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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/11/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28.11.2019

I - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI N° 192/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO A SEMANA
MARANHENSE DE GASTRONOMIA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL E
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 703/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON REQUERENDO, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA PELO SEU ANIVERSÁRIO DE 58
ANOS, A SER COMEMORADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO.
REQUER AINDA QUE DÊ CIÊNCIA AO PREFEITO E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA E SEUS PARES. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 704/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 164/19, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE A GIOVANNI NORMANTON SPINUCCI.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 715/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO LEI Nº 382/19, DE SUA
AUTORIA.

5. REQUERIMENTO N° 716/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA
ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS AO HOSPITAL ALDENORA BELLO, ATRAVÉS DE
SEU DIRETOR DOUTOR JOSÉ GENEROSO DA SILVA, PELO
“DIA NACIONAL DA LUTA CONTRA O CÂNCER”
COMEMORADO EM 27 DE NOVEMBRO.

6. REQUERIMENTO N° 717/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA
ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS AO CENTRO DE HEMATOLOGIA E
HEMOTERAPIA DO MARANHÃO (HEMOMAR), ATRAVÉS DE
SEU DIRETOR ETEVALDO DO CARMO CASTRO, PELO “DIA
INTERNACIONAL DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE”,
COMEMORADO EM 25 DE NOVEMBRO.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO N° 707/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 18, 19, 21
E 25 DE NOVEMBRO DE 2019, EM RAZÃO DE TER
PARTICIPADO DE EVENTOS PARA APRIMORAR SUA
ATUAÇÃO PARLAMENTAR.

8. REQUERIMENTO N° 708/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE LEI Nº 499/2019, DE SUA AUTORIA.

9. REQUERIMENTO N° 709/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO E À SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO,
PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, SENHORA
FLÁVIA ALEXANDRINA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES
SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO DOS
CANDIDATOS ‘SUB-JUDICE”, REALIZADO NO PERÍODO DE
03/06/19 À 30/10/19, REFERENTE AO ÚLTIMO CONCURSO
REALIZADO NO ANO DE 2017, BEM COMO A NOMEAÇÃO
DOS RESPECTIVOS APROVADOS NO CONCURSO.

10. REQUERIMENTO N° 710/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO E À SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO,
PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, SENHORA
FLÁVIA ALEXANDRINA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES
SOBRE A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO
ÚLTIMO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA
MÉDICO, PSICÓLOGO, CIRURGIÃO DENTISTA E MÉDICO
VETERINÁRIO DO QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO.

11. REQUERIMENTO N° 711/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO, APÓS
A DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/19, TENDO EM VISTA A
SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA ASSEMBLÉIA EM
AÇÃO, CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO.

12. REQUERIMENTO N° 712/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO, APÓS
A DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS
PERÍODO DE 19 A 25 DE NOVEMBRO/19, TENDO EM VISTA A
SUA PARTICIPAÇÃO NA 23ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA
UNALE, CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO.

13. REQUERIMENTO N° 713/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO, APÓS
A DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 30 DE OUTUBRO A 2 DE NOVEMBRO/19, TENDO
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EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA
DO PARLAMENTO AMAZÔNICO, CONFORME
DOCUMENTO APRESENTADO.

14. REQUERIMENTO N° 714/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO, APÓS
A DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR JOSÉ
MARIANO DOS SANTOS SOARES, PELO SEU FALECIMENTO
OCORRIDO NO DIA 26 DE NOVEMBRO/19.

15. REQUERIMENTO N° 718/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTAADO DR. YGLÉSIO REQUERENDO, APÓS A
DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21
DE NOVEMBRO/19, TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO
NA XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E
LEGISLATIVOS ESTADUAIS (CNLE).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 28/11/2019 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 590/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a convocação e o
comparecimento de policiais militares às audiências, na justiça estadual,
quando convocados na condição de testemunhas ou autores da prisão
e/ou apreensão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 591/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a política pública
“Reeducando o Agressor” em casos de violência doméstica e familiar,
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 165/19,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição Federal, para
alterar o § 7º do art. 195., a fim de conceder imunidade tributária,
referente à contribuição para a seguridade social, aos hospitais públicos,
às unidades públicas básicas de saúde e às de pronto atendimento.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 580/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a obrigatoriedade cadeiras
de rodas nas repartições públicas e instituições de ensino públicas e
provadas para uso dos visitantes portadores de deficiência física no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 581/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que disciplina a promoção, o fomento e o
incentivo do audiovisual no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 582/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre o direito à informação da
possibilidade de reconstrução da mama aos pacientes que sofrerem
mutilação decorrente de tratamento de câncer e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 583/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga a afixação de cartazes em hospitais,
casas de saúde e clínicas conveniadas ao SUS, informando da vedação
de cobrança dos procedimentos e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 584/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe acerca da obrigatoriedade de
informação clara e ostensiva, aos consumidores, da realização de testes
em animais nos produtos comercializados no Estado do Maranhão e
dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 585/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui e estabelece diretrizes para a
Política Pública Estadual e Identificação e de Acompanhamento
Educacional de Alunos com Epilepsia na Rede de Ensino do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 586/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga as maternidades públicas e privadas

do Estado do Maranhão a realizarem o Teste do Quadril em todos os
recém-nascidos.

8. PROJETO DE LEI Nº 587/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a obrigatoriedade da
implantação de logística reversa no Estado do Maranhão para
recolhimento dos produtos que especifica e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI Nº 588/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a possibilidade de que
maternidades e hospitais públicos e privados do Maranhão ofereçam
orientações e treinamentos para primeiros-socorros, e dá outras
providências.

