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 089 /2019

São Luís, 22 de  outubro  de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência e aos seus ilustres Pares que
conforme me faculta o Decreto Legislativo nº 494/2018, de 17 de
dezembro de 2018, ausentar-me-ei do País, no período de 25 a 29 de
outubro do corrente ano, para participar de eventos do Sínodo da
Amazônia, com destaque para a Cúpula de Governadores da Pan-
Amazônia que ocorrerá na Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano
e tem como tema “Caminhos e Compromissos para o Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia”.

A Cúpula de Governadores da Pan-Amazônia ocorrerá em
continuidade ao Sínodo dos Bispos para Região Pan-Amazônica, que
se realiza entre os dias 6 e 27 de outubro de 2019 e possui, dentre
outros objetivos, defender a Amazônia, seu bioma e seus povos. A
participação do Maranhão deriva do fato de integrarmos a Amazônia
Legal, o que ensejou o convite.

Em consequência, o Governo do Estado será exercido, nessas
datas, pelo Vice-Governador, na forma estabelecida pelo art. 59 da
Constituição Estadual.

Renovo a Vossa Excelência e aos nobres Deputados e Deputadas
os meus elevados protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 521 / 19

Institui o Estatuto da Pessoa com Câncer no Estado
do Maranhão

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1° - Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Câncer, destinado
a reunir e estabelecer as diretrizes, normas e critérios básicos para assegurar,
promover, proteger e resguardar o exercício pleno e em condições de
igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas
pessoas com câncer, visando sua inclusão social e cidadania participativa
plena e efetiva.

Art. 2º - Para fins de aplicação desta Lei, considera-se:
I – Apoios especiais: a orientação e a supervisão, entre outros

elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações
físicas da pessoa com câncer, favorecendo a sua autonomia, de forma a
contribuir com sua inclusão social, bem como beneficiar o processo de
habilitação e reabilitação ou qualidade de vida;

II – Ajudas técnicas: qualquer elemento que facilite a autonomia
pessoal ou possibilite o acesso e o uso de meio físico, visando à melhoria
da funcionalidade e qualidade de vida da pessoa com câncer, como produtos,
instrumentos, equipamentos ou tecnologia inclusive os adaptados ou
especialmente projetados, como órteses e próteses, bolsas coletoras para
ostomizados, entre outros;

III – Procedimentos especiais: meios utilizados para auxiliar a
pessoa que, devido ao estágio de sua enfermidade, exige condições
peculiares para o desenvolvimento de atividades, como jornada de trabalho
variável, horário flexível, entre outros;

IV – Pessoa com câncer clinicamente ativa, o paciente que tenha
esta condição atestada por dois médicos especialistas (cirurgião oncológico,
oncologista clínico, hematologista ou radioterapeuta) da rede pública ou
conveniada ao SUS.

Parágrafo único. O atestado médico mencionado no inciso IV,
deverá conter o seu prazo de validade que não poderá exceder a 3 (três)
meses, podendo, entretanto, ser revalidado quantas vezes for necessário
durante a comprovada atividade da doença a ser feita mediante a
apresentação de exames pelo paciente.

Art. 3º São princípios fundamentais deste Estatuto:
I - Respeito à dignidade da pessoa humana e à autonomia individual,

promovendo a melhoria das condições de assistência à saúde dos portadores
de câncer;

II - Não discriminação;
III - Inclusão e participação plena e efetiva na sociedade,

proporcionando melhor qualidade de vida às pessoas em tratamento e
pós-tratamento;

IV - Igualdade de oportunidades, orientando as pessoas em
tratamento sobre os direitos e procedimentos cabíveis;

V - Igualdade entre homens e mulheres; e
VI - O atendimento humanizado, buscando estimular a autoestima

da pessoa enferma.
Art. 4º - É dever do Estado, da sociedade, da comunidade e da

família assegurar, com preferência, às pessoas com câncer, a plena efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à habitação, à
previdência social, habilitação e reabilitação, à convivência familiar e
comunitária, dentre outros decorrentes da Constituição Federal e das leis,
que propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 5º - O direito de preferência no atendimento à pessoa com
câncer previsto no art. 4º desta Lei compreende, dentre outras medidas:

I – A de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II – O pronto atendimento nos serviços públicos estaduais ou de

relevância pública junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população;

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a pessoa com câncer;

IV – Priorização do atendimento da pessoa com câncer por sua
própria família, em detrimento de abrigo ou entidade de longa permanência,
exceto das que não possuam ou careçam de condições de manutenção da
própria sobrevivência;
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V – Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas da

pessoa com câncer, bem como na de prestação de serviços;
VI – Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação

de informações de caráter educativo sobre aspectos ligados à enfermidade
e os mecanismos de tratamento e cura;

VII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência
social locais.

§ 1º Entende-se por preferência de atendimento aquele prestado à
pessoa com câncer cuja doença esteja em atividade, antes de qualquer
outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento,
respeitadas e conciliadas as normas que garantem o mesmo direito a idosos,
gestantes e pessoas com deficiência física, entre outros.

§ 2º Nos serviços públicos e privados de atendimento à saúde, a
preferência conferida por esta Lei fica condicionada à avaliação médica em
face da gravidade e conveniência dos casos a atender.

Art. 6º - Nenhuma pessoa com câncer será objeto de negligência,
discriminação, tratamento desumano ou degradante, punida na forma da
lei qualquer ação ou omissão aos seus direitos.

§ 1º Considera-se discriminação qualquer distinção, restrição ou
exclusão em razão da doença, mediante ação ou omissão, que tenha o
propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento,
gozo ou exercício de seus direitos e liberdades fundamentais.

§ 2º Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência
adotada para promover a inclusão social ou o desenvolvimento pessoal,
não sendo as pessoas com a enfermidade obrigadas a aceitar tal diferenciação
ou preferência.

Art. 7º - É dever de todos comunicar à autoridade competente
qualquer forma de ameaça ou violação dos direitos da pessoa com câncer.

Art. 8º - A atenção à saúde da pessoa com câncer será prestada
com base nos princípios e diretrizes previstos na Constituição Federal e
demais legislações vigentes.

Art. 9º - Incumbe ao Poder Público estadual desenvolver políticas
públicas de saúde específicas voltadas para as pessoas com câncer, que
incluam, em outras, as seguintes ações:

I – Promoção de ações e campanhas preventivas da doença;
II – Garantia do acesso universal, igualitário e gratuito aos serviços

de saúde públicos;
III – Estabelecimento de normas técnicas e padrões de conduta a

serem observados pelos serviços públicos e privados de saúde no
atendimento da pessoa com câncer;

IV – Criação de uma rede de serviços de saúde regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente, voltada ao atendimento
da pessoa com câncer, incluindo serviços especializados no tratamento,
habilitação e reabilitação;

V – Disseminação de práticas e estratégias de atendimento e de
reabilitação baseadas na comunidade, a partir da atuação privilegiada dos
agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família;

VI – Fomento à realização de estudos epidemiológicos e clínicos,
com periodicidade e abrangência adequadas, de modo a produzir informações
sobre a ocorrência da doença;

VII – estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico que
promova avanços na prevenção, no tratamento e atendimento das pessoas
com câncer;

VIII – promoção de processos contínuos de capacitação dos
profissionais que atuam no sistema público de saúde, em todas as áreas,
para o atendimento da pessoa com câncer;

IX – Capacitação e orientação de cuidadores familiares e grupos
de autoajuda de pessoas com câncer;

X – Fornecimento de medicamentos comprovadamente eficazes,
órteses, próteses e demais recursos necessários ao tratamento, habilitação
e reabilitação da pessoa com câncer previstos na tabela do Sistema Único
de Saúde (SUS).

Art.10 - O direito à saúde da pessoa com câncer será assegurado
mediante a efetivação de políticas sociais públicas de modo a construir seu
bem-estar físico, psíquico, emocional e social no sentido da construção,
preservação ou recuperação de sua saúde.

Art. 11 - É obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa
com câncer por intermédio do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único. Entende-se por atendimento integral aquele
realizado nos diversos níveis de hierarquia e de complexidade, bem como
nas diversas especialidades médicas, de acordo com as necessidades de
saúde das pessoas com câncer, incluindo a assistência médica e de
medicamentos, psicológica, odontológica, ajudas técnicas, oficinas
terapêuticas e atendimentos especializados, inclusive atendimento e
internação domiciliares.

Art. 12 - A pessoa com câncer clinicamente ativo terá direito a
atendimento especial nos serviços de saúde, públicos e privados, que
consiste, no mínimo, em:

I – Assistência imediata, respeitada a precedência dos casos mais
graves e oferecimento de acomodações acessíveis de acordo com a legislação
em vigor;

II – Disponibilização de locais apropriados para o cumprimento
da prioridade no atendimento, conforme legislação em vigor, em casos tais
como agendamento de consultas, realização de exames, procedimentos
médicos, entre outros;

III – direito à presença de acompanhante, durante os períodos de
atendimento e de internação, devendo o órgão de saúde proporcionar as
condições adequadas para a sua permanência em tempo integral.

Art. 13 - A assistência social à pessoa com câncer será prestada de
forma articulada e com base nos princípios e diretrizes previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social, de forma articulada com as demais políticas
sociais, observadas também as demais normas pertinentes.

Art. 14 - O acolhimento da pessoa com câncer em situação de
risco social, por adultos ou núcleo familiar, caracteriza a dependência
econômica para os efeitos legais.

Parágrafo único. O Poder Público estimulará, por meio de
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento de pessoa
com câncer em situação de risco.

Art. 15 - O direito ao transporte da pessoa com câncer,
comprovadamente carente, será assegurado no sistema de transporte
público coletivo intermunicipal por meio do passe livre, concedido e
utilizado de acordo com as seguintes condições:

I – O benefício será concedido à pessoa com câncer clinicamente
ativo ou em tratamento oncológico cuja renda familiar per capita não
exceda a 2 (dois) salários mínimos;

II – O benefício aplica-se aos serviços de transporte público coletivo
intermunicipal operados em linhas regulares, com veículos convencionais,
nas modalidades rodoviária, ferroviária e aquaviária;

III – a gratuidade concedida compreende a tarifa relativa ao serviço
de transporte propriamente dito, a taxa de embarque em terminal de
transporte e a tarifa de pedágio, quando houver;

IV – O bilhete de viagem fornecido pelo transportador ao portador
de passe livre é intransferível.

§ 1º Os prestadores de serviço de transporte público intermunicipal
de passageiros são obrigados a reservar, em cada viagem, quantidade de
assentos equivalente a 3% (três por cento) da capacidade indicada de cada
veículo, para uso preferencial de beneficiário do passe livre e de seu
acompanhante, quando for o caso.

§ 2º Havendo necessidade, atestada por equipe médica autorizada,
o beneficiário do passe livre terá direito a um acompanhante, que será
identificado como seu responsável durante toda a viagem.

Art. 16 – À pessoa com câncer deverá ser concedido, pelo médico
assistente ou pelo hospital, mediante requerimento do interessado ou de
seu representante, feito em duas vias, os dados de seu prontuário médico
ou hospitalar, atestados, laudos, resultados de exames, biópsias, etc., que
servirão para instruir todos os pedidos e, com isso, fazer valer seus direitos.

Art. 17 - Na interpretação desta Lei, levar-se-á em conta o princípio
da dignidade da pessoa humana, os fins sociais a que ela se destina e as
exigências do bem comum.

Art. 18 - Os direitos e garantias previstos nesta Lei não excluem
os já estabelecidos em outras legislações.

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 21 de outubro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA

O direito à saúde é parte de um conjunto de direitos chamados de
direitos sociais, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as
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pessoas. No Brasil, este direito apenas foi reconhecido na Constituição
Federal de 1988, antes disso o Estado apenas oferecia atendimento à saúde
para trabalhadores com carteira assinada e suas famílias. Nesse sentido,
assegura o art.196 da Constituição Federal que: “A saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e
recuperação”.

Ademais, tratando-se da competência para legislar sobre a matéria,
a Constituição assim prevê:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

De acordo com as pesquisas do INCA (Instituto Nacional de
Câncer), a expectativa implicava em aproximadamente 576 mil novos
casos de câncer no último ano (2014). Apesar da expectativa, a incidência
e o tipo de tumor mais frequente varia bastante de acordo com a região do
país. Enquanto no Sudeste prevalecem cânceres associados a boas
condições econômicas, como os de próstata e de mama, no Sul chamam a
atenção os números altos de câncer de pulmão e de esôfago, e no Norte, o
de colo de útero.

O risco estimado para os casos novos de câncer de próstata no
Nordeste, em 2014, era de 47,5 por 100 mil, mas o valor chega a 58 no
Estado de Pernambuco. Também em Pernambuco é esperada a maior taxa
de câncer de mama (51,6). O Maranhão, de acordo com tal pesquisa, era o
estado que possuia o maior risco estimado de câncer do colo do útero
(26,2).

O câncer de cavidade oral, por sua vez, é o quarto mais incidente
na região entre homens, tem risco variando de 2 no Maranhão. Entre o sexo
feminino (nono mais incidente na região), as taxas oscilam de 1,5, também
no Maranhão.

Dessa forma, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que o
câncer de colo de útero está entre os tipos de câncer que mais mata no país.
No Maranhão, ele é o segundo com maior incidência entre as mulheres, e
uma das formas mais importantes de prevenção é a vacina contra o HPV
para meninas entre 9 e 13 anos. A vacinação teve início no ano passado,
mas o número de meninas que tomou a segunda dose é considerado pequeno
em todo o estado. De acordo com o Inca, em 2014, mais de 800 novos
casos de câncer de colo do útero foram registrados no Maranhão.

Estimativas para o ano de 2014 das taxas brutas de incidência por
100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e
localização primária*

Ressalta-se assim o caráter imprescindível de se concretizar o
Estatuto da Pessoa com Câncer, tendo em vista que faz referência à realidade
de inúmeros maranhenses. Com a implantação de tal Estatuto, frisa-se o
zelo pela concretude do direito à saúde e, assim, por aquilo que é princípio
norteador de um Estado Democrático de Direito: a dignidade humana.

Assim, o projeto de lei em análise pretende garantir às pessoas
que convivem com a doença a proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias, o pronto atendimento, a priorização de atendimento em
determinadas circunstâncias, a destinação privilegiada de recursos,
capacitação de pessoal, entre outros direitos. Ressalta-se que tal Estatuto
preza pela não discriminação, pela inclusão e participação plena da pessoa
com câncer na sociedade maranhense. É evidente o caráter humano, inclusivo
e popular sustentado por este projeto em apreciação. Além disso, o Estatuto
já é lei em outros Estados, a exemplo do Estado de Pernambuco e Pará.

Diante do exposto, convocamos os nobres pares para aprovação
do presente projeto.

Assembleia Legislativa, em 21 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 522 / 19

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA
COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E
PUBLICIDADE DE CIGARROS ELETRÔNICOS
NO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - É vedada, no Estado do Maranhão, a comercialização,
importação e publicidade de quaisquer dispositivos eletrônicos fumígenos
como cigarros eletrônicos, e-cigarretes, e-ciggy, e-cigar e todos aqueles
dispositivos utilizados no hábito de fumar em substituição aos fumígenos
tradicionais.

Parágrafo único. A proibição estabelecida no caput deste artigo
não se aplica quando houver autorização da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA para utilização de dispositivos eletrônicos fumígenos
no auxílio de tratamento do tabagismo, desde que a finalidade seja
comprovada por meio de estudos toxicológicos e científicos, que devem
ser conduzidos em conformidade com protocolos e métodos científicos
internacionalmente reconhecidos e aceitos, acompanhados de risco avaliação
de risco de agravo à saúde do usuário e a comprovação de não contaminação
do ambiente com compostos tóxicos.

Art. 2º. Aplicam-se, aos dispositivos eletrônicos mencionados no
art. 1º desta Lei o disposto na Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996
ou outra norma que lhe venha a substituir.

Art. 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 23 de outubro de 2019. - DR.

YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa objetiva proibir, no
Estado do Maranhão, a comercialização, importação e publicidade de
cigarros eletrônicos, e-cigarretes, e-ciggy, e-cigar e demais dispositivos
eletrônicos que são utilizados em substituição ao fumo tradicional, mas
permitindo-os quando houver autorização da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA.

É cediço que desde 2009 a ANVISA proibiu a comercialização,
importação e publicidade desses produtos no país, com base no princípio
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da precaução e sob o auspício de que inexistiam evidências científicas que
comprovassem a eficiência, a eficácia e a segurança no uso e manuseio de
cigarros eletrônicos, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada –
RDC nº 46 de 2009, mas é facilmente verificável que essa normativa não é
atendida, especialmente em grandes cidades como São Paulo, onde há
imensa facilidade em adquirir esses produtos. Os estudos de Cavalcante e
Szklo demonstram que cerca de 44% das pessoas acreditam que cigarros
eletrônicos são menos perigosos do que cigarros convencionais, mesmo
não havendo estudos de longo prazo e conclusivos baseados em evidências
que sirvam para fundamentar essa percepção. Isso é muito grave, pois não
só contraria o entendimento do órgão sanitário, como também negligencia
o conhecimento científico ainda inexistente sobre a questão, o que pode
causar danos irreversíveis futuramente no que diz respeito à saúde pública.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual), conto com
o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa relevante
proposição.

Assembleia Legislativa, em 23 de outubro de 2019. - DR.
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 523 / 19

Institui a Semana Estadual de Proteção    aos
Manguezais na Rede Estadual de Ensino do Estado
do Maranhão.

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual de Proteção aos
Manguezais em todas as escolas públicas do Estado de Maranhão, a ser
comemorada na semana que inclua o dia 26 de julho de cada ano, data
escolhida para marcar o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais.

Art. 2º Serão realizadas nas escolas, atividades voltadas para destacar
a importância dos Manguezais, através da elaboração de textos jornalísticos,
peças teatrais, gincanas, oficinas de jogos educativos, bem como qualquer
outra forma de incentivo que envolva os alunos e professores.

Art. 3º Serão prestadas homenagens a todos os professores
envolvidos e aos alunos que mais se destacarem nas atividades mencionadas
no artigo anterior.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL   BECKMAN”, em 22 de outubro de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA

Os manguezais são definidos como ecossistemas de transição do
meio marinho para o terrestre, em que a vida é controlada pelo ritmo das
marés. Em algum período, peixes, moluscos e crustáceos, espécies que são
fontes de alimento para o homem, passam pelo mangue para se
reproduzirem. A vegetação desse bioma tem extrema importância para
barrar erosões e ainda estabilizar a zona costeira. O mangue também assume
um papel importante ao regular e diminuir as emissões de carbono,
considerado o principal causador do efeito estufa.

O Maranhão é o estado brasileiro que mais possui manguezais a
nível nacional. A região é responsável por 36% do ecossistema no Brasil,
seguido do Pará (28%) e Amapá (16%).  As áreas são importantes
para amenizar o efeito estufa, além de funcionar como barreiras naturais
contra a erosão. Os dados fazem parte do Atlas dos Manguezais do Brasil,
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Infelizmente, a degradação dos manguezais maranhenses é uma
triste realidade. Dados do Departamento de Oceanografia e Limnologia da
Universidade Federal do Maranhão-UFMA revelam que, só em São Luís,
a perda é de 18 mil hectares de área de mangue de 1972 a 2015, equivalentes
a mais de 50% de uma área de 35 mil hectares.

Este Projeto de Lei visa garantir a conscientização e sensibilização
dos alunos maranhenses, em relação à preservação dos manguezais, um
dos ecossistemas mais importantes do planeta.

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares,
no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL   BECKMAN”, em 22 de outubro de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE LEI N° 524 / 19

Institui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado
do Maranhão, o Dia Estadual de Conscientização,
Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica.

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização,
Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica, a ser comemorado.

Art. 2º Para o cumprimento do disposto nesta Lei, as Secretarias
da Saúde e da Educação poderão firmar parceria ou celebrar convênio para:

I - estabelecer o período de realização da campanha;
II - indicar a equipe multidisciplinar que executará, junto aos órgãos

públicos estaduais, as ações educativas e informativas sobre a prevenção
e conscientização da dependência tecnológica.

Art. 3º O Dia Estadual Dia Estadual de Conscientização, Prevenção
e Combate à Dependência Tecnológica não será considerado feriado civil.

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL   BECKMAN”, em 22 de outubro de 2019. - THAÍZA
HORTEGAL - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
Pesquisa realizada pela Universidade Maryland, dos Estados

Unidos, revelou que a dependência em tecnologia é semelhante ao do uso
de drogas. Ao analisar 1.000 jovens de 17 a 23 anos concluiu-se que 79%
deles apresentam desconforto, confusão mental, isolamento, e até coceira,
quando submetidos à restrição de eletrônicos. Além disso, crescem os
casos de nomofobia - desconforto e angústia causados pela incapacidade
de comunicação por meio de aparelhos celulares e computadores.

O impacto das novas tecnologias no cotidiano dos indivíduos tem
provocado inúmeras transformações, promovendo, inquestionavelmente,
desenvolvimento pessoal, profissional e social. Aos aspectos positivos,
entretanto, somam-se aspectos negativos que têm provocado perdas
consideráveis para muitas pessoas.

A nova dinâmica social evidencia o rápido e crescente
desenvolvimento e a utilização cada vez mais intensa das novas tecnologias
e a interferência marcadamente pronunciada ocasionando problemas.

A influência marcante e intensa tem provocado problemas de
natureza clínica, cognitivo-comportamental, social e ambiental, causando
dependência para alguns, quadro conhecido como nomofobia. Esta pode
ser definida como desconforto ou a angústia, causado pela impossibilidade
de comunicação por meios virtuais, aparelhos de telefone celular,
computadores, tablets e outros aparelhos similares, utilizados na
comunicação. Ou seja, transtorno de ansiedade.

De acordo com dados, o Brasil hoje, está em segundo lugar no
ranking dos países com mais presença nas redes sociais digitais, se
destacando pelo número de usuários nos mais diversos serviços – ficando
pra trás, na maioria das vezes, apenas da Índia e dos Estados Unidos.