10. PROJETO DE LEI Nº 589/19, de autoria do Deputado
Duarte Junior, que cria a Política Pública de Incentivo e Educação
Tecnológica para a Terceira Idade, denominada “Terceira Digital”, no
Estado do Maranhão.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 164/
19, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede o
Título de Cidadão Maranhense a Giovanni Normanton Spinucci.

12. MOÇÃO Nº 053/19, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro, que envia Moção de Aplausos ao Município de Santa
Rita pela comemoração do aniversário de 58 anos de emancipação
política.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 577/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Educacional Vovó Marcolina.

2. PROJETO DE LEI Nº 578/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Educacional Tia Ana.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 162/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Jackson Lago a Senhora Marina Santos Nascimento.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 163/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Kleber Moreira.

5. MOÇÃO Nº 052/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações à
Maria Tereza Cabral Costa Oliveira, pelo recebimento da medalha
Antonio Rodrigues Vellozo, em comemoração dos 206 anos do Tribunal
de Justiça do Maranhão e pelo reconhecimento dos valorosos serviços
que prestou em favor do Poder Judiciário.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 568/19, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que estabelece as diretrizes para o Programa de
Apoio às Mulheres com Neoplasia Mamária e Mastectomizadas, no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 569/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que assegura no âmbito do Estado do Maranhão
atendimento específico aos alunos portadores de deficiência auditiva
(surdos-mudos) e visual, nos cursos preparatórios para concurso
público e pré-vestibular e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 570/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre presença do profissional
administrador nas equipes integrantes das unidades de saúde do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 571/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a “Associação
Clube de Mães Curva da Liberdade Remanescente de Quilombo do
Povoado Curva de Ascendio do Município de Olinda Nova do Ma”,
com sede e foro no Município de Olinda Nova, no Estado do Maranhão.

5.  PROJETO DE LEI Nº 573/19, de autora do Senhor
Deputado Rildo Amaral, denomina como veteranos, os integrantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Maranhão, quando da passagem à inatividade.
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6.  PROJETO DE LEI Nº 574/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, cria a Semana Estadual de Educação e
Conscientização sobre alergia alimentar no Estado do Maranhão.

7.  PROJETO DE LEI Nº 575/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, cria a Política Estadual de Amparo e
Assistência à Mulher Vítima de Violência no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

8.  PROJETO DE LEI Nº 576/19, de autoria do Senhor
Deputado Marco Aurélio, considera de Utilidade Pública a Obra Social
Nossa Senhora da Glória ´Fazenda da Esperança, com sede e foro no
município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

9.  PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 161/
19, de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o
título de Cidadão Maranhense ao Senhor Osmário Freire Guimarães.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e sete de novembro 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 trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, 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, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ariston, Felipe
dos Pneus, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio,
Rigo Teles, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé
Gentil.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 590 / 19

Dispõe sobre convocação e o comparecimento de
policiais militares às audiências, na justiça
estadual, quando convocados na condição de
testemunhas ou autores da prisão e/ou apreensão
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Para fins de comparecimento em audiência da justiça
criminal estadual em que o policial militar figure como testemunha ou
autor da prisão e/ou apreensão, deverá ser observada a escala de folga
do policial militar.

§1° Havendo coincidência na data de folga e do ato designado,
o juízo estadual criminal será informado e redesignará o ato.

§2º Não sendo possível a redesignação do ato, o militar estadual
fará jus a eleger outro dia, a seu critério, para o gozo da folga.

§3° Os dias que o militar fizer jus, em decorrência da hipótese
prevista no §2° deste artigo, poderão ser somados e usufruído em
conjunto com suas férias ordinárias.

§4º Em nenhuma hipótese a concessão prevista no §2° poderá
gerar indenização e/ou conversão em valores.

 Art. 2º O disposto nesta lei não será aplicado às ações de
natureza cível.

Art. 3° O poder executivo poderá regulamentar esta lei no que
couber.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 26 de novembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por objetivo resguardar o dia de

folga do militar estadual, quando convocados pelo Juízo Estadual,
para servirem, em juízo, como testemunha ou na condição de autores
da prisão e/ou apreensão.

Convém ressaltar que a proposição apresentada não tem como
objetivo criar cargos públicos ou alterar a remuneração de servidores
públicos, somente resguardar o direito de descanso dos policiais militares
que já cumprem uma jornada de trabalho exaustiva. Dessa forma a
proposição não encontra nenhuma óbice quanto à sua
constitucionalidade, uma vez que visa, tão somente, resguardar um
direito garantido por lei e que por vezes, ficam impedidos de usufruírem
do direito por serem convocados para comparecimento em audiências
da justiça estadual na qualidade de testemunha de acusação ou autores
de prisões e/ou apreensões em processos decorrentes de operações em
que tiveram participação.

Se por um lado é dever do agente prestar esclarecimentos acerca
da prisão/apreensão nas circunstâncias de sua rotina laboral, por outro,
é dever do Estado que seja resguardado a este profissional o direito ao
descanso. Ademais, são os dias de folga que o policial militar tem para
se recuperar física e psicologicamente da exaustiva rotina que enfrenta
o agente de segurança no combate a criminalidade e defesa da sociedade.

Por fim, comprovada a relevância da matéria e sua importância,
solicito aos nobres parlamentares a aprovação desta proposição.

Assembleia Legislativa, em 26 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 591 / 19

Dispõe sobre a política pública “REEDUCANDO
O AGRESSOR” em casos de violência doméstica
e familiar, no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.
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Art. 1º – A lei estabelece diretrizes para a instituir, no Estado

do Maranhão, a política pública “REEDUCANDO O AGRESSOR”,
objetivando a redução e prevenção da reincidência de casos de violências
doméstica e familiar.

Parágrafo Único – A política que trata o caput do art. 1º, poderá
ser executada pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
Ministério Público e Defensoria Pública, além de órgãos convencionados
ou parceiros do Estado do Maranhão.

Art. 2º – Agressor, é conceituado nos termos da Lei Federal Nº
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sendo aquele agente que por ação
ou omissão, cause sofrimento ou violência física, psicológica, sexual,
patrimonial ou moral, em locais ou situações definidas pela Lei Federal
supra.

Parágrafo Único – Os conceitos de violência física, psicológica,
sexual, patrimonial ou moral, estão definidos na Lei Federal Nº 11340/
2006.

Art. 3º – Os princípios norteadores da política pública
“REEDUCANDO O AGRESSOR” são:

I – Igualdade e respeito a diversidade de gênero;
II – Respeito aos direitos e garantias individuais;
III – Fortalecimento da Cidadania;
IV – Responsabilização legal.
Art. 4º – São diretrizes da política pública “REEDUCANDO

O AGRESSOR”:
I – A instituição de serviços de responsabilização e educação

do agressor com atuação por meio de grupos reflexivos, coordenados
por equipes multidisciplinares, que já existam ou possam ser criados;

II - As equipes multidisciplinares priorizarão como temas a
serem abordados:

a) as implicâncias da Lei Maria da Penha;
b) violência contra a mulher e as diversas causas associadas a

ela, sob os aspectos social, cultural e religioso; desemprego e
desorganização do espaço urbano;

c) saúde relacionada a questões de alcoolismo, drogas, doenças
sexualmente transmissíveis e transtornos mentais;

d) relações familiares e aspectos emocionais das relações a
dois;

e) valores essenciais da convivência civil, como a dignidade da
pessoa, a confiança mútua, o bom uso da liberdade, o diálogo, a
solidariedade, a obediência e respeito à autoridade;

f) violência doméstica contra crianças e adolescentes;
III - Desenvolvimento de atividades educativas e pedagógicas,

buscando a conscientização dos agressores quanto à violência cometida
como violação dos direitos humanos das mulheres;

IV - Fornecimento de informações permanentes sobre o
acompanhamento dos agressores ao juízo competente, por meio de
relatórios e documentos técnicos pertinentes;

V - Encaminhamento dos agressores para atendimento
psicológico e serviços de saúde mental, quando necessário;

§ 1º - Os grupos reflexivos poderão acompanhar demandas
espontâneas de homens envolvidos em violência conjugal.

§ 2º - Os grupos reflexivos não realizarão atendimento
psicológico e jurídico aos agressores.

§ 3º - O Juízo competente deverá ser informado das ocorrências
de contraindicação à inserção ou permanência de autores de agressão
nos grupos reflexivos, sugerindo o encaminhamento para serviços
especializados da rede social.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de

novembro de 2019. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Cumpre mencionar que os números de assassinatos de mulheres
em decorrência da violência doméstica, familiar, sexual ou pelo simples

fato de ser mulher continua envergonhando o Brasil. Ou seja, o
feminicídio é crescente a cada ano.

O Brasil ocupa a sétima posição com uma taxa de 4,4 homicídios
a cada 100 mil mulheres, atrás apenas de países como El Salvador,
Colômbia e Rússia. Conforme estudo realizado pelo Instituto Sangari,
nos últimos 30 anos, perto de 91 mil mulheres foram assassinadas em
território nacional. Mais de 43 mil apenas na última década. Espírito
Santo e Alagoas lideram o ranking de homicídios femininos.

No Maranhão, também são crescentes e alarmantes os dados
de violência contra mulher. Em 2015, ocorreram 25 casos de
feminicídios, 28 casos em 2016, 50 casos em 2017, já em 2018 foram
43 casos, sendo que no presente ano, já foram registrados 47 casos.

Vale explicar que antes de serem vítimas do feminicídio, as
mulheres já sofreram ameaças, lesões corporais em todos níveis e vários
tipos de violências existentes. Ou seja, o feminicídio é decorrência de
uma sequência de ameaças que quando coibidas por meio de uma
conscientização, pode evitar o pior, que a morte de uma mulher.

Segundo estudiosos, o que leva os homens a agredirem suas
companheiras é uma construção cultural equivocada de
masculinidade. Desse modo, havendo políticas públicas adequadas para
tratar o agressor ajudará muito acabar com a reincidência.

Nesse sentido, segundo a psicóloga Luciana Beco, integrante
do serviço prisional de saúde do Distrito Federal em debate na CDH
“Cuidar de um agressor é proteger diversas futuras vítimas, não só a
vítima em si, a família da vítima, a família do agressor, o próprio
agressor, a sociedade como um todo” (dezembro/2015).

Constar destacar que essa reincidência é muito elevada porque
o maior percentual de violência é praticado pelo companheiro ou ex-
companheiro. Os dados do Maranhão, conforme pesquisa do Ministério
Público, mostram que 79% das violências domésticas são cometidas
por esses. E que o local de cometimento, em 52% dos casos são
praticados na casa da vítima.