A dependência tecnológica, que inclui o uso problemático da
internet, dos jogos de vídeo game e de outros meios eletrônicos, além do
telefone celular, vem configurando um problema cada vez mais comum na
sociedade moderna.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL   BECKMAN”, em 22 de outubro de 2019. - THAÍZA
HORTEGAL - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 140 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 24/10/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do
Vale” ao ex-presidente José Sarney.
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Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” ao ex-presidente José Sarney de Araújo Costa.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 21 de
outubro de 2019. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Presidente da União Maranhense de Estudantes, redator e

editorialista, José Sarney iniciou sua vida política no movimento estudantil,
atraindo, desde muito jovem, a atenção de partidos políticos.

Em 1954, candidatou-se a deputado federal pelo Partido Social
Democrático (PSD). Eleito suplente, em 1955, aos 25 anos, Sarney embarcou
para o Rio de Janeiro para assumir o cargo de deputado federal. Nos três
anos subsequentes, ganhou destaque em todo o país, rompendo as barreiras
que mantinham o Maranhão em posição de isolamento diante dos demais
Estados.

Sarney ocupou três mandatos como deputado federal e conquistou
o governo do Maranhão aos 35 anos de idade, nas eleições de outubro de
1965.

No mandato de governador, Sarney considerou como uma das
prioridades a infraestrutura do Estado, sendo responsável pelas importantes
obras de implantação da BR-135, do Porto do Itaqui e da Ponte Governador
José Sarney. Ainda, importante destacar que durante o governo Sarney as
matrículas escolares cresceram exponencialmente; a TV Didática transmitiu
de forma inovadora no país aulas pela televisão e o programa Bandeirantes
foi responsável pela construção de ginásios no interior do Estado.

Em 1971 e 1979, José Sarney assumiu o Senado pelo Maranhão.
Em 1985, com o falecimento de Tancredo, Sarney foi efetivado no cargo de
Presidente da República. Naquele mesmo ano, abriu a sessão inaugural da
40ª Assembleia Geral das Nações Unidas e destacou a volta do Brasil à
democracia.

O papel do Presidente Sarney foi fundamental para a
redemocratização do país, para o fortalecimento da economia e inserção
do Brasil no debate internacional sobre a preservação do meio ambiente.

De acordo com o americano Ronald Schneider, Sarney conseguiu
fazer no Brasil a mais exitosa das transições democráticas do mundo. Sob
o seu comando, os partidos comunistas foram legalizados, concedeu-se
anistia aos líderes sindicais, foram instauradas eleições para os municípios
de segurança nacional e prefeitos da capital, resgatou-se o sonho das eleições
diretas, foi concedido direito de voto ao analfabeto, facilitou-se a criação
de novos partidos, instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte, e teve
início os programa de direitos sociais (vale transporte, efetivação dos
direitos das mulher e da pessoa com deficiência, previdência para o
trabalhador rural, seguro-desemprego, universalização da saúde) e de plena
cidadania.

Quatro meses depois de deixar a presidência, Sarney foi eleito
senador pelo Amapá, sendo reeleito mais duas vezes, em 1998 e 2006.
Como Senador, ocupou a presidência da Casa durante os anos de 1995 a
1997, 2003 a 2005 e 2009 a 2013.

Diante do breve histórico, cumpre ressaltar que é impossível
resumir a trajetória do eminente político e todas as contribuições que ele
efetuou para o Maranhão. Mas não somente a figura de político mais
longevo da República merece destaque, é importante mencionar o trabalho
exercido por Sarney como escritor.

O início do trabalho como jornalista foi o primeiro passo na carreira
de escritor. Sarney ganhou um concurso de redação e passou a trabalhar no
jornal Pacotilha, atuando primeiramente como repórter policial até cuidar
do suplemento literário do jornal.

Iniciou ainda cedo como poeta e ensaísta, sob a influência da
poesia moderna portuguesa. Dentre as diversas obras publicadas, romances,
contos, crônicas, poesias e textos políticos,  cumpre destacar Ensaio sobre
a Pesca de Curral (1953), A Canção Inicial (1954), Norte das Águas
(1969), Os Maribondos de Fogo (1978), O Dono do Mar (1995);
Saraminda (2000) e A Duquesa Vale uma Missa (2007).

Em 7 de novembro de 1980, ao lado da esposa, Dona Marly, foi
imortalizado na Academia Brasileira de Letras. Mas o reconhecimento
pelo trabalho realizado não se restringe ao território nacional; Sarney recebeu
o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Pequim, pela
Universidade de Moscou e pela Universidade de Coimbra. Além disso,
recebeu o Prêmio de Integração Latino Americana (SERFIN) e outras
condecorações internacionais: Itália (Grande Colar da Ordem do Mérito
da República Italiana), México (Grande Colar da Ordem da Águia Asteca),
Peru (Grã Cruz da Ordem El Sol Del Peru), Bolívia (Ordem el Condor de
Los Andes), Colômbia (Grande Colar da Ordem de Boyacá) e Portugal
(Grande Colar da Ordem Sant’iago da Espada).

Reconhecendo a importância do ilustre político e escritor
maranhense, em comemoração ao seu aniversário de 90 anos, faz-se
imprescindível a homenagem desta Casa Legislativa ao ex-presidente José
Sarney.

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

REQUERIMENTO Nº 598 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja incluído na ordem do dia, para discussão e votação em regime
de urgência, o projeto de lei nº 431/2019, de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de outubro de 2019. - CIRO NETO -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 24.10.19
EM: 23.10.19

REQUERIMENTO Nº 599 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja
justificada minha ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 14, 15, 16 e 17
de outubro do corrente ano. Na oportunidade estive participando da Missão
Empresarial à China, organizada pela Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio e Energia deste Estado, nas cidades de Dubai (Emirados Árabes
Unidos) e Guangzhou (China), no qual estive representando esta Casa
Legislativa, no sentido de fortalecer a atividade empreendedora no
Maranhão.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 22 de Outubro de 2019. - RILDO AMARAL - DEPUTADO
ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 24.10.19
EM: 23.10.19

REQUERIMENTO Nº 600 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja
justificada minha ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 07, 08, 09 e 10
de outubro do corrente ano. Na oportunidade estive realizando uma série
de consultas e exames no Hospital 9 de julho, na cidade de São Paulo, para
tratar de questões de saúde, conforme declarações de comparecimento em
anexo.
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Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”

em São Luís, 22 de Outubro de 2019. - RILDO AMARAL - DEPUTADO
ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 24.10.19
EM: 23.10.19

REQUERIMENTO N° 601 / 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 ao SECRETÁRIO DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, Sr. JEFFERSON PORTELA e ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
CORONEL ISMAEL DE SOUZA FONSÊCA, solicitando que
INFORME A QUANTIDADE DE POLICIAIS MILITARES QUE
REALIZARAM E/OU ESTÃO EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO
NO PERÍODO DE 2015 A 2019.

Assembleia Legislativa, em 22 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. 24.10.19
EM: 23.10.19

INDICAÇÃO Nº 1387 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao SUPERINTENDENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(SUVISA) - MA, Senhor Edmilson Diniz, Indicação solicitando o envio
de uma equipe da Vigilância Sanitária (SUVISA) para fiscalização
do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Arame-MA, no intuito
de trazer benefícios e garantir instalações adequadas para aquela região.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1388 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto, proceda
a execução de serviços de recuperação asfáltica da MA – 201 no Município
de São José de Ribamar.

Esta solicitação é de grande importância social e econômica para
essa região, sendo necessária a imediata recuperação desta rodovia e melhoria
da trafegabilidade com segurança, além de contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico da região.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel

Beckman”. São Luís, 21 de outubro de 2019 – Dra. Thaiza Hortegal –
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 1389 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminhados
ofícios ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor Flávio
Dino e ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, o Senhor Rogério
Cafeteira, solicitando a construção e urbanização de área para praça
localizada à esquina das ruas Henrique Pinheiro e Milton Bispo, na Vila
Sarney, Vila Industrial de São Luís.

Este pedido resulta de solicitações da população ao nosso gabinete,
que tem presenciado a deterioração do espaço e o enfraquecimento do
direito social ao lazer ante a inércia do poder público. É cediço, também,
que quando esses espaços sofrem com o abandono do poder público
municipal, tornam-se suscetíveis ao mau uso, o que incrementa a insegurança.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de outubro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1390 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminhados
ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo
Holanda Júnior, bem como ao Secretário Municipal de Educação, o
Senhor Moacir Feitosa, solicitando em caráter de urgência: a reforma
e revitalização da quadra poliesportiva Marcio Pereira, localizada na Vila
Sarney, Zona Rural do Município de São Luís

Este pedido resulta de apelos feitos pelos moradores da
comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista que a quadra encontra-se
em péssimas condições estruturais, com graves deficiência na iluminação,
limpeza e forte deterioração de seus cercados e alambrados. A quadra é
usada intensamente pela comunidade, que ali não apenas pratica esportes,
mas também promove seus encontros e festividades, sendo o principal
centro da vida comunitária.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de outubro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1391 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antônio Araújo solicitando recomposição da pavimentação
asfáltica o corredor de ônibus e ruas dos bairros Vila Industrial, Vila
Primavera, Residencial Antônio Dutra e Vila Sarney, localizados na Zona
Rural do Município de são Luís entre os Kilômetros 06 e 07 da BR-135.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, tratam-se de importantes vias por
onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive sendo
acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de trabalho,
estudos e lazer, mas encontrando-se intrafegáveis.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de outubro

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1392 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Flávio Dino; ao Secretário de Saúde,
Carlos Eduardo de Oliveira Lula; e ao Presidente da Empresa
Maranhense de Serviços Hospitalares-EMSERH, Rodrigo Lopes da
Silva, solicitando a reforma e ampliação da UPA-Maracanã, localizada na
Zona Rural de São Luís, em virtude da altíssima demanda desta Unidade
de Saúde que é demandada pelos numerosos moradores da comunidade e
de várias regiões vizinhas.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 17 de outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1393 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antônio Araújo solicitando pavimentação e drenagem da
Avenida Principal, do Residencial Dois Mil, localizado na Zona Rural
do Município de São Luís.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de outubro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1394 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula e ao Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a ampliação dos serviços do
Centro de Especialidades Médicas e Diagnóstico Dr. Luiz Alfredo Netto
Guterres (Pam Diamante), de forma a atender um maior número de pessoas,
em razão da grande importância dos serviços oferecidos por essa unidade.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1395 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário
Municipal de Urbanismo e Habitação, o Sr. Mádison Leonardo
Andrade Silva, ao Secretário Adjunto de Fiscalização/Blitz Urbana,
o Sr. Samuel Doria de Carvalho Junior e ao Delegado Titular da
Delegacia de Costumes e Diversões Públicas de São Luís, o Sr.
Joviano Furtado, solicitando providências  no sentido de combater a
poluição sonora da Rua Grande, especialmente nas imediações do Edifício
Caiçara (R. Oswaldo Cruz, 490 - Centro, São Luís - MA, 65020-250),
objetivando melhorar a qualidade de vida e saúde dos moradores.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos e a todas. Senhor Presidente, quero fazer aqui
um registro, com muita alegria, da reunião que acabamos de ter na Presidência
desta Casa onde foi oficializada a transferência de 4,2 milhões de reais para
o Hospital Aldenora Bello, atendendo a uma Carta-Compromisso que foi
assinada nesta Casa, por todos os Deputados, onde cada um se comprometeu
a destinar 100 mil reais de suas Emendas Parlamentares. Um momento
pelo o qual o Aldenora Bello tem passado foi um momento de extrema
dificuldade, em decorrência do subfinanciamento da tabela SUS, do déficit
de aproximadamente 1 milhão de reais/mensal que a instituição tem por
conta justamente de não receber uma parte dos atendimentos que tem
feito. É muito mais do que fazer uma discussão meramente política da
Casa. Aqui, Deputado Hélio, nós temos que fazer uma decisão de ordem
e uma discussão de ordem puramente técnica. Técnica porque é inadmissível
que ainda em Brasília uma instituição que faz o atendimento de sete mil
novos casos de câncer, todos os anos, tenha o seu teto limitado há
praticamente uma década. Para uma instituição receber apenas 4 milhões e
meio de reais para fazer essa quantidade de atendimentos, 350 mil
atendimentos, por ano, é muito pouco. Lembro que hospitais de porte
menor terminam tendo um custeio muito maior ainda aqui dentro do Estado;
e é fundamental que essa injustiça com o hospital seja reparada. O que esta
Casa fez hoje, do ponto de vista simbólico, é extremamente importante.
Cada deputado e deputada nesta Casa deu um passo importante para
reverter o estado de calamidade nas finanças do hospital que, apesar das
pessoas considerar uma instituição particular, é uma instituição que tem
um atendimento de 90 % usuário do SUS no Estado do Maranhão. Então
é uma grande coisa, um grande feito que esta Casa assinalou hoje. Eu tenho
certeza que para o ano que vem, Deputado Wellington, nós vamos conseguir
discutir já na proposta orçamentária do ano que vem indicações de emendas
para instituição para que ela já tenha uma programação para suas atividades,
para seu custeio, para que a gente pare de apagar incêndio aqui no estado
do Maranhão. O segundo ponto, o outro ponto que eu venho tratar, nesta
Casa, é justamente a questão da interdição do terminal da Praia Grande.
Nós, em 13 de junho do ano passado, fizemos uma indicação porque
recebemos um laudo de engenharia que condenava toda a estrutura do
Terminal de Integração; e nada foi feito. A prefeitura e o SET tem tido
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extrema dificuldade de dialogar. E é inadmissível que, numa situação como
essa, como foram dois terminais interditados, ontem, com total risco de
desabamento que pessoas tenham sido expostas, tenho sido submetidas a
um risco como esse. O que a gente pede nesse momento é diálogo da
Prefeitura de São Luís e do SET. A questão já está judicializada, mas a gente
não pode esperar todo o curso de um processo para que o Terminal da
Praia Grande seja reformado, garantindo o mínimo de segurança para as
pessoas. Portanto a nossa preocupação se mantém constante. Nós avisamos,
desde junho, que essa situação estava em risco de acontecer. E tenho
certeza que nós vamos acompanhar vigilantes, nesta Casa, no nosso
mandato, a ação da Prefeitura e do SET no Terminal de Integração, porque
a população não pode ser submetida a risco, não pode ser submetida a
catástrofe. Eram essas as palavras, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados,
galeria e imprensa, serventuários que contribuem para o funcionamento da
Casa. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, hoje, nós tivemos uma
reunião na Presidência da Casa; e o assunto a tratar foi exclusivamente o
funcionamento do Aldenora Bello, com a presença de vários deputados,
deputados de mandatos anteriores, deputados cujos mandatos atuais que
entraram agora na Casa. Senhor Presidente, eu percebi nessa nossa reunião,
alguma dificuldade do nosso Secretário com o Conselho Estadual que rege
o Fundo de Arrecadação para o Câncer, que foi criado aqui nesta Casa em
mandatos anteriores. Eu tenho a lamentar, também com relação a isso, que
há anos se vem tratando desse assunto, viemos protagonizando várias
intervenções aqui nesta Casa, mas uma razão que me traz prazer de ver
esta Casa protagonizando uma reunião dessa natureza, envolvendo a Casa
na sua verdadeira função, na sua verdadeira missão, que é contemporizar,
contribuir, colaborar para soluções dos principais problemas que nos
atingem, como a saúde que sabemos que é o gargalo da nossa sociedade.
Todos nós temos problemas com a saúde pública e quando vejo esta Casa
se envolver diretamente para criar soluções para impasse dessa natureza,
eu fico vivendo neste momento a sensação de estar cumprindo com o
nosso dever. Nosso Presidente Othelino, com devida razão, justa razão
faço aqui o enaltecimento, em nome da Casa, que protagonizou essa reunião
para que arranjássemos solução para que o Hospital Aldenora Bello volte
a funcionar na sua plenitude. Nós temos várias preocupações e aqui
enaltecer a iniciativa de vários Deputados, de todos que são signatários da
emenda, cada Deputado assinou, por unanimidade, para que fosse feita
essa arrecadação para que o hospital não venha a sofrer danos a sociedade,
como está acontecendo no momento. A Deputada Helena é uma das
protagonistas, há muitos anos até, desde quando era Secretária, tivemos
várias reuniões, eu representando esta Casa para que colocássemos recursos
para que o Aldenora Bello não sofresse determinadas intervenções, como
agora está acontecendo. Mas o que é lamentável, Deputada Helena e
Deputado Yglésio, que estão agora neste momento envolvidos diretamente,
como todos os outros Deputados aqui, é que se discute mas não se faz um
planejamento para que essas coisas não aconteçam mais, esse tipo de
paralisação. Quanto as emendas, nós já colocamos, tiveram outras iniciativas,
inclusive minha, fui signatário desse mesmo procedimento que nós estamos
fazendo agora no momento, nesta Casa, mas o que acontecia? Os governos,
as Secretarias de Saúde deixavam a desejar porque não pagavam, na
integralidade, as emendas dos Deputados por indicação nossa. Já ocorreu
isso em mandatos e em governos anteriores e até agora mesmo no nosso
governo já aconteceu isso em 2015. Vários Deputados, inclusive o Deputado
Carlinhos Florêncio também já indicou várias emendas. Mas nós
precisamos, Deputado Othelino, da sua interferência para continuar que
iniciativa como foi feita hoje para que o governo pague as emendas, como
foi acordado hoje nessa reunião. Porque se não pagar, vai cair no mesmo
descrédito, na mesma insolvência, como aconteceu em governos anteriores.
Então, eu estou muito satisfeito de ver aqui a Casa protagonizando,
chamando para seus ombros a discussão de um assunto tão importante,