Logo, isso só favorece a reincidência pois caso não haja
conscientização por parte do agressor, as práticas serão sempre
reiteradas, pois o agressor predominantemente é um companheiro ou
ex-parceiro, que continua convivendo com a vítima no mesmo lugar.

Em relação a matéria, tem-se que é da competência legislativa
estadual, na medida em que é previsto competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios zelar pela
Constituição Federal, que traz como princípios fundamentais o respeito
à dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade justa e
solidária.

Importante ressaltar que não se pretende legislar sobre direito
penal, restringindo-se a criar condições no âmbito do Estado para o
cumprimento da pena restritiva de direito introduzida pela Lei federal
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da
Penha, na Lei de Execuções Penais, conforme segue:

“Art. 152. ...............................................................................
Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a
mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento
obrigatório do agressor a programas de recuperação e
reeducação.” (NR)”

A proposição, na verdade, busca dar unicidade às ações dos
Poderes Públicos no combate à violência doméstica e familiar, na esteira
do que preceitua a Lei Maria da Penha, conforme segue:

“(...)
Artigo 8º - A política pública que visa coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de
um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do
Distrito  Federal e dos Municípios e de ações não-
governamentais, tendo por diretrizes:
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de
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segurança pública, assistência social, saúde, educação,
trabalho e habitação;
.............................................................................................
Artigo 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios poderão criar e promover, no limite das
respectivas competências:
.................
V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.
Artigo 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de
seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei.
(...)”

Diante do exposto, a matéria em tela, não é de competência do
chefe do Poder Executivo, pois não trata de inovação da estrutura ou
funcionamento dos órgãos, nem modifica o regime jurídico dos
servidores, trazendo apenas diretrizes para implantação da política
pública de reeducação do agressor, contribuindo para uma uniformização
dos trabalhos realizados pelos Poderes do Estados e outras entidades
no âmbito do Estado do Maranhão.

Em relação as equipes multidisciplinares se ressalta que o artigo
30 da Lei Maria da Penha prevê a instalação de equipe multidisciplinar
que deve atuar nos casos de violência doméstica e familiar, junto aos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com o
objetivo de desenvolver a orientação, o encaminhamento, a prevenção
e outras medidas, voltadas tanto para a ofendida e seus familiares,
quanto para o agressor.

Vale destacar que é de suma importância as políticas públicas
voltadas à educação do agressor, a fim de minimizar os dados de
feminicídio e de violência contra mulher e resgatar não somente a
dignidade das mulheres vítimas de violência doméstica, mas também a
dignidade da família como um todo.

Diante do exposto, como propósito maior, acredita-se na
mudança de pensamento, valores e comportamento dos homens,
na redução cada vez maior de casos de violência contra a mulher,
e na busca incessante da equidade de gênero da nossa sociedade
e no respeito a todos.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres
companheiros desta Casa para aprovação da presente propositura

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
novembro de 2019. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 165 / 19

Aprova a apresentação de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, para alterar o § 7º do art.
195, a fim de conceder imunidade tributária,
referente à contribuição para a seguridade social,
aos hospitais públicos, às unidades públicas
básicas de saúde e às de pronto atendimento.

Art. 1º Fica aprovada a apresentação, à Câmara dos Deputados,
da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo
Único desta Resolução, nos termos e para os fins do disposto no
inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 25 de novembro de 2019.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANEXO ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Altera o § 7º do art. 195 da Constituição Federal,
para o fim de conceder imunidade tributária,
referente à contribuição para a seguridade social,

aos hospitais públicos, às unidades públicas
básicas de saúde e às de pronto atendimento.

Art. 1° O § 7º do art. 195 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.195. ............................................................................
............................................................................................
§ 7º São imunes de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei, os hospitais públicos, as
unidades públicas básicas de saúde e as de pronto
atendimento.
.............................................................................................”(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro exercício
financeiro subsequente.

JUSTIFICATIVA

A presente proposta de Emenda à Constituição tem o objetivo
de reestabelecer o equilíbrio entre as obrigações impostas aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios e suas respectivas receitas.

Observando os preceitos constitucionais expostos no inciso
III do art. 60 da CF/88, elevo à consideração dos nobres Pares a presente
Proposta de Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, a qual almeja que seja reconhecida a imunidade tributária à
prestação das contribuições para a seguridade social aos hospitais
públicos, estaduais e municipais, e às unidades públicas de pronto
atendimento e atendimentos emergenciais, como as unidades de pronto-
atendimento (UPAs), os postos de saúde, entre outras unidades
públicas que prestam o serviço de saúde totalmente gratuito a população.

O constituinte originário provisionou, acertadamente, por meio
do art. 195, §7º, da Constituição Federal de 1988, imunidade tributária
quanto às contribuições sociais para o custeio da seguridade social às
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei. As entidades que se enquadram nessa previsão
constitucional são as entidades com a finalidade de prestação de serviços
nas áreas de assistência social, saúde ou educação, conforme previsão
do art. 1º da Lei 12.101/2009:

“Art. 1° - A certificação das entidades beneficentes de
assistência social e a isenção de contribuintes para a
seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como
entidades beneficentes de assistência social com a finalidade
de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde
ou educação, e que atendam ao disposto nesta lei.”.