tão significante para a nossa sociedade. Esse Hospital Aldenora Bello,
além de ser uma referência na cura contra o câncer, é a única instituição que
nós temos especializada na cura desta doença. Então, todos nós sabemos
a dificuldade que nós temos com a saúde do nosso Maranhão, que não é
novidade, todos nós sabemos que o principal gargalo da saúde pública no
Brasil é a saúde. Todos nós sofremos as consequências. Então, eu peço
aqui, além da iniciativa que houve hoje, que esta Casa protagonizou por
meio da Presidência, na pessoa do Presidente Othelino, para que não
descuidemos, para que nós possamos cumprir o que foi acordado hoje
nessa reunião. Parabéns, Presidente! Parabéns a todos os Deputados que
participaram dessa reunião e todos aqueles que assinaram destinando a
emenda para que o hospital entre no seu funcionamento, na normalidade.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, nobres colegas Deputados, galeria,
imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Alema,
internautas que nos acompanham por meio das redes sociais, bom dia a
todos. Eu venho a esta tribuna hoje, inicialmente, para falar de uma coisa
que já vem me incomodando há bastante tempo, mas que hoje eu posso
dizer que nós temos, Deputada Andreia, nós tivemos uma boa notícia,
uma notícia feliz, logo cedo, iniciamos o trabalho hoje reunidos aqui nesta
Casa, reunidos na Presidência desta Casa com o Secretário de Saúde do
Estado, Carlos Lula, o Presidente da Fundação Antônio Dino, em uma
reunião capitaneada pelo nosso Presidente Othelino Neto, onde, na
oportunidade, nós discutimos esse sério problema que vem acometendo a
saúde do nosso Estado, nossos pacientes com o câncer no Maranhão, os
pacientes que precisam dos serviços do Hospital Aldenora Bello. E eu
venho aqui para dizer que eu estou muito feliz com o rumo que esta
Assembleia tomou, com o rumo que esta Casa tomou onde foram colocadas
todas as diferenças partidárias de lado, foi Oposição com Situação
caminhando, traçando o mesmo caminho, que é o caminho de ajudar os
nossos maranhenses, de ajudar as pessoas que precisam, Deputada Thaiza,
dos serviços do Hospital Aldenora Bello. Esse hospital que já tem ajudado
a salvar tantas vidas dentro do nosso Estado e que, infelizmente, hoje
passa por um momento de muita dificuldade, um momento crítico onde
pacientes estão indo para casa por falta de medicação, onde tratamentos
estão sendo interrompidos, onde cirurgias estão deixando de ser feitas por
causa de problemas financeiros. E nós, como parlamentares, como
representantes dos maranhenses, como cidadãos não podemos fechar os
nossos olhos diante desta situação. E, hoje, nós entregamos, nas mãos do
presidente da Fundação Antônio Dino, juntamente do Secretário de Saúde
também, uma Carta onde todos os 42 deputados estão destinando emendas
para o Hospital Aldenora Bello para resolver de forma paliativa o problema;
enquanto nós juntos sentamos e traçamos uma forma definitiva de resolver
o problema, porque nós não podemos perder mais vidas. São pessoas que
precisam do tratamento que, infelizmente, precisam do SUS para
continuarem a sobreviver. Como foi colado na reunião, inclusive pelo
Deputado Yglésio, 60% dos pacientes com câncer tem chances de cura,
mas, infelizmente, pela dificuldade do sistema, eles não conseguem. O
câncer avança de uma forma muito rápida; e, com essa deficiência do
sistema, nós estamos perdendo vidas. Então estou aqui, mais uma vez,
para reafirmar meu compromisso com os maranhenses, para reafirmar o
meu compromisso com a saúde do nosso estado e também para dizer que
nós não vamos parar por aqui. Nós vamos continuar traçando juntos uma
maneira definitiva para resolver este problema e eu fiquei muito feliz com
a notícia que o Presidente da Fundação nos deu de que boa parte dos
serviços já estão sendo retomados e que, muito em breve, provavelmente,
na próxima semana, a outra parte do serviço também já vai ser retomada.
Então eu trago essa notícia a vocês, maranhenses, a você que precisa desse
importante hospital. Nós estamos juntos todos os deputados, o Governo
do Estado, o Hospital, deputados federais, todos juntos em prol dessa
importante causa, que é a vida. Muito obrigada e tenham todos um bom
dia!
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Registro a presença do Vereador Uilma Resende, da cidade de Timon.
Vereador Uilma, Timon vai receber a Assembleia na sexta-feira; estamos
todos muito animados com a ‘Assembleia em Ação’ na querida Timon.
Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados,
membros da imprensa, neste momento, eu utilizo a tribuna para ir além
das críticas. Há momentos na vida em que as críticas não bastam. Nós
precisamos ir além de criticar. Nós precisamos refletir sobre as ações. Nós
precisamos trazer propostas, ideias, soluções. E, em tempos de crises,
momentos de escassez de recursos, há muitos que tentam substabelecer,
outorgar responsabilidades, quando são nessas oportunidades que temos
que agir com criatividade. Estamos diante, há uma triste situação na nossa
cidade que é a situação dos Terminais de Integração. Nesta semana, nós
testemunhamos a interdição, no primeiro momento total, depois parcial,
do maior Terminal de Integração da cidade de São Luís, o Terminal de
Integração da Praia Grande. Claro que nesses momentos há aqueles que
vêm e criticam, e se apresentam como os “Salvadores da Pátria”, são
aqueles tipificados como “engenheiros de obra pronta”, não fazem nada,
apenas criticam aquilo que os outros fazem. Cabe destacar que em nossa
cidade nós avançamos muito, na melhoria, na qualidade do transporte
público. A exemplo, nunca na história desta cidade foi feito licitação,
licitação do transporte público. Foi feito licitação e essa licitação
estabeleceu regras claras, precisas, para que os órgãos de fiscalização como
o Procon, como o Ministério Público, a própria Defensoria pudessem
fazer com que essas regras fossem cumpridas, contribuindo para a renovação
de mais de 60%, da frota de ônibus da nossa cidade. Agora estamos diante
de um novo problema, que é a conservação, a manutenção, a reforma
desses Terminais. Eis a questão: De quem é a responsabilidade? Das
empresas consorciadas, dos consórcios, da Prefeitura de São Luís. Trago
aqui uma reflexão, uma experiência negativa, em São Paulo, por exemplo,
na gestão do prefeito Bruno Covas, havia uma discussão de quem deveria
assumir a responsabilidade sobre a conservação de determinados prédios
públicos. Nós tínhamos ali uma dúvida se era a prefeitura municipal ou se
era o governo federal. Nenhum nem outro resolveu a situação e o que
aconteceu? Pessoas morreram. Mas eu não venho aqui para criticar, eu
venho aqui para apresentar uma ideia, uma solução, uma proposta, que é
isso o que a nossa cidade precisa. Quando eu estava como Presidente do
Procon, abri mão de multas aplicadas à Franere, à Dimensão Engenharia e
em razão dessas multas, nós conseguimos reformar dois Terminais de
Integração, do São Cristóvão e da Zona Rural. Colocamos unidades do
Viva, do Procon, colocamos postos da polícia dentro dos terminais,
colocamos internet gratuita, internet que foi fornecida e é fornecida não às
custas do Estado, à custa do contribuinte, mas à custa das empresas de
telefonia que outrora prejudicaram o consumidor e agora pagam, como
sanção, um serviço de internet, que é um serviço de extrema importância
social, cultural, econômica e gratuita à população. E é essa a proposta que
trago a esta Casa, que trago à Prefeitura de São Luís: isentar parte da
contribuição, parte dos impostos, utilizar recursos da iniciativa privada
porque o que hoje é tido como um problema pode ser uma solução. Os
Terminais de Integração podem ser verdadeiros shoppings de serviços.
Reformando os Terminais, colocando Central de Marcação de Consultas,
serviços públicos municipais como, por exemplo, da Secretaria municipal,
abrindo espaços para que aqueles vendedores ambulantes cadastrados
como microempreendedores individuais, regulamentados, possam prestar
os seus serviços, nós vamos atender várias políticas com uma só ação. É
essa uma das soluções que eu trago para essa problemática, que nós
possamos reunir os agentes, o Ministério Público, a Prefeitura de São
Luís, o SET, os consumidores, os usuários de transporte público, que
possamos reunir esses agentes e quem sabe possamos utilizar recursos
também da iniciativa privada para reforma e manutenção desses terminais.
Este é o registro, esta é a proposição, porque nós devemos, como eu disse,
ir além das críticas, ir além dos ataques, mas, sobretudo, apresentar ideia,
apresentar sugestões em prol da garantia de direitos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste Poder.
Senhor Presidente, venho mais uma vez à tribuna da Assembleia para
convidar todos as pessoas, convidar V. Ex.ª., Deputado Presidente Othelino,
convidar todos os Deputados Estaduais a se fazerem presentes na nossa
EXPOEMA. EXPOEMA 2019 onde eu quero aqui parabenizar o nosso
presidente da ACEM, o senhor Ivaldeci, parabenizar todos os criadores
do Estado do Maranhão, os pecuaristas, os criadores de equinos,
parabenizar todas as pessoas que fazem parte desta organização, é muito
importante, parabenizar todos os colaboradores direta e indiretamente,
como aqui o Governo do Estado do Maranhão, em nome do nosso
Governador Flávio Dino, a EMAP, a Secretaria de Indústria e Comércio,
parabenizar a Prefeitura Municipal de São Luís, em nome do nosso Prefeito
Edivaldo Holanda, e aqui, desde já, agradecer também ao Edivaldo Holanda,
seu pai, que também foi um lutador, um incentivador para essa EXPOEMA
acontecer, parabenizar o nosso Senador Weverton Rocha, a FAMEM, que
também tem contribuído bastante. E fazer um convite, e esse convite é
para se fazer presente hoje, que vai iniciar o rodeio, lá na Arena da
EXPOEMA, às 20h, e, desde já, também convidar toda população e os
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, também para se fazer
presentes, nesse início do rodeio da EXPOEMA e também após o rodeio
assistiremos ao jogo do Flamengo e Grêmio, naquela Arena gigantesca,
numa arquibancada confortável, que o Parque de Exposição Independência
está proporcionando para todas as famílias, para os cidadãos do nosso
estado. Então é uma festa única, Deputado Pará, é uma festa que necessita,
quero aqui agradecer, Senhor Presidente, a V. Ex.ª e também ao líder do
Governo, Rafael Leitoa, e todos os Deputados. Foram 37 Deputados
Estaduais que, a partir das suas Emendas Parlamentares, doaram R$ 20
mil para que a EXPOEMA pudesse acontecer. R$ 20 mil x 37 dá R$ 740
mil, Deputado Edivaldo Holanda. Foi o que esta Casa, a Assembleia
Legislativa, num gesto maior, onde nós sabemos a importância da
EXPOEMA. Eu, quando criança, já ia ali no Parque de Exposição
Independência com os meus familiares e hoje eu volto ao Parque de
Exposição como colaborador, autoridade política e o incentivador da criação
dos equinos do cavalo quarto de milha no Estado do Maranhão e,
principalmente, do esporte de vaquejada. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Medida Provisória nº 295/19, de autoria do Poder Executivo, encaminhada
pela Mensagem Governamental nº 044 (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, para
encaminhar pelo PV, o Deputado César Pires; e só para registrar que eu já
debati, já discuti inúmeras vezes esse projeto aqui na tribuna e nosso voto
é contrário a esse projeto. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César, V. Ex.ª tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todo nós, galeria, imprensa, senhores
servidores. Presidente, eu lamento que nós tínhamos tratado lá na CCJ, e
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está aqui o Deputado Rafael Leitoa, está aqui o Deputado Yglésio, mas
não estava presente ontem, na hora da votação. Está aqui o Deputado
Neto Evangelista, que também não estava presente, mas acordou lá atrás
que ia fazer uma PL de Conversão, suprimindo as impropriedades, as
imperfeições que tem na lei. Nós estamos aqui criando um fundo que não
sabemos quais são os terrenos do FEPA, do IPREV. Nós não sabemos. Eu
pedi ao próprio gestor que me encaminhasse na reunião que teve conosco;
também não sabia e vai criar, Deputado Edivaldo, justamente com o
material, com os bens que ele nem sabe onde estão, nem sabe a dimensão.
Não está registrado, mas se alguém do Governo vier, aqui, hoje, amanhã,
ou depois e me mostrar, porque ficaram de me mandar por ofício por dois
expedientes que fiz. E não sabem nem onde estão, não sabem nem dos
aluguéis que estão recebendo, porque não me mandaram. E nós vamos
fazer, aqui, aprovar essa medida provisória, criando esse fundo sem
sabermos o que é. Que alguém me diga. Está aí a base do Governo. Pode vir
aqui e dizer: “Deputado César, o senhor está equivocado”. Se quiser
educadamente; se não quiser, diga que eu não estou falando a verdade. Não
tem problema. Agora eu tenho os expedientes do IPREV que não tem os
terrenos; e nós vamos criar esse fundo imobiliário. Que alguém me diga,
porque lá eles não sabem, não têm registro, não sabem o registro, não
sabem as dimensões, não têm nada. E nós vamos ver um projeto de lei
dando todo esse material sem saber onde é, onde está e quais são e que
tamanho são. A Casa das Dunas que nós questionamos, Deputado Ariston,
os aluguéis, ninguém sabe. Ninguém sabe onde estão os aluguéis da Casa
das Dunas. Fechou de tantas críticas que eu fiz. Os terrenos do IPREV
ninguém sabe onde estão, Deputado. Em dois ofícios ninguém me respondeu,
porque lá muda de gestão como quem muda de alguma coisa. Não sabem.
Nós estamos aprovando essa medida provisória sem sabermos de nada.
Eu duvido qual o deputado que se levante aqui e diga quais são as relações
patrimoniais do IPREV, com suas dimensões; nem quero dimensões. Não
sabem. Quais são os aluguéis e quantos recebem? Não me disseram. E
responderam os dois ofícios e vamos aprovar a PL dando tudo isso para
esse mapa, Maranhão, parceria do Maranhão. Gente, esta Assembleia não
pode continuar desse jeito. Que a gente vote as propostas de governo, que
vote, que faça tudo, mas corrompa a nossa sabedoria, corrompa as nossas
visões? Não pode ser assim. Lamento acontecer isso. A oposição se recusa
a aceitar esse tipo de comportamento. O PV se recusa a aceitar esse tipo de
comportamento. Não tem relação patrimonial, não sabem onde são os
aluguéis, não sabem nada! E vamos aprovar isso passando para um fundo.
E o que é pior, as imperfeições que têm na Lei foram corrigidas, Deputado
Zé Gentil, a combinado com a CCJ, combinado com o governo, que as
imperfeições seriam corrigidas por uma PL de Conversão, com a supressão
das impropriedades. Sabe o que fizeram no último momento? Votaram
contra o relator e só teve o voto do relator, Deputado Fernando Pessoa e
o meu, o restante votou contra, aceitando o texto original porque o Governo
se sente imaculado, agredido. Permanece o erro, mas a base dele não vota
com as modificações sérias que a Casa devia fazer. Quebra a CCJ, quebra
este Plenário e diminui o tamanho da Assembleia. Fica aqui o meu registro,
Deputado Glalbert Cutrim, desses equívocos que vão se acumulando nessa
Medida Provisória que vamos aprovar aqui. Nós vamos aprovar não, a
Assembleia vai aprovar. Eu me recuso de aprovação. E peço até que o
Presidente, se puder, faça a conferência de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que zere o painel para que façamos a conferência de quórum, a
pedido do Deputado César Pires. E os Deputados e Deputadas, que assim
desejarem, registrem novamente as suas presenças. Peço que zere o painel.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - A Oposição está em
obstrução e eu equivocadamente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que faça a retificação.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, eu vou encerrar a conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só um instante,
Senhor Presidente. Eu ainda tem parlamentar que não registrou e está no
Plenário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tudo bem, Deputado Rafael. Em votação, a Medida Provisória nº 295.
Deputados quem aprovam permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, o
Deputado César Pires ainda continua constando, ele pediu retificação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Então, vamos aguardar ter mais um Deputado registrando presença para
completar o quórum. E peço que faça a retificação solicitada pelo Deputado
César Pires. Não tem como fazer, Deputado César, mas nós só faremos
com 23. Medida Provisória nº 295. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovada. Contra os votos dos Deputados:
César, Adriano e Wellington. Projeto PEC 006, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, não há quórum necessário para apreciar. Fica transferido
para próxima Sessão. Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, conforme já tinha conversado sobre essa
PEC com V. Ex.ª e com o Deputado Doutor Yglésio, quero só fazer uma
ressalva ao Deputado Doutor Yglésio, desde ontem, a gente tem dialogado
bastante. E ele sempre aberto ao diálogo, apesar dessa PEC já estar em 2º
turno. Eu recebi ontem uma ligação do Defensor-Geral, meu amigo Alberto
Bastos, para que a gente pudesse dialogar mais sobre essa situação essa
PEC e eu pedi isso ao Deputado Doutor Yglésio por ele ser o relator, ele,
prontamente, de forma bem democrática, atendeu ao nosso pedido e aceitou
dialogar mais um pouco sobre isso. A gente sabe que teve uma decisão do
STF que veio a tornar inócuo esse nosso artigo que tem na nossa
Constituição, mas a gente precisa também corrigir as coisas para que não
possamos cair no próprio erro. Então, eu quero parabenizar o Deputado
Dr. Yglésio pela forma ordeira que acatou esse nosso pedido. E eu tenho
certeza que por meio do diálogo, a gente vai achar a melhor forma para
poder resolver esse entrave e, se Deus quiser, fazer o melhor para o povo
do Maranhão e para as categorias que estão aqui elencadas. Então, é só
uma forma de agradecer ao Deputado Yglésio e a V.Exa. por não colocar em
pauta essa PEC.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela Ordem, Senhor
Presidente, Deputado Adriano

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Em seguida,
Deputado Duarte.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Senhor Presidente, quero aqui agradecer também aos colegas e
principalmente a nossa interação junto com classe civil, os representantes
das associações de funcionários e de servidores. Nós tivemos a vontade
política de colocá-los para participar. Então, comuniquei há dois dias
dessa votação, à Associação dos Servidores da Defensoria, aqui representada
pelo presidente da Associação, o Dr. Murilo, que, prontamente, se articulou
também com alguns Deputados, aqui nesta Casa, e trouxe o sentimento
dos defensores públicos contra esta PEC. E este sentimento dos defensores
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públicos hoje está sendo respeitado com adiamento deste projeto. Então,
aqui eu quero parabenizar a Associação dos Defensores Públicos que
prontamente atendeu o pedido nosso para vir a esta Assembleia e conversar
com os deputados, para também fazer o seu pleito, o pleito da sociedade,
para que a gente possa também ficar mais próximo daqueles que realmente
serão afetados com cada projeto que passa por esta Casa. Então,
parabenizar aqui a Associação dos Defensores Públicos, em nome do
Presidente Murilo, que se faz presente, hoje, aqui, neste Plenário. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Compartilho
dos sentimentos aqui do Deputado Adriano, Deputado Glalbert, de fato,
pude ter um diálogo com o Defensor Murilo Guazzelli, Defensor Alberto
Bastos. E o que me chama a atenção é que a iniciativa do parlamentar
Deputado Yglésio tem como base uma decisão do Supremo Tribunal
Federal. No entanto, essa decisão não foi publicada ainda. Por não ter sido
publicada, a gente não tem acesso aos seus fundamentos. Essa é uma
primeira reflexão. A segunda reflexão é que o defensor público, antes de
entrar na questão do mérito do defensor público, da prerrogativa do defensor
público, do delegado, é importante a gente destacar que a gente não pode
tratar prerrogativa de função como se fosse uma garantia constitucional
para defender bandido, para defender corrupto, ou para fazer com que
aquele que descumpre a lei tenha um escudo legal. Não é isso. O foro por
prerrogativa de função é uma garantia àqueles que exercem determinadas
atividades possam ter uma proteção legal para ter maior liberdade para
exercer suas funções. Eu fico imaginando como que seria para um defensor
público que está numa vara, defendendo um assistido, defendendo o
cidadão, defendendo aquele que busca pelos seus direitos. E por ele o
defensor público briga, por ele o defensor público faz embates, inclusive,
se expondo como membro do Poder Judiciário e, por algum acaso do
destino, aquele defensor público venha a ser processado. Imagino o que
seria para esse defensor público ser julgado pelo mesmo juiz que outrora
julgava um processo em que o defensor público estava atuando para defender
o paciente. Ou seja, reafirmo aqui o que o Deputado Adriano, o que o
Deputado Glalbert mencionou, porque não é uma questão de ser a favor
ou contra determinada proposição, mas é que a gente precisa refletir com
cautela. Não podemos mudar uma Constituição, abrir mão de direitos
adquiridos e de proteger aqueles que lutam em prol do cidadão. A prerrogativa
de função não é uma proteção única e exclusiva para o defensor pelo
defensor, para o delegado pelo delegado; mas é uma proteção para o
delegado, para o defensor poder ter autonomia, estabilidade e ainda mais
coragem para defender o cidadão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe
a todos nós. Primeiro, eu quero parabenizar o Deputado Glalbert e o
Deputado Yglésio pelo entendimento que tiveram em relação a essa situação,
sem perder de vista também a posição do Deputado Adriano e do Deputado
Duarte Júnior. E dizer ao Deputado Glalbert que eu sou presidente da
Frente Parlamentar em Defesa dos Defensores Públicos; e eles apresentaram
para mim algumas alegações, como foi levantado aqui pelo Deputado
Duarte Júnior. E adicionando, além disso e evidentemente que eu não
quero entrar na temática do mérito, por conta de que a PEC não deixa de ter
as suas afirmações jurídicas, mas quero dizer aqui pelo outro lado, da
importância de ter esse tipo de prerrogativa também, como tem o Ministério
Público, como tem o juiz, fica uma coisa muito desigual. Quando eles
alegram para mim que o PNAD coloca 85% de pessoas que venham a ter
salário mínimo, significa dizer que eles não podem, Deputado Glalbert,
pagar, em hipótese nenhuma, e esse defensor público não vai, com
prerrogativa ou sem prerrogativa, ele não vai deixar de defender, porque é
uma missão, um mister dele, Deputada Cleide, mas ele fica em condição de
desigualdade no que diz respeito à questão da imunidade, como foi levantado

aqui da possibilidade de ser punido, pelo menos ser arguido sem ter os
mesmos suportes que tem o juiz e tem o promotor. Portanto, acho que é
bom a gente fazer uma revisão dessa natureza, não vejo demérito nenhum
em reavaliar essa situação. Tem, por exemplo, os procuradores do município
com essas prerrogativas, enquanto você tira aquelas pessoas que trabalham,
a possibilidade de trabalhar com 85% da população. Diz ele para nós que
uma audiência, Deputado Glalbert, deles custa R$ 15,00 para o Estado,
quando é da ativa o custo é R$ 19 mil, é muita diferença. Além da base
orçamentária dele que é infinitamente menor do que qualquer outro segmento
de jurídico que tenha no Estado do Maranhão. Portanto, parabenizo tanto
ao Deputado Glalbert pela iniciativa, pela relação que tem com o Deputado
Yglésio, e o Deputado Yglésio tirar, repensar e tomar a iniciativa, ele tem
o poder discricionário, evidentemente, de tocar a PEC para frente e cabe a
nós reavaliar no futuro próximo. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Agradeço, Deputado
César. Presidente, posso fazer uso aqui da palavra?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pode. Peço só que seja objetivo, porque nós não estamos no momento da
discussão da PEC. Vocês propuseram questão de ordem e evidentemente
para não cercear o debate, eu autorizei, mas a questão de ordem não é bem
para isso. Peço só que V. Ex.ª seja objetivo para que possamos seguir com
a Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem)
– Eu concordo com V. Ex.ª quanto ao rito regimental inadequado, mas,
infelizmente, em alguns momentos, a gente tem tentativas de lacração nos
pronunciamentos que a gente faz e a gente tem que tratar com muita
seriedade. Esse raciocínio que foi tratado aqui, por exemplo, de juízes na
situação com promotores e com defensores públicos, se a gente fosse
aplicar esse tipo de raciocínio a gente daria mais 15 mil foros privilegiados
no Estado para os advogados que têm OAB, que do ponto de vista da
defesa, se for fazer o comparativo está muito próxima aí a função dentro
do devido processo, aí que a Defensoria entra. Mas isso aí de forma
alguma, a gente entende a preocupação que os funcionários têm, que os
interesses corporativos eles às vezes trazem a esta Casa, a gente recebe
com muita naturalidade isso e com todo o respeito. A Defensoria é uma
instituição que eu respeito demais e inclusive fui eu que nesta Casa propus
uma PEC que permite ao defensor público propor, em nível estadual, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade, PEC que inclusive não passou nesta
Casa, na primeira tentativa. Já apresentamos novamente, ela está
praticamente em ponto de ser votada. Daqui a pouco, eu quero pedir já de
maneira antecipada, Presidente, para não invadir o rito regimental, quero
me inscrever para o final tratar um pouco da parte jurídica, que a gente fez
o levantamento também dessa PEC. O Supremo Tribunal Federal já fez
um julgado nesse sentido, dessa Ação Direta de Inconstitucionalidade, só
houve divergência de 2 votos dentro do Tribunal, foi um placar de 7 a 2.
Devo lembrar que voto vencido não pacifica entendimento e nem vira
jurisprudência, mas vou ter a oportunidade de explicar isso lá na frente.
Tiro a PEC com toda tranquilidade hoje, peço a V. Ex.ª que retire da Ordem
do Dia por falta de quórum, para que a gente discuta mais, mas não vejo
esse tipo de entendimento lacrador, que, às vezes, a Casa tenta trazer de
que a Defensoria precisa do foro. Foro privilegiado no Brasil hoje é exceção.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal hoje conduz a restrição ao
máximo possível do foro privilegiado. Então não existe essa de você proteger
agente público apenas com prerrogativa de foro. A Defensoria teve um
incremento de inúmeras prerrogativas nas últimas Emendas
Constitucionais, inclusive na questão da carreira também. Então, vou falar
daqui a pouquinho a respeito e agradeço a V. Ex.ª pela oportunidade.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente Othelino, Deputado Wellington do Curso, aqui à sua esquerda,
perto do Deputado César Pires.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, eu
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vou pedir licença aos Senhores para que a gente após a palavra do Deputado
Wellington, não concederei mais Questão de Ordem, porque nós estamos
exagerando na questão da utilização das Questões de Ordem. A Questão de
Ordem é para discutir algum item do Regimento, alguma situação que
esteja em desacordo com o Regimento, não é para fazer discussão dos
projetos. Claro que a gente autoriza para sempre estimular a discussão,
mas ela tem que ter um limite. Nós vamos ter o momento da discussão da
PEC e aí todos terão oportunidade de fazer a discussão, senão nós não
vamos seguir com a Ordem do Dia sobre um tema que nem será mais
apreciado hoje.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então, formalizo
aqui o pedido de retirada e gostaria que V. Ex.ª desse continuidade à Ordem
do Dia, já que não há Questões de Ordem a tratar de uma PEC que não vai
ser tratada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– A PEC está retirada da Ordem do Dia, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, aqui ao lado do Deputado César Pires, à sua direita. Presidente,
só para ratificar o posicionamento do Deputado Wellington, embora tenha
votado em primeiro turno, mas inclusive já solicitado por V. Ex.ª, teremos
o momento oportuno para discutir, mas agradecer também ao Deputado
Yglésio pela sensibilidade na retirada para que nós possamos aprimorar
mais o tema, possamos discutir o tema, mas aproveito somente para
ratificar o nosso posicionamento em defesa da Defensoria Pública do
Estado do Maranhão, até porque nós acompanhamos o trabalho da
Defensoria e o trabalho que nós acompanhamos, cotidianamente,
diariamente, e, em determinados momentos, com certeza, poderia alijar o
trabalho da Defensoria Pública. E ressalto a importância do trabalho
realizado em defesa dos mais pobres e em defesa daqueles que mais
precisam da Justiça e tem um aparo da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão. E registro também nosso respeito à Defensoria, do seu
Presidente, Doutor Alberto, Doutor Jean Carlos e muitos outros defensores
públicos do Estado do Maranhão. Era só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Yglésio, V. Ex.ª pediu que deixássemos para a próxima Sessão,
foi isso?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Sim, em princípio,
sim, se não tiver quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É porque retirada de pauta é uma coisa, transferir para a próxima Sessão.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Perdão, da pauta da
Ordem do Dia de hoje, perdão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então transferido para a próxima Sessão, entendido.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Isso, perfeito,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Nós, então, incluiremos na próxima Sessão Ordinária. Projeto de Lei nº
072, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai à sanção. Projeto de Lei nº 222, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Em discussão. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, só
para encaminhar o voto contrário ao projeto do Deputado Wellington,
pedindo à base do Governo que fiquem de pé na votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Os deputados que aprovam permaneçam como estão.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É questão regimental, Deputado Wellington? Se for para discutir, não
concederei.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - É,
Presidente, para fazer o encaminhamento também, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Já está em votação, Deputado Wellington. Agora não cabe mais.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, acabou de fazer o encaminhamento...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, Questão de Ordem...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Só para questão
de orientação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Os contrários... Só após a votação, Deputado Vinícius. Os contrários
fiquem de pé ou se manifestem. Rejeitado o Projeto de Lei. Deputado
Wellington, V. Ex.ª tem a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, só me causou estranheza, hoje,
principalmente orientado pela base do Governo, projeto que tramitou na
CCJ, projeto constitucional; e, entrando para o nosso primeiro ano na
atual legislatura, é a primeira vez. Senhoras e Senhores, pasmem pelo que
está acontecendo na manhã de hoje.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
matéria vencida. O projeto foi derrubado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Conclua, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Primeiro, Deputado Rafael Leitoa, não é a primeira
nem a segunda vez sua falta de educação. Se V. Ex.ª quer o meu mandato,
V. Ex.ª não vai ter o meu mandato. O mandato pertence ao povo. O
mandato do Deputado Wellington pertence ao povo. Então V. Ex.ª, por
gentileza....