Percebe-se, com a narrativa do diploma legal supracitado, que
se enquadram no rol de entidades beneficiárias da imunidade tributária
as pessoas jurídicas de direito privado, entre as quais se enquadram os
hospitais filantrópicos que atendam aos dispositivos previstos no
corpo da Lei 12.101/2009. Sendo assim, é de se questionar o motivo de
os hospitais e as unidades de atendimento emergencial públicos não
receberem a benesse em questão, tendo em vista que, enquanto às
entidades sociais é exigido ofertar a prestação de seus serviços ao
Sistema Único de Saúde (SUS), em um percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento), para serem reconhecidas, conforme o inciso II do
art. 4º da Lei 12.101/2009, os hospitais públicos e as unidades de
atendimento emergencial públicas assumem o atendimento junto ao
Sistema Único de Saúde em 100% (cem por cento).

Em busca da resposta ao questionamento, dirigimo-nos à Carta
Política de 1988. Ao ser confeccionada a Lei Suprema, dispensou-se a
apreciação da hipótese de abarcamento, no § 7º do art. 195, dos hospitais
e das unidades de pronto atendimento que prestam serviço totalmente
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público. Contudo, cabe o questionamento se houve realmente a falha
de esquecimento do Poder Constituinte Originário de agraciar com a
benesse da imunidade tributária os hospitais públicos, ou se seria uma
questão de exegese?

O Pretório Excelso, na apreciação da ADIN 2.028/DF, no ano
de 2017, trouxe à baila o seguinte entendimento:

“Entidade beneficente é aquela sem fins lucrativos, que não
visa interesse próprio, mas alheio, trabalhando em benefício
de outros. Deve atuar no campo da assistência social,
auxiliando o Estado na busca pela melhoria de vida da
população e realização de necessidades básicas em favor
dos hipossuficientes.”.

Seguindo o estudo do voto do Excelentíssimo Ministro Marco
Aurélio, temos que:

“O Tribunal reconhece sentido mais amplo ao termo
“assistência social” constante do artigo 203 da Carta de
1988, assentando que, entre as formas de promover os
objetivos revelados nos incisos desse preceito, estão
incluídos os serviços de saúde e educação. Toda pessoa
jurídica que preste esses serviços, sem pretender lucro,
com caráter assistencial, em prol da coletividade e, em
especial, dos menos favorecidos, estará atuando em
concerto com o Poder Público na satisfação de direitos
fundamentais sociais.”(grifei)

Conclui-se, pois, que a imunidade tributária ora em apreço, na
ótica da Corte Suprema, possui uma abrangência ampla, não se
restringindo apenas às entidades filantrópicas — assim entendidas as
que só prestam serviços a pessoas carentes, mantendo-se
exclusivamente de doações/subvenções —, mas sim às entidades em
geral que prestam atendimento aos cidadãos hipossuficientes, sem
finalidade de lucro, que atendam às exigências previstas em lei.

Para corroborar o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
socorremo-nos aos ensinamentos do Professor Sacha Calmon Navarro
Coelho, o qual assevera que:

“As pessoas imunes, na espécie, são as beneficentes, isto é,
as que fazem o bem, a título de assistência social, em sentido
amplo, sem animus lucrandi, no sentido de apropriação do
lucro.” (SACHA, Calmon Navarro Coelho, Curso de Direito
Tributário Brasileiro, 3ª edição. Forense, 1999, p. 148).

Todavia, ao voltarmos à análise minuciosa da ADIN 2.028/DF,
deparamo-nos com os ensinamentos do Mestre Teori Zavascki,
esculpidos na Ementa da ação em tela:

“1. “[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de
assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável
a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150,
VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos
discursivos para dar concretização segura ao que se possa
entender por modo beneficente de prestar assistência social;
(c) a definição desta condição modal é indispensável para
garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a
finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e
(d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional,
que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os
demais termos do texto constitucional”.”.

A brilhante análise do Ministro Teori Zavascki norteia nosso
estudo, tendo em vista que deixa a conceituação de entidade beneficente
de assistência social mais restrita, ao asseverar que esta não se equipara
à entidade de assistência social sem fins lucrativos. O consagrado douto
continua sua análise ensinando que a tarefa de definir a condição modal

para haver a imunidade tributária foi outorgada ao legislador
infraconstitucional. Em seu voto na ADIN 2.028/DF, define:

“Não é o caso, ainda, de deferir aditamentos às iniciais, porque
a Lei 12.101/09 – hoje vigente – modificou substancialmente
o sistema de assistência social e os procedimentos de
certificação das entidades beneficentes dele participantes”.

Com esta imperiosa exposição, verifica-se que, a priori, a
imunidade prevista no §7º do art. 195 da CF/88 não alcançou
efetivamente os hospitais públicos, municipais e estaduais, tampouco
as unidades públicas de atendimento emergencial, tratando-se, pois,
de falha de esquecimento por parte do Constituinte Originário de
conceder a imunidade tributária devida aos hospitais públicos.

Entretanto, cabe destacar que por meio da Apelação Cível
2000.71.00.002763-0, julgada no TRF4, no ano de 2006, sob relatoria
do Excelentíssimo Doutor Leandro Paulsen, foi reconhecida a imunidade
tributária do art. 195, §7º, CF/88, a hospital municipal instituído sob
forma de autarquia:

“TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA
CONSTITUIÇÃO. - Em se tratando de hospital municipal
criado por determinação legal para a prestação de assistência
médica e hospitalar da população, decorre da própria lei
municipal e da sua natureza de autarquia o caráter beneficente
e a utilidade pública, a ausência de fins lucrativos, a
manutenção por recursos orçamentários, a aplicação dos
recursos na atividade. - Consideram-se satisfeitos os
requisitos do art. 14 do CTN e supridos os requisitos do art.
55 da Lei 8.212/91.” (TRF4, AC 2000.71.00.002763-0,
Segunda Turma, Relator Leandro Paulsen, DJ 25/01/2006).