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – É porque não
cabe mais, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Mantenha pelo menos o mínimo de respeito.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – A matéria já foi
vencida.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – E
dignidade ao meu mandato, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – O Plenário é
soberano. V. Ex.ª vai condenar a movimentação do Plenário...
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, V. Ex.ª fez uma manobra, uma articulação...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – ...Questionar a
deliberação do Plenário? V. Ex.ª está desrespeitando a Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - O Plenário é
soberano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, de fato a matéria está vencida. Deputado Wellington,
V. Ex.ª sempre muito gentil, eu peço que nós não rediscutamos a matéria
que, de fato, já foi vencida. Com toda liberalidade que é comum a esta
Presidência, a Questão de Ordem não é para rediscutir. Aqui, Deputado
Wellington, prevaleceu o desejo da maioria dos deputados que não
aprovaram o Projeto de Lei de V. Ex.ª. Então, se V. Ex.ª quiser rediscutir o
assunto, V. Ex.ª pode se inscrever no Tempo dos Partidos ou Blocos e se
posicionar. Agora peço que compreenda esta Presidência. Se nós
permitirmos que a Questão de Ordem seja utilizada como rediscussão de
matéria, nós vamos ficar aqui duas, três horas rediscutindo um tema que já
foi apreciado. Mas eu vou devolver a palavra a V. Ex.ª para que conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, só um detalhe muito importante, V. Ex.ª tão bem preside essa
Casa, e eu faço registro em todas as oportunidades que tenho para tratar do
assunto, mas eu, inclusive, solicitei encaminhamento, logo após a fala do
Deputado Rafael Leitoa. V. Ex.ª infelizmente não estava talvez atento ao
meu pedido, passou despercebido o meu pedido, ou eu posso também ter
retardado meu pedido. Mas, Senhor Presidente, é a primeira vez, e eu
estou sempre registrando a minha decepção, porque é a primeira vez que
um projeto de um deputado que é aprovado na CCJ e vem para o Plenário
e a base do Governo, Deputado Rafael Leitoa, articula para derrubar o
projeto de um deputado. Pelo amor de Deus, o estamos fazendo aqui,
então? Apresentação de um deputado na CCJ, a tramitação de um projeto
constitucional e aí vem retaliação pela base do Governo. Um projeto
pedindo transparência....

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, o Projeto é de 2017. Essa legislatura nem participou da discussão
na Comissão de Constituição e Justiça.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, quanta falta de Educação...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- A palavra está suspensa. Eu não vou mais conceder. Deputado Adriano e
Deputado Vinícius, se for para rediscutir, peço a compreensão de V. Ex.ªs.
Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Pela Ordem, Senhor Presidente, só para declinar os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Agora sim, é uma questão de ordem prevista no requerimento. Os votos
contrários dos Deputados César Pires, Wellington do Curso, Adriano.
Mais alguém? Os três votos contrários.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Os votos contrários,
nós votamos a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano, a maioria rejeitou. Então nós registramos os votos

contrários. Vossa Excelência está com dúvida com relação a aplicação do
Regimento?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Questão de Ordem.
Agora vou fazer uma questão de ordem, porque da última vez foi a mesma
coisa. Muito bem. Tivemos aqui uma discussão, ontem, em relação ao
projeto do Deputado Duarte. O projeto do Deputado Duarte foi vencido.
Eu pedi que declinasse os votos contrários, que foi o voto da maioria.
Agora, nós queremos saber o voto contrário, à matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Importante, Deputado, o seu questionamento é importante e pertinente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – É importante e a gente
tem que esclarecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Permita ler o artigo 201 até para que fique claro para todos do Plenário e
para quem está nos assistindo, que é um critério único. Nós não podemos,
claro, ter critérios diferentes de acordo com o projeto. Deputado Adriano,
Vossa Excelência tem razão ao chamar atenção para o assunto. Artigo 201:
pelo processo simbólico, o Presidente ao anunciar a votação de qualquer
matéria convidará os Deputados a favor para permanecerem sentados e
proclamará o resultado manifesto dos votos, anunciando sempre os nomes
dos Deputados que votam contra. Contra o resultado. Ou seja, os
Deputados que tiveram a sua tese, digamos assim, derrotada. Então eu
anunciei os nomes dos três Deputados.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Mas contra a matéria,
não é contra o resultado. Pelo processo simbólico o Presidente, ao anunciar
a votação de qualquer matéria, convidará os Deputados a favor para
permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos,
anunciando sempre os Deputados que votaram contra a matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Contra o resultado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – A matéria, aqui não tem
resultado, Senhor Presidente, é só ler.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- E nem contra a matéria, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Tem aqui, matéria. Pelo
processo simbólico o Presidente ao anunciar a votação de qualquer
matéria, convidará os Deputados a favor a permanecerem sentados...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sugiro que façamos o seguinte, como tem uma dúvida, vamos esclarecer
essa dúvida.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – É uma questão de ordem.
V. Ex.ª pode esclarecer junto a Mesa, formular uma resposta que seja uma
resposta padrão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vamos formalizar isso, V. Exa. tem razão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – E de repente a gente
pode, depois com essa interpretação, mudar o Regimento, porque está
confuso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Determino à Mesa que já faça esse estudo. O levantamento do Deputado
Adriano é pertinente, para que não fique nenhuma dúvida quanto a este
procedimento especificamente.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinícius, desculpe a demora para lhe conceder a palavra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, primeiro, quero parabenizá-lo pela forma que conduz os
trabalhos da Mesa, mas ao mesmo tempo sei da soberania da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa, mas nós temos que chamar atenção dos nobres
colegas Deputados pela forma que está sendo tratado nesses momentos de
votação. Nós temos momentos de discussão, nós temos momentos, como
V. Ex.ª mesmo colocou, as Questões de Ordens. Então não podemos
cercear a Questão de Ordem dos colegas Deputados por culpa de outros,
que acho que às vezes tem que reparar mais a questão do Regimento
Interno desta Casa. Quando eu pedi Questão de Ordem, foi antes da
votação, como líder do Bloco Parlamentar Democrático, eu queria orientar
o nosso Bloco, e eu acho que eu tenho legitimidade para isso, e aí eu peço
que V. Ex.ª realmente coloque para os nobres colegas Deputados, que as
Questões de Ordem, são para tratar questões sobre o Regimento ou que
possa vir e estar, não para discutir, como está sendo discutido, dentro de
Questões de Ordem. Era só isso que eu queria colocar, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius, peço desculpas a V. Ex.ª por não ter concedido a
Questão de Ordem, é que a Sessão acabou ficando tumultuada e com muita
confusão entre Questão de Ordem e Encaminhamento, mas, de fato, o seu
pedido era uma Questão de Ordem para orientar o Bloco, ficaremos atentos
na próxima vez. Projeto de Lei nº 216/2019, de autoria da Deputada
Detinha (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de Lei nº
398/2019, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado, vai a Segundo Turno. Projeto de Resolução
Legislativa nº 123/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa (lê). Em
discussão...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente só
queria enaltecer a atitude do Deputado Fernando Pessoa, o tenente-coronel
Valtermar Pinto Ribeiro tem um grande trabalho prestado na Polícia Militar
do Estado do Maranhão, já comandou unidades importantes do nosso
Estado, foi subcomandante de Barra do Corda, comandou a cidade de
Coroatá e hoje comanda a nossa cidade de Timon, onde tem trabalhado
com afinco e com grande responsabilidade e, sobretudo, com grandes
resultados para a Polícia Militar na cidade de Timon, na questão de
apreensão de armas, na questão da diminuição de números de homicídios.
Então, esse título a Assembleia aqui faz justiça concedendo essa medalha
e parabenizo aqui o autor, o Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em discussão, em votação, os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Item 8 da pauta, senhores
deputados. Projeto de Resolução Legislativa nº 95/2019, de autoria da
Mesa Diretora que altera e acrescenta dispositivos da Resolução 460 que
trata da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Requerimentos à Deliberação do
Plenário. Requerimento nº 587, de autoria do Deputado Fábio Macedo,
fica transferido para a próxima Sessão, em razão da ausência do autor
assim como o Requerimento n° 588/2019. Requerimento n° 597/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores
deputados, havendo o entendimento entre todos os presentes, nós vamos
apreciar os dois projetos de Resolução solicitados pelo Deputado Wellington
do Curso e que foram aprovados agora o regime de urgência. Não havendo
objeção, então, o Projeto de Resolução 129 ainda precisa de parecer.

Suspendo a Sessão para que as Comissões emitam o parecer, em seguida,
nós retomaremos para apreciar em Plenário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Senhor Presidente, o
Projeto de Resolução Legislativa nº 129/2019, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a criação do programa Discutindo o Brasil, foi aprovado
por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação segundo turno o Projeto de Resolução Legislativa n.º 095/
2019, de autoria da Mesa Diretora. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 129/2019, de autoria da Mesa Diretora (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quinta-feira,
24 de outubro: Requerimento n.º 598/2019, de autoria do Deputado Ciro
Neto; Requerimentos n.º 599 e 600/2019 de autoria do Deputado Rildo
Amaral. Grande Expediente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, se não tiver inscritos, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso. Nós teremos uma
Sessão Solene em seguida a esta Sessão. Vou conceder o Grande Expediente
e pedir só que V. Ex.ª, se puder, não utilize o tempo todo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Utilizo só em 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Já está concedido o Grande Expediente. Comunico aos Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas, a realização da Sessão Solene hoje, às
11h, para homenagear os 30 anos do SINPROESEMMA, a pedido do
Deputado Professor Marco Aurélio.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso está inscrito para utilizar o Grande
Expediente, por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Demais membros da Mesa, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia.
Senhor Presidente, trago à tribuna desta Casa, a decepção de um legislador.
Qual a atribuição parlamentar? Legislar e fiscalizar aplicação do dinheiro
público. Em uma proposição, de nossa autoria, nós fazemos isso,
apresentamos um projeto de lei que cobra do Governo do Estado as suas
viagens, a transparência com as suas viagens. O projeto tramitou na CCJ,
parecer favorável na CCJ, parecer favorável na Comissão de Administração,
também aprovado na Comissão de Administração, e qual a nossa surpresa
ao trazer para o Plenário? Deputado Rafael Leitoa muda a votação, altera
a votação e ainda tenta alterar o parecer, sem nenhuma justificativa. Então,
nós temos aqui o Parecer da CCJ, Senhor Presidente, e ele trata da
constitucionalidade, da juridicidade, da legalidade e da técnica legislativa.
Deputado Edivaldo Holanda, constitucionalista na Constituição de 88,
deputado Edivaldo Holanda, sinceramente, nós ficamos abismados, porque
nós temos que alterar o Regimento Interno nesta Casa. E o Deputado
Rafael Leitoa, líder do Governo, que além da constitucionalidade, da
juridicidade, da legalidade, a gente ainda tem que mensurar o puxa-saquismo,
só pode ser isso, eu nunca vi esse absurdo, no primeiro ano do segundo
mandato, e a primeira vez que eu vejo esse absurdo. Projeto de Lei de um
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Deputado não ser aprovado pelos pares, e um projeto constitucional, um
projeto legal, mas isso por quê? Porque o rei não quer, porque o governador
Flávio Dino não quer. Isso é um absurdo! Hoje, os meus olhos
contemplaram o maior absurdo na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, o maior absurdo! Projeto de lei constitucional, um projeto de
lei legal, e um projeto de lei aprovado na CCJ, um projeto de lei, aprovado
na Comissão de Administração, aprovado o mérito, aprovada a
constitucionalidade, e vem ao Plenário da Casa, o líder do Governo, recebe
uma ligação do governador Flávio Dino, que não tem transparência, que
não tem transparência com o dinheiro público, que brinca com o dinheiro
público da população, gastando o dinheiro público com viagens, e não tem
transparência, um projeto simples, um projeto constitucional, um projeto
legal, pela moralidade do serviço público, e o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, nos termos previstos na Constituição Federal, e na
Constituição Estadual, a proposição sob análise é constitucional, o processo
do Legislativo Brasileiro, nas três esferas da federação, deve estabelecer os
procedimentos julgados pela CCJ. E aqui fica a pergunta, Deputado Rafael
Leitoa, fica a pergunta: qual o livro de direito que V.Exa. leu, qual o livro de
direito constitucional que V. Exa. leu ou que V. Exa. escreveu que agora V.
Exa. está alterando? Projeto de lei apreciado na Assembleia tem que ser
votada a constitucionalidade, tem que ser votada a juridicidade, tem que
ser votada a legalidade e ainda tem que ser votado o puxa-saquismo? Tem
que ser obedecida a vontade do Governador? Isso é um absurdo. O
Maranhão precisa saber disso; o Brasil precisa saber disso. É assim que o
Governador Flávio Dino age. É assim que o Governador Flávio Dino tem
agido, sem nenhuma transparência, totalmente ditatorial. Um comunista
travestido de fascista; é isso que o Governador Flávio Dino é. Projeto de
Lei do Deputado Wellington aprovado em todas as comissões de forma
constitucional pela legalidade e aí vem para a Assembleia, o líder do Governo
recebe uma ligação do Governador Flávio Dino e a orientação é para votar
contra. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui nesta Casa, Deputado
Arnaldo? O que nós estamos fazendo aqui nesta Casa, Deputado Zito
Rolim? O que nós estamos fazendo aqui nesta Casa, Deputado Yglésio?
Deputado Zé Inácio? E o que nós estamos fazendo nessa Casa? Se
apresentar um projeto é desconsiderada sua constitucionalidade, é
desconsiderado a sua juridicidade, é desconsiderada a sua legalidade? E aí
tem que apresentar o projeto e levar para o líder do Governo para levar ao
Governador Flávio Dino, se ele gosta ou se ele não gosta, se ele aprova ou
se ele não aprova, porque é um projeto que vai corrigir as suas imoralidades,
as suas viagens para fazer campanha eleitoral. Projeto constitucional, projeto
legal, projeto que foi aprovado em todas as comissões e que vai ao encontro
da Constituição Federal no seu artigo 37, os princípios que norteiam a
administração pública, a transparência, que o Governador Flávio Dino não
tem, a publicidade, que o Governador Flávio Dino não tem. A publicidade
que ele acha que tem é gastar o dinheiro público, fazendo propaganda
mentirosa, fazendo propaganda enganosa. Hoje trago à Assembleia, trago
à tribuna desta Casa o dissabor, a decepção, a decepção de um líder de
Governo que faz tudo o que o Governo quer, passa por cima da
constitucionalidade, passa por cima da legalidade, passa por cima de
pareceres das comissões, parecer constitucional, parecer legal, parecer
jurídico, parecer de mérito, simplesmente, para atender o puxa-saquismo,
simplesmente para atender a vontade do rei, simplesmente para atender a
vontade do Governador Flávio Dino. Hoje, eu hasteio uma bandeira nesta
Casa; se nesta Casa eu já tinha um posicionamento de independência, de
Oposição e firme ao Governador Flávio Dino, hoje hasteio uma bandeira e
o meu compromisso ainda mais firme. O Governador que é professor de
Direito Constitucional, governador arbitrário, Governador perseguidor,
Governador ditador e um Governador que tenta ditar as regras dentro da
Assembleia Legislativa com a sua base. Hoje foi o mais absurdo dos
absurdos - o mais absurdo dos absurdos. Eu enquanto acadêmico de Direito,
no 8º período, qual o exemplo a levar do processo legislativo da Assembleia?
Eu vou dizer para os meus pares, colegas que estão fazendo curso de
Direito, vou levar a OAB, vou levar as discussões que na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, tem o parecer de constitucionalidade,
juridicidade, tem o parecer de mérito das Constituições, mas tem também
a vontade do rei, tem a vontade do Governador Flávio Dino. Que ele liga
para a base do Governo, que liga para o líder do Governo e o líder do

Governo solicita que a base vote contra o projeto de um Deputado, que
tramitou na Assembleia, seguiu todos os ritos. Ele quer que eu faça o quê?
Que vá mendigar na porta do Palácio? Jamais! Jamais. Projeto de relevância
para o Estado do Maranhão para que a população possa fiscalizar a
aplicação do dinheiro público. O Governador Flávio Dino tem feito viagens
e não tem transparência. O projeto cobra transparência do Governo do
Estado em todas as viagens oficiais e também seu primeiro escalão, todos
os Secretários. É dinheiro público, é dinheiro do cidadão, é dinheiro que
entrou nos cofres públicos que o Governador Flávio Dino também arrecadou
tomando carros e motos dos trabalhadores, leiloando carros e motos dos
trabalhadores, aumentando os impostos três vezes e a população
maranhense padece pagando uma conta de água, uma conta de luz muito
cara. E esses impostos vão para os cofres públicos e são gastos pelo
Governo do Estado sem transparência. Utiliza o dinheiro público para
viajar sem transparência. Esse é o teor do nosso projeto, projeto de lei do
Deputado Wellington solicita ao Governo do Estado transparência nas
suas viagens. Relatório completo de todas as viagens do Governador do
Estado. Solicitamos, por meio de um projeto de lei, relatório completo de
todas as viagens do Governo do Estado. Simples, somente isso.
Apresentamos o projeto, tramitou na CCJ, tramitou na Comissão de
Administração, recebeu o parecer favorável de constitucionalidade, de
legalidade, juridicidade, também o mérito na Comissão de Administração.
Quando vem para apreciação do Plenário, o líder do Governo, orientado
pelo Governador Flávio Dino faz uso da palavra e pede à base do governo
que vote contra o projeto do Deputado Wellington, projeto que vai
encurralar, que vai fiscalizar, que vai cobrar a moralidade, a transparência,
a publicidade que o governo da mentira não tem, mais uma vez, o governador
Flávio Dino mostra para esta Casa, o seu poder e a sua força, mas não vai
calar o deputado Wellington, não vai calar o deputado Wellington, e vamos
apresentar ao Ministério Público, os elementos necessários para que possa
cobrar a transparência que todo o cidadão tem direito, todo o cidadão tem
direito à informação, todo o cidadão tem direito à transparência, todo o
cidadão. E a Assembleia Legislativa, por meio de um membro, por meio de
um deputado eleito pelo povo, pelo voto direto, representante do povo.
Eu estou aqui nesta Casa, Senhor Presidente, com uma procuração outorgada
por vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta votos, mas eu não sou o
deputado de vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta votos, sou deputado
de todo o estado do Maranhão, sou deputado de sete milhões de habitantes.
E vou continuar com o meu trabalho firme, a decepção de hoje, a decepção
de hoje vai simplesmente consolidar, ratificar o nosso trabalho nesta Casa,
somente isso, mas o governador Flávio Dino, que é o governador que não
tem transparência, que não tem publicidade dos seus atos, pode ter certeza
de que vamos fiscalizar muito mais. Vamos cobrar muito mais, e vamos
mostrar para a sociedade maranhense e brasileira que esse é o governador
que quer ser Presidente da República. Esse é o governador que aumentou
os impostos. Esse é o governador que toma carros e motos. Esse é o
governador que gasta dinheiro público com a propaganda mentirosa, com
a propaganda enganosa. Esse é o governador que foge da fiscalização, que
foge da transparência. Mas vamos continuar firme, lutando, lutando em
defesa da população do estado. Senhor Presidente, havia prometido dez
minutos. Me excedi em cinco minutos e eu quero, mais uma vez, registrar
o respeito que eu tenho à Mesa, ao Presidente Othelino, a todos os
deputados desta Casa. mas não podia ficar em silêncio diante da falta de
respeito do líder do Governo com os deputados desta Casa, com um
deputado desta Casa que apresentou um projeto que tramitou nesta Casa,
de forma correta, e aí quando chega agora, o projeto não é aprovado,
porque o líder do Governo recebe uma ligação do Governador Flávio Dino,
vergonhosamente, vexatoriamente, Deputado Rafael Leitoa, além do que
está sendo aprovado e o que passa nas Comissões, infelizmente, tem que
passar pelo crivo do líder do Governo, pelo puxa-saquismo. E aí precisa
babar o Governo, puxar o saco do Governo para que o projeto seja
aprovado? Não contem com o Deputado Wellington. Eu não fui eleito para
me beneficiar do poder do Governador Flávio Dino, dos seus cargos, dos
seus benefícios, eu fui eleito para legislar e para fiscalizar a aplicação do
dinheiro público. Mesmo tendo, na manhã de hoje, a perseguição, a limitação
por parte do Governador Flávio Dino. Não vão me calar. Não vou diminuir
com as minhas ações, pelo contrário, hoje, eu estou hasteando a bandeira
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do Estado do Maranhão em defesa da sua população e, mais ainda, o
enfrentamento a esse governo comunista, ditador, perseguidor e fantasiado
de fascista. Em nome da moralidade do serviço público, da transparência
do serviço público e da publicidade dos atos, vamos continuar firmes na
defesa da população do Estado do Maranhão. Era o que eu tinha para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Solidariedade, Deputado Fernando Pessoa; Bloco parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Marco Aurélio; Bloco Parlamentar Democrático,
Deputado Vinícius Louro...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Questão de
Ordem, Deputado Lula...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Vinícius Louro com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu vou declinar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Obrigado. Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado
Adriano.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Não houve orador inscrito.

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

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

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

Cutrim.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins
Rezende, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Neto Evangelista, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Wendell Lages e Zé Gentil. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e
concedeu a palavra aos Deputados Fernando Pessoa e Vinícius Louro.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, informando que o Projeto de
Emenda Constitucional nº 006/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
foi transferido a pedido do autor.  Em primeiro e segundo turnos, tramitação
de urgência, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC) foram aprovados e encaminhados a sanção

governamental, os Projetos de Lei n° 069/2016, que institui no Calendário
Oficial do Estado do Maranhão, a Semana do Exército Brasileiro; 021/
2017, que institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de
Colo de Útero e dá outras providências e 500/2019, que institui o Dia
Estadual do Oficial da Reserva do Exército Brasileiro – Dia do Oficial R-
2 do Estado do Maranhão, todos de autoria do Deputado Wellington do
Curso, assim como o Projeto de Lei n° 488/2019, de autoria da Deputada
Doutora Thayza Hortegal, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão, o Dia Estadual das Vítimas de Acidentes de
Trânsito. O Projeto de Lei n° 398/2019, de autoria do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão, recebeu Emenda nº 001/2019, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, nos termos do Artigo nº 167 do Regimento
Interno. Essa proposição foi retirada da Ordem do Dia e enviada a CCJC
para emissão de parecer da Emenda, devendo retornar à tramitação em
seguida. Em primeiro turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis
da CCJC e da Comissão de Saúde, foi aprovado e encaminhado ao segundo
turno o Projeto de Lei nº 306/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema,
que cria a Política de Diagnóstico e Tratamento da Depressão, pós-Parto
no Sistema de Saúde da rede pública e privada estadual, e institui o Dia
Estadual de Prevenção e Combate a Depressão pós-Parto e dá outras
providências, acatando substitutivo da CCJC.  Também em primeiro turno,
tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC, foram aprovados e
encaminhados ao segundo turno de votação os Projetos de Resolução
Legislativa n°s: 113/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que
concede Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Senhor Marco
Antônio Barbosa Pacheco e 075/2019, de autoria da Deputada Daniella
Tema, que concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Senhor Daniel Domingues de Sousa Filho. Em seguida, o Plenário
rejeitou os Requerimentos nºs: 558/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus; 579/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 585 e
586/2019, de autoria do Deputado Adriano, mantendo a decisão da Mesa
que já havia indeferido os mesmos, registrando-se que as votações destes
requerimentos foram encaminhadas pelos respectivos autores. Em ato
contínuo, foram aprovados os Requerimentos n°s: 590/2019, de autoria
da Deputada Helena Duailibe, solicitando que seja encaminhada mensagem
de congratulações e aplausos à Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado do Maranhão, por meio de seu Presidente José
Arteiro da Silva, pelo “Dia do Comerciário”, comemorado no Maranhão
em 21 de outubro e 592/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, solicitando regime de tramitação de urgência para os Projetos de Lei
nºs: 72 e 222/2017, de sua autoria. Os Requerimentos n°s:  587 e 588/
2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo, foram transferidos para a
próxima Sessão, em virtude da ausência do autor. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos n°s: 589/2019, de autoria do
Deputado Vinicius Louro, para que seja justificada sua ausência das sessões
plenárias realizadas no período de 07 a 10 de outubro do corrente ano, por
ter participado de agenda junto a UNALE em Brasília;  593 e 594/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, para que seja enviada mensagem
de pesar, extensivo ao Tenente Coronel Mário Sérgio Cutrim Santos,
Comandante do 7º BPM em Pindaré Mirim e a todos os militares bem
como aos familiares da Senhora Claudia Suellen Cavalcante Serra, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 19 de outubro do corrente ano e 595/2019, de
autoria do deputado Ciro Neto, solicitando que seja retirado de pauta o
Projeto de Lei nº 392/2019, de sua autoria. Na forma regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão, o Projeto de Lei nº 216/
2019, de autoria da Deputada Detinha e o Projeto de Resolução Legislativa
nº 123/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa. Não houve orador
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado Hélio Soares falou pelo Bloco Parlamentar
Democrático. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinados. No Expediente Final se pronunciaram os Deputados César
Pires e Duarte Júnior. 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, 23 de outubro de 2019.
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Ata da Centésima Vigésima Primeira Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
sete de outubro de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio,
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, César
Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Neto
Evangelista, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Na sequência, ouviu-se a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Mensagens Governamental nºs: 083/19, encaminhando o Veto
parcial ao Projeto de Lei nº 318/2019, que altera e acresce dispositivos à
Lei nº 10.813, de 20 de março de 2018, que dispõe sobre as diretrizes
estaduais de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de
startups; 084/19, encaminhando o Veto integral ao Projeto de Lei nº 033/
2019, que dispõe sobre garantia de embarque em transporte aquaviário ao
profissional de medicina e 085/19, encaminhando o Projeto de Lei nº 492/
19, que dispõe sobre o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão -
Equipamento Público de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES; Projetos de Lei
nºs: 493/19, de autoria do Deputado Adriano, que dispõe sobre a presença
do Segundo Professor de Turma nas salas de aula das escolas de educação
básica que integram o Sistema Estadual de Educação do Maranhão; 494/
19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, que altere o Art. 41 da Lei nº
8.528 de 07 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal e
de Proteção à Biodiversidade no Estado do Maranhão; 495/19, também de
autoria do Deputado Rildo Amaral, que estabelece o piso salarial dos
cirurgiões-dentistas no Estado do Maranhão; 496/19 de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que assegura às mulheres gestantes o direito à
remarcação de provas de aptidão física em concursos para ingresso nos
cargos e empregos públicos da Administração Direta, Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado
do Maranhão; 497/19, também de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais
aos órgãos de segurança pública, sobre a ocorrência ou de indícios de
violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso,
em seus interiores e 498/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que
possibilita que a colheita de depoimentos e interrogatórios realizados no
âmbito de processos administrativos disciplinares e sindicâncias sejam
tomados por meios eletrônicos; Moção nº 032/19, do Deputado Wellington
do Curso, com manifestação de aplausos, ao Sampaio Corrêa Futebol
Clube, na pessoa do seu Presidente Sérgio Frota, da comissão técnica,
jogadores e extensivo aos seus torcedores, pelo empenho e dedicação
durante o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C; Requerimentos
nºs: 552/19, do Deputado Fernando Pessoa, solicitando que seja realizada
uma Audiência Pública, a ser promovida pela Comissão de Obras e Serviços
Públicos, em data e local a ser definido, na Cidade de Chapadinha,
objetivando discutir o tema sobre a crise no abastecimento de água naquela
cidade; 553/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que
seja agendada uma Sessão Solene, para o dia 07 de novembro, em alusão ao
Dia da Mulher Empreendedora Maranhense, comemorado no dia 3 de
novembro e 554/19, de autoria da Deputada Cleide Coutinho, solicitando

que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas entre 30
de setembro e 03 de outubro do corrente ano, conforme atestado médico;
Indicações nºs: 1312 a 1316/19, todas da Deputada Doutora  Thaíza
Hortegal ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flavio Dino,
solicitando que a Secretaria de Estado da Mulher, Senhora Ana Mendonça,
disponibilize a “Carreta da Mulher” para as sedes dos Municípios de
Turiaçu, Apicum – Açu, Pedro do Rosário, São Bento e Cururupu; 1317/
19, do Deputado Wellington do Curso ao Governador do Estado,
solicitando que aprecie a possibilidade de adesão ao Programa Escola
Cívico-Militar do Governo Federal, como forma de impulsionar a educação
do Estado do Maranhão; 1318/19, do referido Deputado, ao Governador
do Estado e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão,
com a devida indexação do anteprojeto que versa sobre a criação de Escolas
Bilíngues para surdos no âmbito do Estado do Maranhão; 1319/19, do
Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor
Antônio Araújo, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino solicitando serviços
de raspagem ou pavimentação asfáltica, de forma a melhorar a trafegabilidade
da via, na Avenida 1, Chácara Itapiracó, São Luís; 1320/19, do referido
Deputado à Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Paula Azevedo, ao
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Senhor Walburg
Ribeiro Gonçalves, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao
Governador do Estado, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na
Avenida 6, Conjunto Paranã IV, Paço do Lumiar; 1321/19, do Deputado
Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, Senhor
Rafael Carvalho Ribeiro, solicitando a criação de um Plano de Despoluição
para os Rios Corda e Mearim em parceria com a Prefeitura de Barra do
Corda; 1322/19, do Deputado Fernando Pessoa, ao Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Senhor Carlos
Rogério Araújo, solicitando a construção de estações de tratamento de
água e esgoto para as Cidades de Barra do Corda e Tuntum; 1323/19,
também do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a construção de Estações de Tratamento de
Água e Esgoto para as cidades de Barra do Corda e Tuntum; 1324/19,
ainda do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado de Meio
Ambiente, Senhor Rafael Carvalho Ribeiro, solicitando o envio de uma
equipe para palestra de Conscientização Ambiental aos moradores do
bairro Itaipava do Grajau, em Barra do Corda; 1325/19, do Deputado
Adriano, ao Governador do Estado, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário
de Estado de Infraestrutura e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de
São Luís, solicitando revitalização total da Rua Zambia no bairro do Fumacê
em São Luís; 1326/19, do Deputado Adriano ao Governador do Estado, ao
Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao Secretário
de Obras e Serviços Públicos de São Luís, solicitando revitalização total da
Rua Tibet no bairro do Fumacê/Anjo da Guarda, também em São Luís;
1327/19, ainda do Deputado Adriano ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, reiterando solicitação para serviços de drenagem e
limpeza do Rio Bom Sucesso, nos trechos entre os bairros Fumacê e o
Anjo da Guarda em São Luís e 1328/19, do Deputado Wendell Lages, a
Secretária de Estado da Mulher, solicitando que disponibilize o “Ônibus
Lilás” para a Cidade de Itapecuru Mirim bem como os serviços por ela
disponibilizados. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pela Primeira Secretária, após
deferir as Indicações acima citadas e concedeu a palavra aos Deputados
Hélio Soares, Wellington do Curso, Duarte Júnior, Adriano, Professor
Marco Aurélio e Fábio Macedo. O Deputado Hélio convidou a Comissão
de Saúde para discutir a lei de criação do Fundo de Manutenção para
hospitais oncológicos. Informou que visitou o Hospital Aldenora Belo e
que lá já há várias especialidades sendo desativadas, porque os recursos do
SUS não cobrem. O Deputado Wellington do Curso elogiou a campanha
do Sampaio Corrêa durante o Campeonato na Série C. Também falou da
falta de segurança no interior do Estado, onde bandidos explodiram três
agências bancárias e metralharam a viatura da Polícia Militar e cobrou a
nomeação dos aprovados. Por sua vez, o Deputado Duarte Júnior utilizou
a tribuna para falar da importância do esporte para o Estado, destacando
a história da Rayssa Leal, conhecida como a Fadinha do Skate, a mais
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jovem skatista a vencer o Campeonato Mundial de Skate Street, em Los
Angeles, dia 28 de julho de 2019. Segundo o Deputado, a skatista tem sido
vítima do descaso do Poder Público. Em seguida, o Deputado Adriano
também voltou a denunciar a falta de repasse do Governo Estadual ao
Hospital Aldenora Bello, destacando que o Governo do Estado informou
à Assembleia Legislativa Casa que o repasse seria normalizado e que as
parcelas do Fundo Estadual e os Convênios Estaduais seriam feitos de
forma normal, mas não cumpriu o acordo. Por sua vez, o Deputado
Professor Marco Aurélio destacou a realização do 17º Salão do Livro de
Imperatriz, o SALIMP. Por fim, o Deputado Fábio Macedo falou dos
seus esforços no sentido de trazer o gás natural, para uso dos maranhenses,
e denunciou a má vontade da Empresa ENEVA no sentido de disponibilizar
um pouco desse recurso para uso do povo do Maranhão. Esgotado o
tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente
informou que as inscrições da Deputada Daniella Tema e do Deputado
Vinícius Louro ficaram transferidas para a próxima Sessão e declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que o Projeto de Emenda Constitucional
nº 006/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi transferido por
falta de “quórum” qualificado. Em seguida, anunciou a discussão e votação,
em primeiro turno, tramitação ordinária os Projetos de Lei nºs: 229/19, de
autoria da Deputada Daniella Tema, que visa assegurar as doulas o direito
de acompanhar as parturientes, quando por estas solicitadas, durante o
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas maternidades,
casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da Rede Pública
e Privada do Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (acatando substitutivo) e da Comissão
de Saúde; 362/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que declara
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão o Evento Canta
Barra, realizado no Município de Barra do Corda, também com parecer
favorável da CCJC. Estes Projetos foram aprovados e encaminhados ao
segundo turno de votação. O Projeto de Lei nº 185/19, da Deputada Doutora
Thaíza Hortegal, o Projeto de Resolução Legislativa nº 085/19, do Deputado
Doutor Leonardo Sá e o Requerimento n° 537/19, do Deputado Felipe dos
Pneus, foram transferidos para a próxima Sessão devido à ausência dos
respectivos autores. Em seguida, foram aprovados pelo Plenário os
Requerimentos n°s: 547/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
enviando mensagens de congratulações à população de Santa Luzia do
Paruá, pela passagem do aniversário de fundação desse município,
comemorado no mês de outubro e 551/19, de autoria do Deputado Othelino
Neto, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene em homenagem ao
Tambor de Crioula, manifestação afro-brasileira, praticada no Estado do
Maranhão, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sujeitos a deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos n°s: 543, 544, 545 e 546/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, para que sejam desarquivados
os Projetos de Decreto Legislativo nºs 01, 02, 03 e 04/17, todos de sua
autoria; 548/19, de autoria do Deputado Rigo Teles, encaminhando
mensagem de pesar aos familiares do Senhor José Lopes de Macedo, pelo
seu falecimento ocorrido no dia 30 de setembro do ano em curso; 549/
2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, para que seja retirado de tramitação
o Projeto de Lei nº 394/19, de sua autoria e 550/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que sejam desarquivados os Projetos de
Lei nºs 18 e 55/15; 67,69,150 e 166/16; 21, 72, 99, 137, 139, 187, 198, 268,
284 e 357/17; 21, 165, 167, 174, 181, 182, 204, 235 e 236/18, todos de sua
autoria. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão os Projetos de Lei nºs: 059/19, de autoria da Deputada Ana do Gás;
145 e 146/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral e 419/2019, de autoria
da Deputada Helena Duailibe; o Projeto de Resolução Legislativa nº 052/
19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio e o Requerimento nº 553/
2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe. No primeiro
horário do Grande Expediente fez-se ouvir o Deputado Doutor Yglésio,
que ocupou a tribuna para tratar mais uma vez do serviço de pronto
atendimento do Hospital Aldenora Bello. Ele informou que teve a
oportunidade de conversar tanto com a direção do hospital na semana
passada, como com o Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula,
e o Secretário de Saúde do Município, Senhor Lula Filho, para entender a

pactuação do Estado com o Hospital. O Deputado apresentou os dados
colhidos nessa reunião, explicando os entraves para a liberação dos recursos.
No tempo dos Partidos e Blocos, não houve indicação das lideranças. 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, 07 de outubro de 2019. Deputado Othelino Neto
- Presidente. Deputado Doutor Yglésio - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, Detinha, Doutora Thaiza
Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Neto
Evangelista, Rildo Amaral, Vinícius Louro e Wendell Lages. 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: Mensagem nº 086/19,
encaminhando o Veto parcial ao Projeto de Lei nº 250/2019, que estabelece
as Diretrizes Estaduais para a Implementação de Cuidados Paliativos
direcionados aos Pacientes com doenças ameaçadoras à vida; Projetos de
Lei n°s: 500/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que institui
o Dia Estadual do Oficial da Reserva do Exército Brasileiro – Dia do
Oficial R-2 no Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, em 4
de novembro e 501/19, também de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos
criminais de participarem de licitações, ou celebrarem contratos
administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações, no
Estado do Maranhão; Projeto de Lei Complementar nº 011/19, de autoria
do Deputado Hélio Soares, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que regulamenta o Fundo Estadual de
Combate ao Câncer; Requerimentos nºs: 557/19, do Deputado Felipe dos
Pneus, à Secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca, Senhora Fabiana Vilar,
solicitando informações quanto à existência de algum projeto de reforma
ou reestruturação em andamento para recuperação e conservação da
estrutura física do prédio da Unidade Regional da Agência Estadual de
Defesa Agropecuária do Maranhão, no Município de Santa Inês; 558/19,
do Deputado Felipe dos Pneus, à Secretaria de Estado de Saúde do
Maranhão, solicitando informações acerca da suspensão dos serviços de
neurologia no Hospital Macrorregional Tomás Martins, localizado no
Município de Santa Inês e 559/19, do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando que
informe a quantidade de policiais militares nomeados nos anos de 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 no Maranhão; Indicações nºs: 1329 e 1330/19,
ambas do Deputado Pastor Cavalcante, ao Governo do Estado e ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, solicitando a substituição da ponte rodoviária,
em concreto armado, localizada na altura do quilômetro 46 da MA-122,
entre os Povoados Jenipapo e Varjão dos Crentes, como também a
substituição da ponte rodoviária, em concreto armado, localizada na altura



QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
do quilômetro 37 da MA-122, entre os Povoados Jenipapo e Varjão dos
Crentes, ambas no Município de Buritirana; 1331/19, do Deputado Doutor
Yglésio, ao Governador do Estado, e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a inclusão, no Programa Mais Asfalto; bem
como ao Prefeito de São Luís e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, Senhor Antônio Araújo solicitando recomposição da
pavimentação asfáltica das ruas pertencentes ao Residencial Santos
Dumont, especialmente a Rua São Pedro, Rua Tássia Cristina, e Rua São
José, nesta cidade; 1332/19, também do Deputado Doutor Yglésio, ao
Prefeito de São Luís e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, solicitando recomposição da pavimentação asfáltica das ruas
pertencentes à Vila Isabel Cafeteira, especialmente a Rua São Tiago, Rua
da Liberdade, Rua Santa Rita de Cássia, bem como a Rua Nossa Senhora
de Fátima; 1333 e 1334/19, ambas do Deputado Felipe dos Pneus, ao
Governador do Estado, solicitando que autorize a Secretária de Estado da
Mulher, que envie as Unidades Móveis: Carreta da Mulher Maranhense e
do Ônibus Lilás para os Municípios de Lagoa do Mato e Lago Verde;
1335/19, ainda do Deputado Felipe dos Pneus, à Presidente da Agência
Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, Senhora Fabíola Ewerton
Mesquita, no sentido de providenciar a realocação dos funcionários que
hoje prestam serviços no prédio da Unidade Regional da Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do Maranhão, localizado no Município de Santa
Inês e 1336/19, do Deputado Fábio Macedo, ao Reitor da Universidade
Estadual do Maranhão, Magnifico Reitor Gustavo Pereira da Costa,
solicitando a implantação do Curso de Bacharelado em Gastronomia na
grade curricular desta conceituada Universidade. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o presidente encaminhou à publicação o Expediente lido
pelo Primeiro Secretário, deferiu as Indicações acima mencionadas e
concedeu a palavra ao Deputado Hélio Soares que falou acerca da reunião
com o Ministério Público, os Deputados e a direção do Hospital Aldenora
Bello para tratar do funcionamento do Hospital. A Deputada Daniella
Tema apresentou um Projeto de Lei que institui o Dia Estadual da Menina
no Maranhão, acompanhada da estudante do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, Jullyana Melo, de 16 anos, que
acompanhou a parlamentar durante todo o seu expediente na Assembleia
Legislativa, ação promovida em parceria com a ONG Plan Brasil, por meio
do programa denominado “Meninas Ocupam”, em que uma garota é
incentivada a liderar um espaço político, econômico ou social. Na sequência,
o Deputado Doutor Yglésio subiu à Tribuna para pedir a instalação de
uma CPI para apurar os abusos de autoridade do delegado Pedro Adão
contra o jornalista e apresentador Toninho Abreu em Vargem Grande, que
se recusou a comparecer à convocação da Assembleia Legislativa para
explicar os atos praticados no município. O Deputado César Pires criticou
o Governador Flávio Dino pelo não repasse dos recursos o Hospital
Aldenora Bello. Por fim, o Deputado Wellington do Curso cobrou
informações sobre a aplicação dos recursos da saúde no Maranhão e
informou que protocolou uma ação popular, para que o Governador Flávio
Dino pague os R$ 400 mil em Emendas destinadas ao Hospital Aldenora
Bello. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e
votação em primeiro turno, tramitação ordinária dos Projetos de Lei nºs:
086/19, de autoria da Deputada Ana do Gás, que institui a Semana Estadual
do Lixo Zero e 435/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que institui
a Campanha “Diga Não à Importunação” no Estado do Maranhão. Com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJC,
estes Projetos foram aprovados.  Ainda em primeiro turno, tramitação
ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 085/
19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, que concede título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Anderson Sobral de Azevedo, natural do
Estado da Paraíba, com parecer favorável da CCJC. Os Projetos de Lei nºs:
145 e 146/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral e 185/2019, de autoria
da Deputada Doutora Thaíza Hortegal foram transferidos devido à ausência
dos respectivos autores. Por fim, foram aprovados os Requerimentos n°s:
555/09, de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 392/19, de sua autoria e 556/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, no mesmo sentido, para discussão e votação do

Projeto de Lei nº 454/19, do Poder Executivo. Estes Projetos foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão ordinária, além dos Requerimentos
nºs: 557 e 558/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus e 559/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. No primeiro horário do Grande
Expediente falou o Deputado Roberto Costa comemorando a aprovação e
promulgação da Lei que prioriza o atendimento aos diabéticos no
Maranhão. Segundo o Deputado, foi uma conquista importante para uma
parcela significativa da população. No tempo dos Partidos e Blocos os
Deputados Zé Inácio Lula e Duarte Júnior falaram pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. O Deputado Zé Inácio Lula denunciando o
fechamento da agência do Banco do Brasil, em Santa Helena, que tem
causado diversos transtornos à população, que precisa se deslocar a outros
municípios para realizar operações bancárias. O Deputado Duarte Júnior
que reafirmou os fundamentos para a elaboração do Projeto nº350/2019,
que impede as concessionárias de água e energia de efetuarem cortes às
sextas-feiras, finais de semana e vésperas de feriado. O referido Projeto
recebeu parecer negativo da CCJ, mas, segundo o Deputado o Supremo
Tribunal Federal entende que as Assembleias Legislativas têm competência
para legislar sobre essa matéria. O Deputado informou ainda que o Estado
do Paraná já tem Lei semelhante já em vigor.  Pelo Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP, o Deputado Fernando Pessoa, defendeu o trabalho da
CCJ da Assembleia Legislativa, que se pronunciou pela prejudicialidade
do Projeto do Deputado Duarte Júnior, alegando competência privativa
da União, em legislar sobre serviços de instalação de energia elétrica e
concessionárias do serviço público. Segundo o Deputado, não será preciso
invadir a competência federal para beneficiar os consumidores, visto que o
mesmo Projeto de Lei do Senador da República Weverton Rocha deverá
ser aprovado, lá no Congresso, para que os Deputados possam legislar
sobre o mesmo, em nível estadual. O Deputado ratificou seu apoio ao
Deputado Duarte Júnior, mas afirmou que é preciso aguardar a aprovação
da Lei, para evitar Vetos governamentais. 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 lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 09 de
outubro de 2019. Deputado Roberto Costa - Presidente, em exercício.
Deputado Wellington do Curso - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 11h.