Nos termos do exposto até aqui, deparamo-nos com uma
devastadora incerteza jurídica e um grande índice de judicialização,
posto que administradores municipais e estaduais têm entendimentos
diversos sobre a imunidade tributária.

Para por fim a essa insegurança jurídica que persegue as
Administrações Estaduais e Municipais, sugiro esta Proposta de
Emenda à Constituição Federal, que visa assegurar a devida imunidade
tributária no que concerne às contribuições para a seguridade social.

Frisa-se que sem esta situação de não incidência tributária, os
hospitais públicos estão destinados ao fracasso, expostos a leilão, e
quem paga são os cidadãos, principalmente os que se encontram no
quadro de hipossuficiência. Municípios e Estados estão fadados à
falência, tendo em vista que não conseguem manter o alto custo de um
hospital e cumprir com suas pesadíssimas obrigações tributárias.

Tendo em vista esse diagnóstico da saúde tributária dos nossos
hospitais públicos, percebe-se a necessidade irrefutável de garantir-
lhes o mesmo benefício que possuem os hospitais filantrópicos, bem
como às unidades públicas de pronto atendimento e às de atendimento
emergencial.

Quanto à questão redacional da PEC em comento, ao trazer a
expressão “imunidade” e não “isenção”, com a devida vênia ao
constituinte originário, tem-se a intenção de se realizar a correção de
vocábulos, tendo em vista que se trata de uma previsão constitucional.
Invoca-se, para tanto, os ensinamentos do ilustre Professor Paulo de
Barros Carvalho, que assevera:

“Com a ressalva do tropeço redacional, em que o legislador
empregou isenção por imunidade, vê-se que há impedimento
expresso para a exigência de contribuição social das entidades
beneficentes referidas no dispositivo.” (CARVALHO, Paulo
de Barros. Curso de Direito Tributário. 14ª edição. Saraiva
2002, p. 175).

Para solidificar esse entendimento, o Doutor Sacha Calmon
Navarro Coelho assim diz:
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“O art. 195, § 7º, da Superlei, numa péssima redação dispõe
que são isentas de contribuições para a seguridade social.
Trata-se, em verdade, de uma imunidade, pois toda restrição
ou constrição ou vedação ao poder de tributar das pessoas
políticas com habitat constitucional traduz imunidade, nunca
isenção, sempre veiculada por lei infraconstitucional.” (Sacha
Calmon Navarro Coelho, Curso de Direito Tributário, 3ª
edição. Forense, 1999, p. 147/148).

Assim, por todo exposto, elevamos esta proposta à estimada
consideração dos nobres Parlamentares e contamos com vosso apoio
para a aprovação deste Projeto de Emenda à Constituição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 25 de novembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 707 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da mesa, seja
justificado as minhas ausências das sessões plenárias nos dias 18, 19,
21 e 25 de novembro de 2019, em razão da minha participação em
eventos que visam minha capacitação para aprimorar minha atuação
parlamentar, conforme anexo de convites e programações dos referidos
eventos.

Confiante no atendimento do presente pleito, reitera-se os
mais altos protestos de estima, consideração e respeito, sempre à
pronta disposição.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
Novembro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO Nº 708 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de
tramitação a Proposição de Projeto Lei nº 499/2019, de minha autoria.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
novembro de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO N° 709 / 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 GOVERNADOR DO
ESTADO, O EXCELENTÍSSIMO Sr. FLÁVIO DINO e À
SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EXCELENTÍSSIMA Sr.ª
FLAVIA ALEXANDRINA, solicitando INFORMAÇÕES SOBRE A
HOMOLOGAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO

MARANHÃO DOS CANDIDATOS “SUB-JUDICE”,
REALIZADO NO PERÍODO DE 03/06/2019 Á 30/10/2019
REFERENTE AO ÚLTIMO CONCURSO REALIZADO NO ANO
DE 2017, BEM COMO A NOMEAÇÃO DOS RESPECTIVOS
APROVADOS NO CURSO.

Assembleia Legislativa, em 25 de novembro 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. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO N° 710 / 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 GOVERNADOR DO
ESTADO, O EXCELENTÍSSIMO Sr. FLÁVIO DINO e À
SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EXCELENTÍSSIMA Sr.ª
FLAVIA ALEXANDRINA, solicitando INFORMAÇÕES SOBRE A
NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO ÚLTIMO
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA MÉDICO,
PSICOLÓGO, CIRURGIÃO DENTISTA E MÉDICO
VETERINÁRIO DO QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO.

Assembleia Legislativa, em 25 de novembro 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. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO Nº 711 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, nas sessões plenárias nos dias 23 a 25
de outubro do ano em curso, tendo em vista a sua participação no
PROGRAMA ASSMBLEIA EM AÇÃO, conforme documento em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de novembro 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. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO Nº 712 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, nas sessões plenárias nos dias 19 a 25
de novembro do ano em curso, tendo em vista a sua participação na
23ª Conferência Nacional da UNALE, conforme documento em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de novembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO Nº 713 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, nas sessões plenárias nos dias 30
outubro a 2 de novembro do ano em curso, tendo em vista a sua
participação na Reunião Ampliada do Parlamento Amazônico, conforme
documento em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de novembro 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. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO N° 714 / 19

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento da
Sr JOSÉ MARIANO DOS SANTOS SOARES, externando o mais
profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia
26 de novembro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de novembro 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. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO N° 715 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. Que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência o Projeto de Lei Ordinária n° 382/2019, de
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 30 de outubro de 2019. – Dr. Yglésio –
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO Nº 716 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
enviada Mensagem de Congratulações e aplausos ao Hospital Aldenora
Bello, através seu Diretor Doutor José Generoso da Silva, pelo

“Dia Nacional da Luta Contra o Câncer”, comemorado em 27 de
Novembro.