 A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO - Em nome do povo, invocamos a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene, convocada por meio do Requerimento
de nº 519/2019, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, para
homenagear os 29 anos de pastorado, do Pastor Marvel Miranda Porto.
Eu convido a compor a Mesa, o Excelentíssimo Senhor Secretário, Enos
Henrique Ferreira, Secretário Extraordinário de Relações Institucionais,
nesse ato representando o Governador. Pastor Marvel Porto, homenageado
desta Sessão Solene; Bispo Mário Porto, Presidente da Comunidade Vida;
Excelentíssimo Senhor Israel Ferreira, Secretário Municipal Adjunto de
Turismo; Pastor Lucimar Gomes, Vice-Presidente da Convenção Estadual
das Assembleias de Deus Ministério Madureira; Pastor Cícero Guimarães,
Presidente da Mocidade da Assembleia de Deus Madureira. Convidamos
todos para ouvirmos o Hino Evangélico e quem vai cantar é a Irmã Loide.

A SENHORA IRMÃ LOIDE – Bom dia a todos. Quero
cumprimentar esta Casa com a Paz do Senhor Jesus. Amém? Quero
agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade porque temos
que agradecer. É como diz o nosso pastor, a cultura da gratidão, e eu tenho
aprendido a agradecer todos os momentos, tudo que acontece em minha
vida. Quero agradecer aos senhores, Presidente desta Casa, a todos, a
bancada, a todos que compõem esta família. Louvo a Deus pela vida de
todos e pelos 29 anos de pastorado do nosso Pastor Marvel Porto, porque
é o nosso amigo querido e nós temos acompanhado, há algum tempo já, a
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vida do pastor, a trajetória do Pastor Marvel Porto. E esta canção que
vamos cantar, e agradeço a meu Deus e louvo a Ele em primeiro lugar e em
segundo lugar ao pastor Marvel Porto. Deus abençoe, meus queridos, em
nome de Jesus. ‘Deixa Deus te usar’, é o nome da canção. Amém? Vamos
louvar ao Senhor. (Louvor). Graças, Jesus. Essa próxima canção que vamos
cantar, ela tem falado muito comigo, ela fala muito comigo pois tem uma
mensagem fortíssima e o nome dele é ‘Teu querer’. Tudo o que nós
passamos, tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano,
na nossa casa, na nossa família e tudo que acontece, seja de bom ou de
ruim, tem um propósito. É o querer de Deus em nossas vidas. Porque se
não for por Ele, se não foi Ele, se não é Ele, a nossa vida não tem sentido.
É o querer do Senhor que prevalece na minha e na tua vida. Que possamos
meditar na letra dessa canção. Ofereço ao meu Deus, em primeiro lugar.
Obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO - Eu quero desejar as boas-vindas a todos os
pastores do Ministério Madureira, que se fazem presentes aqui e também
aos nossos pastores do Ministério Missão que abrilhantam também, o
Pastor Espugio, o meu irmão, o Pastor Josué Soares e o Pastor Garcez,
que vieram aqui prestigiar e abrilhantar. Registro também a presença da
Senhora Thayanne Evangelista, esposa do nobre Deputado Neto
Evangelista, autor desta sessão solene. Concedo a palavra ao Senhor Enos
Henrique Ferreira, Secretário de Relações Institucionais do Governo do
Estado, neste ato, representando o Governador Flávio Dino. Tempo de
cinco minutos.

O SENHOR SECRETÁRIO ENOS HENRIQUE FERREIRA –
Senhora Deputada Mical Damasceno, que preside esta Sessão Solene de
homenagem ao digno Pastor Marvel Porto, que, ao longo de quase três
décadas, tem desenvolvido o seu ministério pastoral nesta cidade, na pessoa
dos senhores, queremos saudar aos demais Membros da Mesa, que
compõem a Mesa, Bispo Mário, Pastor Lucimar, Israel Ferreira e Pastor
Cícero. Saudar a todos os senhores e senhoras que prestigiam essa
homenagem, justa homenagem. E quero dar aqui a minha palavra na
qualidade de representante de Sua Excelência o Governador Flávio Dino,
que foi convidado e muito honrado pelo convite, mas já tinha outro
compromisso e pediu que eu estivesse aqui para representá-lo e dar aqui o
depoimento, o testemunho dessa justa homenagem que é feita a um grande
homem, homem de Deus, que é o pastor Marvel Porto. Homem de conduta
ilibada, homem de caminhar probo, reto, que tem deixado um legado nessa
cidade, um legado de paz, um legado de esperança, um legado de atos de
bem ao próximo, que realmente tem marcado gerações. Eu digo isto porque
meu pai também é um dos que têm dedicado o seu tempo, a sua vida à
causa do evangelho, consequentemente, à causa do bem ao próximo. E são
amigos de longas datas o meu pai e o Pastor Marvel. E eu cresci conhecendo
o trabalho que este grande homem tem feito em prol de nossa sociedade.
Eu digo isso porque o trabalho de quem prega o Evangelho é um trabalho
que, além de ser espiritual, é um trabalho voltado para o bem, porque o
Evangelho se desenvolve em duas premissas: o Amor a Deus em primeiro
lugar e o amor ao próximo. Isso faz parte da nossa chamada, da nossa
vocação e nós queremos dizer, reconhecer neste depoimento, nesta minha
fala a justa homenagem que o Deputado Neto Evangelista faz a esse grande
homem de Deus. Isso me faz lembrar o que o escritor aos Hebreus, lá no
capítulo 13 e versículo 07, ele fez questão de fazer uma recomendação aos
cristãos daquela região, quando ele disse assim: “Lembrai-vos dos vossos
pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai atentando
para a sua maneira de viver”. Quando observamos essa recomendação de
lembrar dos homens de Deus que pregam o Evangelho, olhando para ele,
olhando para a fé dele como uma referência, possamos imitar e seguir bem
no caminho da fé, esta recomendação está sendo aqui lembrada no ato do
Deputado Neto Evangelista, que propôs esta justa homenagem. E nós
queremos, pastor Marvel, lhe homenagear, lhe parabenizar. Estamos aqui,
o Governador lhe manda um abraço por esta justa homenagem que o
senhor recebe nesta manhã. Muito obrigado a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO – Concedo a palavra ao Bispo Mário Porto, que
falará em nome da família do pastor Marvel Porto.

O SENHOR BISPO MÁRIO PORTO – Senhoras e Senhores,
minha gratidão a todos por comparecerem a esta linda homenagem. Quero
agradecer a Deputada Mical Damasceno que preside esta cerimônia, em
nome de quem cumprimento todos que ocupam a Mesa. E eu comentava
ainda há pouco com Israel, com Enos e Josué, Espugio, e nós temos a
bênção de sermos filhos de pastores. Lorde também que é filha de pastor
e nós temos uma gratidão imensa pelos nossos pais, pelo legado de amor,
de gratidão, por nos ensinarem o caminho do Senhor. E eu falo aqui na
qualidade de filho, eu posso falar do orgulho que eu tenho pelo meu pai por
ser exatamente o que o Enos narrou ainda pouco, um homem justo, reto
nos seus caminhos e que sempre vai ser o nosso espelho e a nossa referência
humana. Nossa referência suprema sempre será o Senhor Jesus Cristo,
mas eu louvo a Deus por esses 73 anos de vida e louvo a Deus pelos os 29
anos do seu pastorado frente a Assembleia de Deus Ministério de
Madureira, campo do Cohatrac. Ele também é nosso presidente de honra
na Comunidade Vida, nós o temos como o nosso mentor, como nossa
referência. E o salmista Davi diz que os passos de um homem bom são
confirmados, chancelados pelo Senhor. É tão bom a gente ter um pai que
inspira, é tão bom ter um pai amigo, um pai que corrige, que exorta, mas
que o faz com amor, com carinho, conquistando sempre o coração do seu
filho, ele, de fato, é um arco que tem uma envergadura, e esse foi o primeiro
Salmo que eu ensinei os meus filhos, como flechas nas mãos do homem
valente, assim são os filhos da mocidade, feliz daquele que enche deles a
sua aljava não será envergonhado quando enfrentar os inimigos à porta,
porque gerou filhos, poliu as suas flechas e nos lançou em nome dos meus
irmãos, Mariana, Maxuel, que está presente, e do pastor Marvel Júnior,
que recebeu do seu legado, pastorado da Assembleia de Deus Ministério
de Madureira Campo do Cohatrac, com a pastora Amanda que representa
o seu esposo, nesta Sessão Solene, os demais irmãos, nós agradecemos
muitíssimos a Deus por tudo. E eu finalizo dizendo que o maior ato de
liderança acontece na ausência do líder. O Pastor Myles Munroe que nos
deixou recentemente, mas também deixou um grande legado, o Pastor
Myles Munroe numa administração, numa convenção para pastores líderes
aqui em Brasília, ele disse: Se tudo que o líder fizer morrer com ele, então,
ele não foi um líder bem-sucedido, mas a verdadeira liderança acontece na
medida em que o líder vai então fazendo o seu sucessor, construindo o seu
legado e continuando o seu legado. Então, hoje, a Assembleia de Deus, o
Ministério de Madureira, Campo do Cohatrac, segue nas mãos do Pastor
Marvel Miranda Porto Júnior, da Pastora Amanda Sales Porto, e segue
ainda muito mais robusta, ainda muito mais forte. O legado está aí, não
existe sucesso sem sucessor, e esse foi um grande erro da liderança de
Josué, Moisés preparou Josué e fez de Josué um grande líder, mas Josué
não conseguiu preparar o seu sucessor, resultado: a gente vê o livro de
Juízes, o povo se afastando porque não havia um líder. Então, eu louvo a
Deus porque o meu pai pôde preparar os seus líderes, pôde consagrar os
seus líderes, ungir os seus líderes e segue agora como pastor de honra,
como pastor emérito, mentoriando os seus colíderes e para nós é uma
honra muito grande ter um conselheiro, ter um mentor e ter um homem que
pela, graça de Deus, venceu um câncer devastador e está aí firme e forte
com a sua fé, com a sua resiliência. Grandes líderes se medem exatamente
pela sua ausência, um líder verdadeiro ele se faz desnecessário porque ele
treinou líderes, forjou líderes, preparou líderes que continuam o seu legado.
Jesus provou a sua grande grandeza na sua ausência, ele foi para o céu e
deixou nós, os seus discípulos, seguindo o seu legado, seguindo o seu
ministério. Pai, que o Senhor te abençoe mais e mais. E eu estou encorajando
ele porque, daqui a dois anos, terei o privilégio de celebrar os 50 anos de
casamento dele e de mamãe que aqui está, para honra e glória do Senhor,
nós estamos em contagem regressiva, daqui a dois anos, vamos celebrar as
bodas de ouro de um casamento sólido, de um casamento, que é uma
referência, porque o Senhor já está aí quase 48 anos casado com mamãe e
continua apaixonado por ela, sua eterna namorada. Isso nos inspira
profundamente. Obrigado, pai. Obrigado a todos que compareceram. E,
aqui, eu agradeço Thayanne Evangelista, esposa do nosso querido Neto
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Evangelista. E nós amamos muito o Neto. Realmente houve um
contratempo e ele não pôde estar conosco, mas Thayane está aqui,
prontamente, representando o seu esposo, esse deputado tão combativo,
tão excelente. E louvar a Deus pela vitória. Eu celebrei muito a vitória da
Deputada Mical Damasceno por ser uma cristã convicta e por estar aqui.
Como ela diz, eu não em envergonho do evangelho de Cristo; e traz aqui a
sua identidade, a sua posição, o seu pensamento firme. E eu estava orando
para que ela presidisse essa sessão, por ser filha de pastor, como eu, e por
ser uma cristã convicta. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a todos
nesse dia.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO – Concedo a palavra ao Pastor Lucimar Gomes,
que falará em nome dos amigos do homenageado pelo prazo de cinco
minutos.

O SENHOR PASTOR LUCIMAR GOMES – Senhora Deputada
Mical, que preside essa sessão e por quem eu também saúdo os demais
membros que compõem a Mesa. Eu quero, nesta manhã, também saudar a
todos os presentes nesse nobre plenário desta Casa tão abençoada. Quero
aqui fazer jus à amizade que tenho ao nosso digno Pastor Marvel Miranda
Porto, com quem tenho tido prazer, a honra, de conviver todos esses anos
no Ministério da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Quero
dirigir aqui o versículo que o apóstolo Paulo cita em I Coríntios, capítulo
15, versículo 58, onde ele diz que devemos ser firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no
Senhor. Eu creio, verdadeiramente, que este momento é um momento
muito especial para família do Pastor Marvel e também de seus amigos.
Porque eu digo sempre que um homem a quem Deus escolhe, chama, ele é
vencedor. Tenho andando lado a lado com o Pastor Marvel e tenho me
surpreendido em muitas ocasiões em que a vida oferece momentos difíceis
no ministério, momentos cruciais; e ele tem sido, na verdade, um exemplo
para os obreiros em geral do Ministério de Madureira no estado do
Maranhão. Eu acredito que para todos os demais ministros que ministram,
que são chamados para excelente ministério, creio que ele tem sido um
grande exemplo. Pastor Marvel, você tem a minha admiração sempre. O
senhor sabe disso. Não é por este momento que estou falando isso, temos
estado juntos. Ele tem sido meu conselheiro, meu pastor, meu amigo, meu
companheiro no Ministério. Eu me emociono por este momento, porque
um reconhecimento, isso faz parte da gratidão a Deus pela sua vida, pelo
seu Ministério, pelo milagre que o senhor é, que Deus tem na verdade lhe
preservado, lhe conservado para demonstrar não só a nós ministros, servos
de Deus, mas também à sua família a quem o senhor prega desde quando
eles começaram a se gerar e o senhor vem tratando de um Deus invencível,
poderoso, milagroso, insondável, que opera por excelência e a sua família
e seus filhos precisavam ver isso. Eu acredito plenamente que o senhor vai
continuar sendo conselheiro desses obreiros que estão aí exercendo o seu
Ministério, uns iniciando, outros já com bastante anos. Você é na verdade
uma bênção de Deus para o Estado do Maranhão e onde quer que o seu
nome chegue provavelmente a sua história estará junto. E a sua história é
causa de espanto e admiração, porque o milagre muitas vezes é
acompanhado de uma maravilha. Um milagre é aquilo que causa, na verdade,
muitas vezes um impacto, traz um espanto. A maravilha é a mesma coisa.
E você é um homem que podemos dizer que você é o Lázaro do século
XXI. É verdade, você tem meu respeito, minha admiração e a certeza de
que a sua vida cada dia mais só vem solidificar mais a minha fé em Cristo
Jesus. Eu parabenizo o pastor bispo Mário Porto, seus irmãos que são
pastores também, pastor Marvel Júnior, pastora Ana, eu parabenizo a
senhora pela escolha que fez. Eu admiro e parabenizo os filhos, a filha,
porque todos estão na Casa de Deus servindo ao senhor com alegria e isso
prova o legado incalculável na vida da família e de muitos filhos. E
provavelmente a sua posteridade, que estão aí crescendo e vendo as coisas
de Deus acontecerem. Eu quero neste momento só dizer ao pastor Marvel,
que continuarei, amigo, sempre à sua procura quando me sentir necessitado.
Você nunca disse não. Você sempre é um homem que tem a palavra, a
palavra que na verdade renova, que na verdade impulsiona. Meu muito
obrigado e Deus abençoe a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO - Concedo a palavra ao pastor Cícero Guimarães,
que vai falar em nome da Convenção Estadual das Assembleias de Deus
Ministério Madureira, por cinco minutos.

O SENHOR PASTOR CÍCERO GUIMARÃES - Cumprimento
a Exma. Senhora Deputada Estadual Mical Damasceno, que preside esta
sessão de homenagem ao nosso pastor. Cumprimento o homenageado, o
pastor Marvel Miranda Porto. Cumprimento o Dr. Enos, Secretário de
Estado, representando aqui o Exmo. Governador Flávio Dino; cumprimento
o Bispo Mário Porto, filho do homenageado, e quem demonstra um grande
amor, um carinho pelo seu pai, isso é notório, sempre juntos, sempre ao
lado do pastor Marvel; pastor Lucimar Gomes, nosso amigo, um dos
pioneiros da Assembleia Madureira, e um dos vice-presidentes da
convenção, presidente do campo Araçagy, e cumprimento também Israel
Ferreira, Exmo. Secretário de Turismo do município de São Luís. Queria
fazer menção aqui também da pastora Ana, esta mulher guerreira, presidiu
as senhoras do Maranhão, a CIB, um grande trabalho e continua fazendo
como vice-presidente. Deus abençoe, Pastora Ana. Ao Tenente-Coronel
Pastor Josué, que é o nosso subchefe da Capelania Militar; pastor Charles,
Deus o abençoe; coronel da reserva remunerada, pastor Adair, Deus abençoe,
em nome de quem eu cumprimento todas os demais irmãos e irmãs aqui
presentes. Pastor Marvel, que emoção estar aqui neste momento de grande
alegria. Eu estava comentando aqui, pastor Marvel, que o Senhor é um
homem que tem um coração extraordinário, o Senhor não tem, eu nunca vi
maldade, eu estive ao seu lado em grandes oportunidades, quando o Senhor
era vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus Madureira no
Maranhão, eu acompanhava o Senhor, já era amigo, eu digo amigo, mas eu
acho que é mais para filho, mas é amigo também, porque o filho é um
amigo. E o Senhor assumiu a convenção e eu estava ao seu lado, dirigia para
o senhor, lhe assessorava, e na sua gestão, a minha esposa, a pastora Érica,
chegou à função de Secretária Executiva da Convenção, e está até hoje, e eu
assumi a presidência de um campo, quando o senhor era presidente da
Convenção, então eu tenho uma gratidão muito grande pelo senhor e esse
momento é um momento de grande alegria, de grande felicidade para mim
e para todos nós que aqui estamos. E eu quero trazer aqui um abraço do
nosso Presidente da Convenção, Pastor Amarildo Martins da Silva, que é
o seu presidente, o seu amigo, e esses dias o senhor ligou para ele, e ele
tinha muitas agendas, e ele cancelou tudo, e veio para aquele evento que o
senhor o convidou, e ele disse que não poderia deixar de vir, então eu trago
um abraço do Pastor Amarildo para o senhor. Esta homenagem é mais do
que merecida, porque o senhor é um exemplo para nós, o senhor é um
guerreiro, nos últimos dias o senhor enfrentou uma enfermidade muito
dura, mas o senhor nunca se entristeceu e sempre nos animou, e ele disse
que quando estava ali, tomando a medicação muito dura, muito dolorida,
muitas pessoas passando mal e ele ali alegre pregando a palavra de Deus,
como um guerreiro que ele é, e agora, há poucos dias, passou por mais uma
cirurgia, acho que não tem nem 15 dias, Pastor Marvel? Talvez não tenha
15 dias ainda? 15 dias atrás, ele foi submetido a uma nova cirurgia, mas está
aí feliz, alegre, e é um exemplo para nós. Então, o que nós temos de maior
valor nesta vida, não é a fama, o dinheiro, a riqueza, posses, mas é o legado
e o nome exemplar que alguém pode deixar, e o senhor tem deixado para
nós. E eu lembrando aqui, fui para a Bíblia Sagrada, o que que me veio à
memória? Hebreus, Capítulo 11: a galeria dos heróis da fé. E eu vejo o
senhor na galeria dos heróis da fé. O senhor é um herói da fé. Que Deus o
abençoe. Esta homenagem é mais do que merecida; e nós estamos muito
felizes por ser seu amigo, seu admirador e compartilhar deste momento de
grande alegria. Parabéns, Pastor Marvel, pela justa homenagem. Deus o
abençoe e muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO – Concedo a palavra ao Pastor Marvel Porto,
homenageado desta Sessão.

O SENHOR PASTOR MARVEL PORTO – Bem, amados, neste
momento tão feliz, tão maravilhoso, tão lindo e tudo que já tive a
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oportunidade de ouvir, eu quero só agradecer, em primeiro lugar, a Deus.
Agradecer pela vida. Agradecer aqui a nossa querida Deputada Mical
Damasceno, que hoje responde pela Presidência. Agradecer também o
Excelentíssimo Senhor Enos, que representa aqui nosso Governador Flavio
Dino, amigo e que, com todo carinho, com todo amor, mandou representante
legítimo. Queremos agradecer aqui o Bispo que foi o canal entre ele e o
nossos Deputado Neto Evangelista, que, por motivos óbvios, não está
presente, mas está a sua excelentíssima esposa, Dra. Thayanne Evangelista.
Eu quero aqui também falar do meu grande amigo e colega, Pastor Josué,
que é nosso colega pastor, e também seu pai Meton, que foi um grande
amigo meu. E eu esqueci de falar aqui do pai da nossa deputada, pois é, o
Pastor Pedro Damasceno, que também é um grande homem de Deus e hoje
eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que também é nosso colega. Graças
a Deus por isso. E o Pastor Pedro é um homem de Deus. E eu quero
agradecer também aqui Israel, que é meu amigão, o Pastor Lucimar, o
Pastor Cícero, que falou agora por último. Lucimar está atrás de mim só
um ano. Eu tenho 29 anos de ministério e ele tem 28. Então graças a Deus
por isso. E ele sabe que nós estivemos ali firmes todo o tempo. E você vê
que foi um ministério que começamos com quatro pessoas, Deputada.
Quatro pessoas no dia 1º de agosto de 1990. Eu, a Pastora Ana Porto, o
Bispo Mario Porto e um irmão lá de Axixá. Aí começamos um trabalho ali.
É uma coragem, na sala de nossa Casa. E hoje nós temos o templo sede,
com as congregações, somente um trabalho não tem a sua sede própria,
mas hoje temos mais 8 congregações. E já, aqui está presente, eu tinha que
dar uma autonomia ao primeiro vice-presidente que foi o meu primeiro
vice-presidente por 25 anos e eu senti o desejo, que ele queria também. E
eu digo, ‘vou realizar o desejo do teu coração’. E eu o liberei com 4
congregações construídas, viu aí? Quatro congregações construídas. Eu
não sei a quantidade de irmãos e hoje nós temos chegando à casa de 1.500
irmãos, hoje tem aproximadamente 1.500 irmãos. Eu agradeço aqui, nesta
manhã, ao nosso Deputado Neto Evangelista por esta honraria tão
maravilhosa. Estou me sentindo aqui por dentro mexido de ver tantas
palavras lindas, maravilhosas, não sei como expressar a Deus, agradecer a
Deus por todas essas maravilhas. Eu até estive conversando com a nossa
Deputada, que na realidade, eu disse para ela: ‘Deputada, a senhora é
inédita’. Porque outro dia eu vi como ela falou assim com veemência sem
pestanejar, sem vacilar e falando que ela é sua origem, da Assembleia de
Deus, a sua origem. E ela falando como ungida de Deus, hoje uma Deputada,
mas falando como ungida de Deus. E eu fiquei ali feliz com aquilo, porque
eu nunca tinha visto. Quantos servos e servas de Deus passaram por aqui,
mas nunca falaram, não sei o que... mas ela falou com veemência e eu fiquei
feliz por isso. Viu, Deputada? Que Deus abençoe a senhora e seja sempre
assim. A senhora dê um abraço no seu papai, que eu amo muito ele, viu? O
pastor Pedro. Deus o abençoe pela sua coragem. Obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO - Eu que me sinto honrada aqui de estar à frente
da Presidência desta Sessão. Eu creio que todas as coisas cooperam para o
bem daqueles que amam a Deus e a gente já conhece essa família de longas
datas, morei no Cohatrac, conheci de perto o trabalho. Tenho, posso
considerar, sobrinha que é casada com o filho do pastor Marvel Porto, a
Raquel, e a gente se sente feliz por fazer parte dessa família. Sim, conheço
demais. Vou fazer aqui uma pequena biografia do nosso pastor, o pastor
Marvel Miranda Porto. Um nome bonito, pastor Marvel Miranda Porto,
é lindo o nome demais, também a pessoa. Setenta e três anos de idade,
casado há 47 anos, olha só que lindo. Olha, meu Deus, pastora Ana Amélia
do Nascimento Porto, pai do comunicador e bispo da Comunidade Vida
Mário Porto, meu amigo, primogênito do nosso pastor. Mariana Porto, a
Mariana está aí? Mariana Porto, Marvel Miranda Porto Júnior e Maxwell
Porto, meu amigão e também é avô de 5 netos, pastor de pastores, sua
decisão pelo cristianismo se deu em 1974, dois anos depois do meu
nascimento no Rio de Janeiro, no início do anos 80, iniciou o seu ministério
auxiliando vários pastores nas cidades de Barra Mansa, Volta Redonda,
Porto Real e Falcão na região Sul Fluminense do Rio. Em 1987, ele mudou-
se para a Ilha de São Luís, sua capital natal, autodidata segue estudando e
ensinando as Sagradas Escrituras, glória a Deus! Em 1990, ele fundou a

Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo no Cohatrac, onde
serviu com amor e dedicação, por 29 anos, graças a Deus, sendo jubilado
no mês de agosto do corrente ano, por ocasião das celebrações do vigésimo
nono aniversário da fundação da igreja. Serviu a Convenção das Assembleias
de Deus Madureira como presidente da Junta Conciliadora, por 18 anos,
e assumiu a Presidência da Convenção por um ano e meio um ano e um
mês, vivendo um período de frutificação e crescimento na obra do Senhor
Jesus. Seus filhos nasceram no Evangelho, também graças a Deus, eu
tenho esse privilégio e aprenderam a amar e servir o Senhor Jesus com
gratidão e amor. Para continuar o seu legado, o pastor Marvel Junior
assumiu a presidência da Igreja e do Campo Cohatrac. Hoje, o pastor
Marvel segue o Ministério como presidente de honra da Assembleia de
Deus, da Assembleia de Deus Madureira, Campo Cohatrac, e da
Comunidade Vida sendo o mentor e pai na fé de muitos líderes pelo estado.
O que dá entender que ele é presidente de honra tanto do campo da
Assembleia de Deus Madureira também como da Comunidade Vida, meus
parabéns, Pastor Mário Porto, por essa iniciativa. O pastor Marvel Porto
é um exímio apascentador, um conciliador, construindo pontes por onde
passa. Que Deus abençoe seu ministério, meu pastor. Falo também em
nome da nossa convenção das Assembleias de Deus do Maranhão Ministério
Missão e em nome também da nossa família, do meu pai, Pastor Pedro
Aldir Damasceno. Então que o Senhor Jesus possa renovar suas forças,
estendendo até a sua família. Deus abençoe. E agora, nada mais havendo a
tratar, eu declaro encerrada a presente Sessão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 129/2019, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 986/2019

Dispõe sobre a criação do “Programa Discutindo o
Brasil”.

Art. 1° - Fica criado no âmbito do Poder Legislativo do Estado do
Maranhão o ‘Programa Discutindo o Brasil’.

Parágrafo Único - O ‘Programa Discutindo o Brasil’ consiste em
proporcionar aos municípios maranhenses a discussão de grandes temas
nacionais ora em debate na Câmara dos Deputados e no Senado da
República e que irão afetar todos os maranhenses.

Art. 2° - A execução do Programa Discutindo o Brasil caberá à
Presidência do Poder Legislativo do Estado do Maranhão.

Art. 3° - A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, sempre
que achar necessário, poderá convidar um palestrante de outro Estado da
Federação para executar da melhor forma possível o programa de que trata
o caput desse Projeto de Resolução Legislativa, ficando responsável pelo
custeio de todas as despesas.

Art. 4° - A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
promoverá também sempre que achar necessário o deslocamento dos seus
servidores a fim de garantir da melhor forma possível a realização do
programa de que trata o caput desse Projeto de Resolução Legislativa.

Art. 5° - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua
publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  23  de outubro de 2019. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDREIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 295, DE 26 JUNHO DE 2019)

LEI Nº 11.140 DE  23 DE  OUTUBRO DE 2019

Institui o Programa de Regularização Fundiária
Urbana no Estado do Maranhão (REURB-MA) e o
Fundo Estadual Imobiliário - FEI, autoriza o Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão - IPREV/MA a transferir a gestão de
imóveis para a Maranhão Parcerias - MAPA, dispõe
sobre a Empresa Maranhense de Administração de
Recursos Humanos e Negócios Públicos - EMARHP
e altera a Lei nº 10.521, de 19 de outubro de 2016, e
a Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 295, de 26 de junho de 2019,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia  Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Programa de Regularização Fundiária
Urbana no Estado do Maranhão (REURB-MA) e o Fundo Estadual
Imobiliário - FEI, autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão - IPREV/MA a transferir a gestão de imóveis para a
Maranhão Parcerias - MAPA, dispõe sobre a Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos - EMARHP e
altera a Lei nº 10.521, de 19 de outubro de 2016, e a Lei nº 11.000, de 02 de
abril de 2019.

CAPÍTULO I
DA REGULARIZACÃO FUNDIARIA URBANA

Art. 2º Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana (REURB-MA),
nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

Art. 3º O REURB-MA abrange medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais
ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes, de
modo a garantir o direito social aÌ moradia digna e o pleno desenvolvimento
das funções sociais da propriedade urbana.

Art. 4º A gestão e a execução do REURB-MA serão de competência
da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID,
a qual caberá, dentre outras funções necessárias à execução do programa,
as seguintes:

I - selecionar áreas para ser objeto de regularização fundiária,
realizando as tratativas e os levantamentos necessários para execução do
REURB-MA;

II - realizar os procedimentos de regularização fundiária em imóveis
de propriedade da Administração Indireta do Estado, uma vez celebrado
acordo entre as entidades prevendo tal possibilidade;

III - elaborar estudos técnicos, ambientais, urbanísticos e outros
levantamentos que se façam necessários à regularização das áreas que
serão objeto do REURB-MA;

IV - estabelecer os critérios e a classificação, caso a caso, da
modalidade de REURB-MA, nos termos do art. 30, § 1º, da Lei Federal nº
13.465, de 11 de julho de 2017;

V - entregar os títulos de direito real individualizados,
preferencialmente em nome da mulher;

VI - normatizar os procedimentos relativos ao planejamento, à
implantação e à execução do REURB-MA;

 VII - celebrar parcerias com outros entes da Federação e com
órgãos e entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, para
implantação da infraestrutura essencial e para a execução de obras e serviços
do REURB-MA;

Art. 5º Na hipótese de o REURB-MA ser executado em áreas
cujo domínio seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas de direito
privado, a indenização cabível ou as formas de compensação pela utilização
da área poderão se processar via procedimento extrajudicial de
autocomposição.

Art. 6º As áreas de conjuntos habitacionais, as áreas adjacentes e
as áreas remanescentes pertencentes à empresa Maranhão Parcerias -
MAPA são consideradas, para os fins do disposto na Lei Federal nº 13.465
de 11 de julho de 2017, núcleos urbanos informais.

§1º Os imóveis nos quais o ocupante deu destinação econômica
diversa de habitação ou que não atenderem aos demais requisitos do
REURB-MA não poderão ser objeto de regularização fundiária, nos termos
previstos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, ainda que
localizados em conjuntos habitacionais, áreas adjacentes ou áreas
remanescentes, salvo autorização formal da Maranhão Parcerias - MAPA.

§2º O Estado do Maranhão substituirá a Maranhão Parcerias-
MAPA em todos os direitos e obrigações atinentes aos imóveis destinados
ao REURB-MA, com ressalva dos direitos referentes ao Fundo de
Compensação das Variações Salariais e dos recebíveis de mutuários dos
contratos habitacionais.

CAPÍTULO II
DO FUNDO ESTADUAL IMOBILIÁRIO - FEI

Art. 7º Fica criado o Fundo Estadual Imobiliário - FEI, vinculado
à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, o qual terá por finalidade
otimizar a gestão dos ativos imobiliários estatais, bem como garantir sua
liquidez e rentabilidade.

§1º O FEI terá natureza privada e patrimônio próprio separado do
patrimônio dos cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios.

§2º O FEI será administrado, gerido e representado, judicial e
extrajudicialmente, pela Maranhão Parcerias - MAPA, a qual caberá
deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do fundo, zelando
pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez.

§3º O estatuto e o regulamento do FEI serão aprovados pela
Assembleia  Geral dos cotistas.

Art. 8º Comporão o FEI:
I - imóveis aportados por órgãos e entidades da Administração

Pública Estadual Direta e Indireta;
II - receitas provenientes, quando legalmente passíveis de

arrecadação, das regularizações fundiárias realizadas no âmbito do Programa
REURB-MA;

III - receitas provenientes da gestão dos imóveis que comporão o
fundo, nos termos de seu estatuto e regulamento;

IV - recursos e valores mobiliários provenientes da integralização
de quotas em outros fundos.

§1º O aporte de bens imóveis ao FEI fica condicionado à prévia
autorização legislativa, no caso de bens imóveis de uso especial ou de uso
comum, bem como à sua desafetação.

§2º Ficam desde já autorizados a integrar o FEI todos os bens
imóveis de propriedade do Estado cuja área de terreno seja igual ou inferior
a 5.000 (cinco mil) metros quadrados.

§3º A integralização com bens ou direitos a que se refere este artigo
será feita independentemente de licitação, mediante avaliação prévia e
autorização específica do Secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores.

§4º Os bens imóveis constantes no FEI, em razão de sua finalidade
social e interesse público, são impenhoráveis e imprescritíveis.

§5º Os bens imóveis constantes do FEI poderão ser alienados em
todos os seus direitos, nos termos de seu estatuto e regulamento.

§6º A retirada dos imóveis do FEI será realizada nos moldes do seu
regimento interno, de acordo com o art. 7º, § 3º, desta Lei, respeitados os
direitos das partes e de terceiros interessados.

Art. 9º Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Maranhão - IPREV/MA autorizado a transferir a gestão dos imóveis do
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Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA para a Maranhão
Parcerias - MAPA.

§1º O FEPA deverá ser remunerado, em valores de mercado, pelos
negócios realizados pela MAPA com seus imóveis.

§2º Eventuais resultados financeiros negativos não poderão ser
repassados ao FEPA.

§3º A revogação da autorização a que se refere o caput deste artigo,
com relação a negócios já efetivados, deverá respeitar os direitos de terceiros
que estejam utilizando o imóvel, garantindo-se indenização compensatória
dos investimentos já feitos pelo particular e dos lucros cessantes.

§4º Outros órgãos e entidades da Administração Direta ou Indireta
poderão também transferir a gestão de imóveis para a MAPA, aplicando-
se, no que couber, o disposto neste artigo.

Art. 10. Os recursos oriundos da gestão de bens de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Lei poderão ser usados para:

I - garantia das operações e projetos de interesse do Estado,
celebrados pela Administração Direta ou Indireta;

II - financiamento direto de projetos geridos pela Maranhão
Parcerias - MAPA;

III - ressarcimento das perdas sofridas por órgãos da Administração
Indireta devido à realização dos processos de regularização fundiária;

Parágrafo único. As decisões concernentes à destinação dos
recursos do FEI pela Maranhão Parcerias - MAPA serão submetidas ao
Conselho de Administração e aprovadas pelo Conselho Fiscal.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. A Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP passa a denominar-se
Maranhão Parcerias - MAPA.

Art. 12. Os dispositivos abaixo especificados da Lei nº 11.000, de
02 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO I
DA MARANHÃO PARCERIAS - MAPA

Art. 1º A Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP, doravante
denominada Maranhão Parcerias - MAPA, fica reorganizada
nos termos da presente Lei.

Seção I
Dos Objetivos

Art. 2º A Maranhão Parcerias - MAPA é sociedade de economia
mista, constituída sob a forma de sociedade anônima, vinculada
à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.
Art. 3º A Empresa Maranhão Parcerias tem por finalidade:
(...)
II - administrar os direitos e obrigações remanescentes das
empresas a ela anteriormente incorporadas, ressalvada a
competência da Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano - SECID quanto à gestão dos imóveis
destinados ao Programa Estadual de Regularização Fundiária
Urbana (REURB-MA);
III - prestar serviços técnicos, administrativos e gerais à
iniciativa privada e aos órgãos e entidades da Administração
Pública Direta e Indireta, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, em especial, mas não exclusivamente,
nas seguintes áreas:
a) prestação de serviços e soluções que atendam às áreas de
conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância, portaria,
copeiragem, cozinha e serviços temporários e terceirizados;
b) administração de bens imóveis, inclusive estradas,
condomínios e estacionamentos rotativos;
c) obras e serviços de engenharia;

d) serviços de impressão, informática e Tecnologia da
Informação (TI);
e) gestão e acompanhamento de contratos administrativos.
(...)
Art. 4º O regime de pessoal da Maranhão Parcerias é o da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 5º O estatuto da Maranhão Parcerias - MAPA disporá
sobre os órgãos de administração e fiscalização da sociedade
anônima e estabelecerá as respectivas competências, observada
as regras previstas na Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016.
Parágrafo único. O Diretor-Presidente da Maranhão Parcerias
- MAPA, para todos os efeitos constitucionais e legais, terá
prerrogativas, tratamento protocolar e remuneração iguais às
dos Secretários de Estado.
(...)
Art. 7º Para a consecução de seus objetivos, a Maranhão
Parcerias - MAPA poderá:
(...)
Art. 8º Os órgãos da Administração Pública Estadual Direta e
Indireta deverão contratar com a MAPA os serviços dos quais
necessitem que sejam relacionados ao objetivo e finalidades
sociais da empresa, desde que os preços de tais serviços sejam
compatíveis com aqueles praticados em mercado.
Art. 9º A Maranhão Parcerias - MAPA poderá, nos termos do
§ 3º, inciso II, e do § 4º do art. 28 da Lei n.º 13.303, de 30 de
junho de 2016, formar parcerias e estabelecer outras formas
associativas, societárias ou contratuais, devendo a escolha do
parceiro estar relacionada às características particulares do
parceiro e vinculada a oportunidades de negócio definidas e
específicas.
§ 1º A presente autorização estende-se à participação em
Sociedades de Propósito Específico (SPE), criadas para fins de
execução dos objetos contratuais de Parcerias Público-
Privadas, nos termos da Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro
de 2004, ou para a realização de outros fins relacionados ao
objeto social da MAPA.
§ 2º Para fins de integralização de sua parte do capital nessas
parcerias, a Maranhão Parcerias - MAPA poderá utilizar os
seus ativos patrimoniais que se mostrem necessários ou úteis à
realização do negócio a ser entabulado, como também quotas-
partes ou imóveis do FEI.” (NR)

Art. 13. O art. 3º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, passa a
vigorar acrescido dos incisos IV a XI, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
IV - colaborar, apoiar, viabilizar e garantir a implementação
do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas;
V - prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva
predial e patrimonial, incluindo manutenção de aparelhos de
ar condicionado, jardins e sistema de irrigação;
VI - prestar os serviços de gerenciamento de documentos,
incluídos os de digitalização, indexação, guarda e gerenciamento
de arquivos, consultoria e gestão arquivista;
VII - estruturar, no âmbito do Poder Executivo Estadual, projetos
de concessões, parcerias público-privadas, desestatização e
outros projetos de interesse público, fornecendo subsídios
técnicos e auxiliando sua implementação, conforme diretrizes
fixadas pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria
Público-Privadas;
VIII - auxiliar o Poder Executivo na promoção do
desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão e
na mobilização de ativos do Estado;
IX - auxiliar órgãos e entidades da Administração Pública de
outros entes federativos na formulação e implementação de
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projetos de concessões, parcerias público-privadas,
desestatização, parcerias em geral e outros projetos de interesse
público;
X - emitir garantias aos projetos de Parcerias Público-Privadas,
nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de
2004;
XI - atuar em outras atividades relacionadas com as finalidades
previstas neste artigo.”.

Art. 14. O art. 7º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, passa a
vigorar acrescido dos incisos I a VII e do parágrafo único, os quais terão a
seguinte redação:

“Art. 7º (...)
(...)
I - celebrar, participar ou intervir nos contratos celebrados no
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta Estadual
que tenham por objeto:
a) a instituição de parcerias público-privadas e concessões;
b) a instituição dos projetos de desestatização e outros de
interesse público;
c) a elaboração dos estudos técnicos;
II - assumir, total ou parcialmente, direitos e obrigações
decorrentes dos contratos de que trata o inciso I deste artigo;
III - adquirir, alienar e dar em garantia, inclusive em contratos
de parcerias público-privadas, ativos, créditos, títulos e valores
mobiliários;
IV - prestar garantias reais, fidejussórias e contratar seguros;
V - constituir subsidiárias e participar do capital de outras
empresas controladas por ente público ou privado, de acordo
com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
VI - firmar convênios, acordos de cooperação ou congêneres
com órgãos e entidades da Administração Pública da União,
do Estado e Municípios ou com particulares a fim de que
realizem investimentos prioritários no Estado do Maranhão;
VII - exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de
seu objeto social e de suas finalidades sociais, conforme definido
em seu estatuto.
Parágrafo único. A participação em capital de outras empresas
controladas por ente privado, a que se refere o inciso V deste
artigo, ainda que a MAPA e suas subsidiárias não detenham o
controle acionário, dependerá da adoção de práticas de
governança e controle proporcionais à relevância, à
materialidade e aos riscos do negócio.”

Art. 15. Os dispositivos da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de
outubro de 2016, abaixo especificados passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 5º (...)
(...)
II - disciplinar os procedimentos para celebração dos contratos
de parceria;
III - autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital;
(...)
Art. 6º (...)
(...)
§1º A presidência do CGP será exercida pelo Governador do
Estado ou, em sua ausência, pelo Secretário de Estado de
Governo.
(...)
Art. 7º O CGP deliberará mediante voto da maioria de seus
membros, tendo o Governador do Estado direito ao voto de
qualidade.

§1º Para a deliberação do CGP sobre a contratação de parceria
público-privada, o expediente deverá estar instruído com
pronunciamento prévio e fundamentado:
I - da Maranhão Parcerias - MAPA, quanto ao mérito do projeto;
II - da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -
SEPLAN, quanto à viabilidade orçamentária e financeira do
projeto, à capacidade de pagamento e limites, à possibilidade
da concessão da garantia e à sua forma, aos riscos para o
Tesouro Estadual, à compatibilidade com o Orçamento
Plurianual de Investimento, com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual, bem como
quanto à observância do limite de que trata o art. 20 desta Lei.
§2º A Procuradoria Geral do Estado deverá se manifestar
quanto à legalidade dos atos administrativos praticados no
processo de contratação de parceria público-privada antes da
publicação do edital de licitação.
Art. 8º Fica criado o Fundo Garantidor das Parcerias Público-
Privadas do Estado do Maranhão - FGP, com a finalidade de
prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias
assumidas pelo Estado, em virtude das parcerias de que trata
esta Lei e de outros projetos considerados estratégicos pela
Administração Pública, dos quais estão autorizados a participar
o Estado, suas autarquias, suas fundações e suas empresas
estatais, dependentes ou não.
§1º O FGP será sujeito de direitos e obrigações, com
personalidade de direito privado e patrimônio próprio, e será
constituído pelo aporte de bens e direitos realizado pelos
cotistas, pela integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos
com sua administração.
§2º O FGP responderá por suas obrigações com os bens e
direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os
cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela
integralização das cotas que subscrevem.
Art. 9º A integralização das cotas do FGP poderá ser realizada
em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis, bens móveis,
inclusive ações de sociedade de economia mista estadual
excedentes ao necessário para a manutenção de seu controle
pelo Estado, ou outros direitos com valor patrimonial.
§ 1º (...)
§2º A integralização com bens a que se refere o caput deste
artigo será feita independentemente de licitação, mediante prévia
avaliação e autorização específica do Governador do Estado
do Maranhão, ressalvado o disposto no §3º deste artigo.
(...)
Art. 10. O FGP será administrado, gerido e representado judicial
e extrajudicialmente pela Maranhão Parcerias-MAPA, a qual
terá poderes para administrar os recursos financeiros em conta
vinculada mantida em instituição oficial depositária das contas
do Tesouro Estadual, ou para promover a gestão e a negociação
dos bens destinados ao Fundo, segundo condições previamente
definidas em regulamento, aplicando tais recursos no
pagamento de obrigações contratadas ou garantidas
diretamente ao beneficiário da garantia ou em favor de quem
financiar o projeto de parceria, devendo zelar pela manutenção
da rentabilidade e liquidez dos recursos do fundo.
(...)
Art. 12. O Estatuto e o regulamento do FGP disporão sobre a
política de concessão de garantias, inclusive no que se refere à
relação entre ativos e passivos do Fundo.
Parágrafo único. A garantia será prestada na forma aprovada
pela assembleia dos cotistas, nas seguintes modalidades:
(...)
II - penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do
patrimônio do FGP, sem transferência da posse da coisa
empenhada antes da execução da garantia;
(...)
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Art. 15. A dissolução do FGP, deliberada pela assembleia dos
cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da totalidade
dos débitos garantidos ou da liberação das garantias pelos
credores.
(...)”. (NR)

Art. 16. O art. 5º da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, passa a vigorar acrescido do inciso IV, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 5º (...)
(...)
IV - apreciar os relatórios de execução dos contratos de
parceria.”

Art. 17. O art. 6º da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, passa a vigorar acrescido do inciso VII, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 6º (...)
(...)
VII - o Diretor-Presidente da Maranhão Parcerias-MAPA.”

Art. 18. O art. 9º da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, passa a vigorar acrescido do § 3º e do § 4º, os quais terão a seguinte
redação:

“Art. 9º (...)
(...)
§3º O aporte de bens imóveis ao FGP pela Administração
Pública Direta e Indireta está condicionado à prévia autorização
legislativa e, no caso de bens imóveis de uso especial ou de uso
comum, à desafetação.
§4º A captação do FGP, quando realizada por meio de recursos
orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária específica para
esta finalidade ou por meio de ações existentes no orçamento
dos cotistas do Fundo.”

Art. 19. O art. 10 da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, passa a vigorar acrescido do § 1º e do § 2º, os quais terão a seguinte
redação:

“Art. 10. (...)
(...)
§1º O estatuto e o regulamento do FGP serão aprovados em
Assembleia Geral dos cotistas.
§2º A representação do Estado do Maranhão na Assembleia
dos cotistas dar-se-á pelo Procurador Geral do Estado.”

Art. 20.  O texto da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, passa a vigorar acrescido do art. 12-A e dos arts. 14-A a 14-I, os
quais terão a seguinte redação:

“Art. 12-A. O FGP poderá prestar garantia mediante
contratação de instrumentos disponíveis em mercado, inclusive
para complementação das modalidades previstas no artigo
anterior.
(...)
Art. 14-A O parceiro privado poderá acionar o FGP nos casos
de:
I - crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e
não pago pelo parceiro público após 20 (vinte) dias, contados
da data de vencimento; e
II - débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo
parceiro público após 45 (quarenta e cinco) dias, contados da
data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição
expressa por ato motivado.

Art. 14-B A quitação de débito pelo FGP importará sua
subrogação nos direitos do parceiro privado.
Art. 14-C Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do
Fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação
para satisfazer as obrigações garantidas.
Art. 14-D O FGP poderá usar parcela da cota do Estado para
prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas autarquias,
às suas fundações públicas e às suas empresas estatais
dependentes.
Art. 14-E O FGP é obrigado a honrar faturas aceitas e não
pagas pelo parceiro público e está proibido de pagar faturas
rejeitadas expressamente por ato motivado.
Art. 14-F O parceiro público deverá informar o FGP sobre
qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no
prazo de 40 (quarenta) dias, contados da data de vencimento.
Art. 14-G A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura
por parte do parceiro público no prazo de 40 (quarenta) dias
contado da data de vencimento implicará aceitação tácita.
Art. 14-H O agente público que contribuir por ação ou omissão
para a aceitação tácita de que trata o art. 14-G ou que rejeitar
fatura sem motivação será responsabilizado pelos danos que
causar, em conformidade com a legislação civil, administrativa
e penal em vigor.
Art. 14-I. O FGP não pagará rendimentos a seus cotistas,
assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate
total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio
ainda não utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se
a liquidação com base na situação patrimonial do Fundo.”.

Art. 21. O art. 15 da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, passa a vigorar acrescido do parágrafo único, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 15 (...)
(...)
Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será
rateado entre os cotistas, com base na situação patrimonial à
data da dissolução.”

Art. 22. O art. 16 da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de
2016, passa a vigorar acrescido do § 3º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 16. (...)
(...)
§ 3º A gestão do patrimônio de afetação será de responsabilidade
da Maranhão Parcerias - MAPA.”

Art. 23. Fica a Maranhão Parcerias - MAPA autorizada a alienar
ou terceirizar a administração dos direitos referentes ao Fundo de
Compensação das Variações Salariais - FCVS e dos recebíveis de mutuários
dos contratos habitacionais.

Art. 24. É facultada a adoção do mecanismo de vinculação de
receita de recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) como modalidade de garantia contratual, até o teto global de
5% (cinco por cento) dos recursos financeiros oriundos desse Fundo
transferidos ao Estado do Maranhão, em valores a ser estipulados em
Decreto, para cada projeto a ser garantido.

§1º A garantia contratual dada por meio da vinculação de receita de
recursos do FPE está limitada ao valor médio gasto pelo Estado, nos
últimos 12 (doze) meses, nas despesas indicadas para substituição.

§2º A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -
SEPLAN providenciará a imediata transferência, à Maranhão Parceria -
MAPA, do montante destinado à garantia dos contratos.

§ 3º A MAPA deverá manter os recursos em conta corrente a ser
aberta para o fim específico de adimplir as obrigações contratuais contraídas,
sob pena de responsabilização dos seus administradores, nos termos da
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lei, e poderá autorizar o agente financeiro a transferir os recursos diretamente
à conta do concessionário, conforme disposto nos contratos de parceria.

§4º O pagamento das obrigações contraídas, pelo Estado do
Maranhão ou pelas entidades da administração indireta estadual, em
contratos de parceria, obedecerá o procedimento constante dos respectivos
instrumentos contratuais.

§5º Adimplidas as contraprestações assumidas, pelo Estado do
Maranhão e pelas entidades da Administração Pública Indireta estadual,
em contratos de parceria, a MAPA autorizará o agente financeiro a transferir
o saldo remanescente do FPE ao Tesouro do Estado do Maranhão.

Art. 25. Ficam revogados os incisos I a IV e os §§ 1º a 4º do art. 5º
da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, bem como os incisos I a XII do art.
9º, o caput e os §§ 1º e 2º do art. 11, o inciso VII do art. 12 e o art. 17, caput
e incisos, da Lei Estadual nº 10.521, de 19 de outubro de 2016, bem como
todas as demais disposições em sentido contrário.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de outubro de 2019. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 023/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº

272/2019, de autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que dispõe sobre
a realização do Teste de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho), na modalidade
ampliada em recém-nascidos, nos hospitais, maternidades e demais
estabelecimentos de atenção à Saúde da Rede Pública e Privada, no Estado
do Maranhão, com cobertura do Sistema Único de Saúde – SUS.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº
335/2019), na forma de substitutivo. Vem agora o Projeto a esta Comissão
para que seja emitido o quanto ao mérito, nos termos regimentais.

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

Justifica o autor da propositura que a Triagem Neonatal na
Modalidade Ampliada, em Recém-nascidos, com cobertura do Sistema
Único de Saúde - SUS, contribuirá com a implementação de melhores
práticas em diagnósticos de saúde gestacional e neonatal no Estado do
Maranhão. A Triagem Neonatal, também conhecida como o Teste do
Pezinho é uma forma de diagnóstico precoce de doenças congênitas
assintomáticas no período neonatal, permite a prevenção de sequelas
quando instaladas no organismo humano. O Teste do Pezinho na modalidade
ampliada por sua vez, destina-se a detectar um número muito maior de
doenças metabólicas, genéticas ou endócrinas, que podem comprometer o
desenvolvimento neuropsicomotor da criança. A realização de tal exame na
rede pública e privada de saúde é de fundamental importância, pode reduzir
o número de hospitalizações e óbitos, assim como as inúmeras
consequências das doenças, buscando principalmente reduzir a taxa de
mortalidade infantil, após a disponibilização do exame nos estabelecimentos
de atenção à saúde.

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

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

aprovação do presente Projeto de Lei nº 272/2019.
É o voto.

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

Projeto de Lei nº 272 /2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 23 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adriano

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  668/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade, e técnica legislativa da Medida Provisória nº 295, de 26
de junho de 2019, que Institui o Programa de Regularização Fundiária
Urbana no Estado do Maranhão (REURB-MA) e o Fundo Estadual
Imobiliário - FEI, autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão - IPREV/MA a transferir a gestão de imóveis para a
Maranhão Parcerias - MAPA, dispõe sobre a Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos - EMARHP e
altera a Lei nº 10.521, de 19 de outubro de 2016, e a Lei nº 11.000, de 02 de
abril de 2019.

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

Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela
aprovação da Medida Provisória, conforme aprovada na Reunião desta
Douta Comissão, realizada no dia 22 de outubro do corrente ano, nesta
Casa Legislativa, em que pese os propósitos do Relator da Medida Provisória
designado anteriormente, o que discordamos das razões apresentadas com
base nos fundamentos seguintes: A Medida Provisória no seu Art. 7º, cria
o fundo Estadual Imobiliário e o §2º do art. 8º autoriza a integração de
todos os bens imóveis de propriedade do Estado cuja a área de terreno seja
igual ou inferior a 5 mil metros quadrados. A legislação concedeu foi uma
simples AUTORIZAÇÃO para que os imóveis passem a integralizar o
Fundo Estadual Imobiliário - FEI;  Já o art. 10 diz que os recursos oriundos
da gestão de bens poderão ser usados para garantia de operações e
projetos de interesse do Estado e financiamento direto dos projetos geridos.
A redação dá entender que os recursos dos bens dos FEPA poderão ser
utilizados fora de sua finalidade descumprindo a Lei Federal nº 9.717/
98".   Por força do artigo 9.º, parágrafo 1.º, o FEPA deverá ser remunerado
em valores de mercado pelos negócios realizados pela Maranhão Parceria.
Assim sendo, os recursos a que se refere o artigo 10 dizem respeito a
ganhos acima do praticado no mercado. Nesse caso, essa diferença pertence
ao FEI (e não ao FEPA), podendo, em razão disso, serem utilizados
conforme incisos do artigo 10. Veja-se, por oportuno, que não há qualquer
perda para o FEPA, que SEMPRE deverá ser remunerado a valor de
mercado.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a proposição
legislativa adentre ao ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, a matéria
constante da Medida Provisória não viola os princípios constitucionais.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida

Provisória  nº. 295/2019,  considerando atendidos os pressupostos de
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relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória  nº 295/2019, nos termos
do voto do Relator.

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

em 22 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio Lula
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Antônio Pereira                           Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fernando Pessoa

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 71/2019,
referente à ARP 021/2019. OBJETO: Aquisição de materiais para
vedações internas de paredes, forro e revestimento. FORNECEDORA:
L. AGUIAR RIBEIRO EIRELLI, CNPJ nº 30.346.271/0001-64.
VALIDADE DA ORDEM DE FORNECIMENTO:  até o dia 28/03/
2020. VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 9.640,75 (nove mil,
seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos). NOTA DE
EMPENHO: Nº 2019NE002391 de 16/10/2019, no valor de R$ 9.640,75
(nove mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos). PRAZO
PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 20 (vinte) dias contados a partir
da assinatura da Ordem de Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL:
Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 4440/2019-ALEMA.
ASSINATURAS: Flávia Cristina Sousa Rêgo – Fiscal do contrato e Valney
de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão
pela CONTRATANTE e Leonardo Aguiar Ribeiro, CPF nº 014.875.183-
07, representante legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA:
23/10/2019. São Luís – MA, 23 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 61/2019,
referente à ARP 002/2019. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo
nas espécies “Elétricos – Lâmpadas, reatores, tomadas e perfilados”.
FORNECEDORA:  ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA, CNPJ nº 00.226.324/0001-42. VALIDADE DA
ORDEM DE FORNECIMENTO:  até o dia 17/01/2020. VALOR TOTAL
DO REGISTRO: R$ 26.220,71 (vinte e seis mil, duzentos e vinte reais e
setenta e um centavos). NOTAS DE EMPENHO: 2019NE002165 de
23/09/2019, no valor de R$ 19.214,30 (dezenove mil, duzentos e quatorze
reais e trinta centavos),  2019NE002167 de 23/09/2019, no valor de R$
4.475,45 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e
cinco centavos) e  2019NE002169 de 23/09/2019, no valor de R$ 2.530,96
(dois mil, quinhentos e trinta reais e noventa e seis centavos). PRAZO
PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 45 (quarenta e cinco) dias contados
a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela contratada. BASE
LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3612/
2019-ALEMA. ASSINATURAS: Geraldo Oliveira Júnior – Fiscal do

contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa
do Maranhão pela parte CONTRATANTE e Alessandro Martins Miguel,
CPF nº 788.729.281-68, representante legal da CONTRATADA. DATA
DA ASSINATURA: 24/10/2019. São Luís – MA, 24 de outubro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0626/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da Procuradoria
Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de licitação respaldada
no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, justificada no
Processo Administrativo nº. 0626/2019-ALEMA, objetivando a emissão
da nota de empenho e a contratação direta com a empresa ERIC TEIXEIRA
GESTÃO DE EVENTOS (CNPJ n° 30.916.039/0001-14), para efetivação
da inscrição da servidora, a Sra. Glaucione Pereira Pedrozo, (matrícula n°
1642438), para participar do curso “Gestão da Comunicação e das Mídias
Sociais”, que será realizado nos dias 16,17, 18 de outubro do corrente ano,
na cidade de São Luís/MA, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos
reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas
e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. Determino
a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como
condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº
8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 23 DE OUTUBRO DE
2019. Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0625/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da Procuradoria
Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de licitação respaldada
no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, justificada no
Processo Administrativo nº. 0625/2019-ALEMA, objetivando a emissão
da nota de empenho e a contratação direta com a empresa ERIC TEIXEIRA
GESTÃO DE EVENTOS (CNPJ n° 30.916.039/0001-14), para efetivação
da inscrição do servidor, o Sr. Josimar Melo Ribeiro da Silva Júnior (matrícula
n° 1658780), para participar do curso “Gestão da Comunicação e das
Mídias Sociais”, que será realizado nos dias 16,17, 18 de outubro do
corrente ano, na cidade de São Luís/MA, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil
e seiscentos reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade
das técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco)
dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da
Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE,
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 23 DE
OUTUBRO DE 2019. Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0624/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da Procuradoria
Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de licitação respaldada
no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, justificada no
Processo Administrativo nº. 0624/2019-ALEMA, objetivando a emissão
da nota de empenho e a contratação direta com a empresa ERIC TEIXEIRA
GESTÃO DE EVENTOS (E DOS S TEIXEIRA), CNPJ n° 30.916.039/
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0001-14, para efetivação da inscrição da servidora, a Sra. Doriane Matos
Menezes (matrícula nº 1659010), para participar do Curso “Gestão da
Comunicação e das Mídias Sociais”, no período de 16 a 18 de outubro
deste ano, nesta Cidade, no valor total de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos
reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas
e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. Determino
a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como
condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº
8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 23 DE OUTUBRO DE
2019. Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0623/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da Procuradoria
Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de licitação respaldada
no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, justificada no
Processo Administrativo nº. 0623/2019-ALEMA, objetivando a emissão
da nota de empenho e a contratação direta com a empresa ERIC TEIXEIRA
GESTÃO DE EVENTOS (E DOS S TEIXEIRA), CNPJ n° 30.916.039/
0001-14, para efetivação da inscrição da servidora, a Sra. Silvia Tereza
Pereira (matrícula nº 1624717), para participar do Curso “Gestão da
Comunicação e das Mídias Sociais”, no período de 16 a 18 de outubro
deste ano, nesta Cidade, no valor total de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos
reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas
e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. Determino
a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como
condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº
8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 23 DE OUTUBRO DE
2019. Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 023/2016.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
TELEMAR NORTE E LESTE S/A. OBJETO: Prorrogação do presente
contrato em 06 (seis) meses, com início em 07 de outubro de 2019 e
término em 07 de abril de 2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 –
Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesas:
33.90.40.13 – Comunicação de dados. Ação: 4628 – Atuação Legislativa.
Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(INFORMÁTICA). Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários –
Tesouro - 0101000000. NOTA DE EMPENHO: para cobertura das
despesas relativas ao exercício do presente Aditivo, foi emitida pela
Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 2019NE002330 de 07/10/
2019, no valor de R$ 47.698,22 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa
e oito reais e vinte e dois centavos).  BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e
Processos Administrativos nº 3672/2019-ALEMA. ASSINATURA:
Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e TELEMAR
NORTE E LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79, através de seus
representantes legais Patrícia Muniz Aires Silva, CPF: 515.627.663-68 e
José Joaquim Mendes Sampaio, CPF: 100.107.228-66 pela parte
CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 07/10/2019. São Luís–
Ma, 23 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO N.º 46/2019. CONTRATANTE:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
CONTRATADO(A): ELETROMEC CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
com fornecimento de peças e materiais para os grupos geradores singelos
de Fabricação Leon Haimer, sendo um instalado no Edificio do Complexo
de Comunicação, na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
– ALEMA, situada à Av. Jerônimo de Albuquerque s/n, Sítio do Rangedor,
Calhau, São Luís – MA e um na sala de Transmissores de TV, na sede da
Empresa Brasil de Comunicação – EBC, situada à Rua Armando Vieira da
Silva, nº 126, Bairro de Fátima, São Luís – MA, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início da data de sua assinatura podendo
ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses,
desde que haja autorização formal da autoridade competente. VALOR
DO CONTRATO: R$ 161.399,92 (cento e sessenta e um mil, trezentos
e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa.
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção:
031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628
– Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado
do Maranhão. Natureza das Despesas: 33.90.39.17 –Manutenção e
Conservação de Máquinas e Equipamentos. Fonte de Recursos:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro-0101000000. BASE
LEGAL: Lei n.º 10.520/2002 e Processo Administrativo nº 1332/2019-
AL.  ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente
da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
Joaquim Nunes Neto representante legal da empresa ELETROMEC
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.097.962/0001-52.  DATA DA
ASSINATURA: 21/10/2019. São Luís – MA, 23 de outubro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3676/2019-AL A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por
meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do Pregão
Presencial nº 021/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de confecção de arranjos
florais, visando atender os eventos institucionais da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, de acordo com as especificações do Edital. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 do dia 06 de novembro de 2019, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira
das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e/ou obtido
gratuitamente por meio digital, bem como pela internet através do endereço
eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 22 de outubro
de 2019. ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Pregoeiro da
ALEMA.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 08/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e SIAT –
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SOCIEDADE INDUSTRIAL DE APLICAÇÕES TÉCNICAS LTDA.
OBJETO:  Emissão da Nota de Emprenho nº 2019NE002335, de 08/10/
2019, no valor de R$ 257.932,17 (duzentos e cinquenta e sete mil,
novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa.
Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção:
031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação:
4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no
Estado do Maranhão. Natureza de Despesa: 33.90.39.17 – Manutenção
de Máquinas e Equipamentos. Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários
– Tesouro - 0101000000. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/
93 e Processo Administrativo nº 5566/2017. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 21/10/2019.São Luís–MA, 24
de outubro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da
ALEMA.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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