Justificamos a presente Mensagem por ser o Hospital do
Câncer Aldenora Bello, o pioneiro e referência no tratamento do câncer
no Estado do Maranhão.

Vale ressaltar que o Aldenora Bello começou como uma fachada
com um consultório, uma sala de Raio X e uma sala de voluntários
apenas, não sendo capaz de realizar nenhum tratamento para o câncer
de forma apropriada na época.

Atualmente o Hospital do câncer Aldenora Bello conta com
uma área de 8.145,19m², com 4444,50m² de área construída. Possui
175 leitos de internação, divididos em enfermarias clínica, cirúrgica,
pediatria, UTI e apartamentos. Além disso, conta com um serviço de
radioterapia e braquiterapia, que está sendo ampliado para duplicar
sua capacidade de atendimento neste setor. Possui também um Serviço
de Pronto Atendimento exclusivo para pacientes em atendimento
oncológico. É o único Centro de Alta Complexidade em Oncologia
(CACON) no Estado do Maranhão, e conta com equipe médica que
atua em todas as áreas da oncologia, além de equipe multiprofissional
completa para o atendimento integral ao paciente oncológico. São
diagnosticados mais de 3500 casos novos de câncer ao ano, o que
representa mais de 50% do número de casos esperados para o estado.
São realizadas mais de 56.756 consultas, 896 cirurgias, 30.141
quimioterapias e 6.025 radioterapias ao ano.

Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades ao longo de mais
de 50 anos, o Hospital do Câncer Aldenora Bello segue em sua missão
de prestar atendimento de excelência no tratamento oncológico a todas
as pessoas que necessitam de seu atendimento.

As obras de expansão e melhoria de suas instalações estão
constantemente em andamento para ampliar sua capacidade de
atendimento e adequá-lo aos modelos mais modernos e eficazes de
tratamento.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 22 de Novembro de 2019.
- Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO Nº 717 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,

requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
enviada Mensagem de Congratulações e Aplausos ao Centro de
Hematologia e Hemoterapia do Maranhão (HEMOMAR), através
de seu Diretor Etevaldo do Carmo Castro, pelo “Dia Internacional
do Doador Voluntário de Sangue”, comemorado em 25 de
Novembro.

Justificamos a referida Mensagem, por ser o HEMOMAR
um órgão do setor público criado em 22 de Abril de 1982, sendo parte
integrante da Secretaria Estadual de Sáude, (SES), responsável pela
condução política de sangue e hemocomponentes, do Estado do
Maranhão.

O Hemomar começou suas atividades timidamente, com muitas
dificuldades, inclusive com um espaço físico bastante reduzido, o que
o levou a atuar, inicialmente, apenas no âmbito da Hemoterapia, ou
seja, voltado exclusivamente para a coleta, o processamento e a
distribuição de sangue e hemocomponentes, com a qualidade e segurança.
Mas rapidamente explandiu suas atividades e o alcance dos seus
serviços, sendo hoje, a instituição responsável por programar,
coordenar e executar a política de sangue, seus componentes e derivados,
no Estado, bem como pelo atendimento às pessoas com hemopatias,
de forma gratuita, obedecidos os padrões de qualidade e segurança
exigidos pelo Ministério da saúde e pautada por uma perspectiva
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multidisciplinar, humanizada e ética dos direitos aos serviços públicos,
estabelecidos na Constituição brasileira.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 22 de Novembro de 2019
- Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.11.19
EM: 27.11.19

REQUERIMENTO Nº 718 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro que depois de ouvida a Mesa seja justificada a minha
ausência à Sessão Plenária de 21 de novembro de 2019, que ocorreu
em razão de ter participado da XXIII Conferência Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), com o tema:
“Humanizando as leis em um novo tempo” (Inscrição e  Certificado
anexos), realizada de 20 a 22 de novembro, em Salvador/BA.

Expostas essas considerações e sem mais a acrescentar, minhas
cordiais saudações.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 26 de novembro de 2019. -
DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.11.19
EM: 27.11.19

INDICAÇÃO Nº 1611 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Araioses - MA, Alexcrei Carvalho
Silva, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez,
versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dr. Yglésio
Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1612 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Rosário - MA, Kiko, o com a
devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a
criação de discriminação positiva para as pessoas acometidas com
fibromialgia, para garantir o atendimento prioritário nos
estabelecimentos comerciais e públicos na circunscrição
municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem
transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
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a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

 Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas
portadoras de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1613 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Bom Jardim - MA, José de
Ribamar Ferreira “Dandor”, o com a devida indexação do anteprojeto
de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação
positiva para as pessoas acometidas com fibromialgia, para
garantir o atendimento prioritário nos estabelecimentos
comerciais e públicos na circunscrição municipal, objetivando
facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dr. Yglésio
Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
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transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1614 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São Mateus do Maranhão - MA,
Irapoã Brandão, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1615 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São Bento - MA, Iraney Trinta, o
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.
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Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras

de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dr. Yglésio
Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1616 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Tuntum - MA, Nelson do Nanxi,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre

a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.
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INDICAÇÃO Nº 1617 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Estreito - MA, Tavane Firmo, o
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma

interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1618 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Santa Helena - MA, Leonardo
Lobato, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
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não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

INDICAÇÃO Nº 1619 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO
ESTADO,  FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SAÚDE, CARLOS LULA, com a devida indexação do anteprojeto
que DISPÕE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ÀS
AUTORIDADES SANITÁRIAS DOS CASOS DE SUSPEITA OU
CONFIRMAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA,
INCLUSIVE TENTATIVAS DE SUICÍDIO E DE
AUTOMUTILAÇÃO, na forma que dispõe o anteprojeto em anexo.

A presente indicação com anteprojeto em anexo tem o objetivo
de instituir, em relação aos estabelecimentos de saúde e de ensino
estaduais, a notificação compulsória de casos de violência
autoprovocada, inclusive tentativas de suicídio e de automutilação. A
notificação compulsória não constitui novidade no ordenamento
jurídico. No âmbito nacional, registrem-se as seguintes disposições
normativas:

a) a Portaria nº 204/2016 do Ministério da Saúde, que “define
a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados
em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras
providências”;

b) deixar o médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-
escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de
que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra criança ou adolescente.

Desse modo, revela-se absolutamente legítima e pertinente a
proposta constante do projeto de lei ora apresentado, sobretudo em
razão da triste realidade vivenciada hoje quanto ao aumento dos casos
de suicídio e de automutilação, inclusive crianças, adolescentes e jovens.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO DE LEI

Dispõe sobre a notificação compulsória às
autoridades sanitárias dos casos de suspeita ou
confirmação de violência autoprovocada, inclusive
tentativas de suicídio e de automutilação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1° Os estabelecimentos de saúde e os de ensino, públicos
e privados, deverão proceder notificação compulsória às autoridades
sanitárias acerca de suspeita ou confirmação de casos de violência
autoprovocada, inclusive tentativas de suicídio e de automutilação.

Parágrafo único. Os casos que envolverem criança ou
adolescente, deverão ser notificados compulsoriamente também o
Conselho Tutelar.

Art. 2° A notificação compulsória deverá conter as seguintes
informações:

I - O nome completo, o endereço e o telefone da vítima, ou
seu responsável;

II- A exposição do fato que ensejou a notificação, com
indicação da data, horário, local, circunstâncias em que ocorreu e de
eventuais testemunhas.

III- Outras julgadas relevantes à compreensão do fato.
Parágrafo único. A notificação:
I - Será instruída com toda documentação em poder do

estabelecimento acerca dos requisitos previstos neste artigo;
II- Será efetuada no prazo de até 10 (dez) dias da ocorrência
III - terá caráter sigiloso, devendo assim proceder o

estabelecimento que proceder à notificação, mantido o sigilo também
pelas autoridades que a tenham recebido.

Art. 3° Sem prejuízo das sanções previstas na legislação
específica, os estabelecimentos infratores ficam sujeitos às seguintes
penalidades administrativas:

 I - Multa, no valor de até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), na primeira ocorrência;

II- Multa no valor de R$ 1.500.01 até R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a cada reincidência;

III - interdição do estabelecimento, a partir da terceira multa
aplicada e até o pagamento       integral de todas elas.

§ 1° As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas
inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente, em regular
processo administrativo, por decisão fundamentada da autoridade
competente.

§ 2º Considera reincidente o estabelecimento que cometer
nova infração no mesmo ano, independentemente do trâmite do
processo administrativo relativamente à (s) infração (ões) anterior (es).

§ 3° A multa será aplicada ao estabelecimento e,
solidariamente, aos respectivos titulares constantes do estatuto ou
contrato social, assegurado o direito de regresso contra eventuais
prepostos ou empregados que tiverem efetivamente dado causa à
infração.

§ 4° A ausência de constituição societária formal não será
óbice à responsabilização prevista nesta Lei, caso em que se aplicarão
as normas previstas nos arts. 986 a 990 do Código Civil e demais
disposições pertinentes.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1620 / 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 à Diretora Geral do Departamento de Trânsito do



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2019 17
Maranhão, a Sra. Larissa Abdalla Britto, à Presidente do Instituto
de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão,
ao Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão, o Sr. Marcellus
Ribeiro Alves e ao Governador do Estado do Maranhão, o Sr.
Flávio Dino, solicitando que seja realizado um evento de renegociação
de dívidas, com abatimento de juros e multas, referente ao Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, no mês de
dezembro do corrente ano, aproveitando o recebimento do 13º salário
e visando o combate ao superendividamento e a arrecadação pelo
Estado.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1621 / 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 Segurança Pública do Estado do
Maranhão, o Sr. Jefferson Portela e ao Governador do Estado do
Maranhão, o Sr. Flávio Dino, solicitando reforço na segurança pública
das vias do bairro Jardim Alvorada, município de São José de Ribamar,
através de rondas comunitárias diárias, objetivando melhorar a qualidade
de vida e segurança dos moradores.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1622 / 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 Prefeita de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
construção de praça em área, localizada entre as ruas 14 e 15 paralela
a Avenida Central, no Jardim Alvorada, município de São José de
Ribamar.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1623 / 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 Prefeita de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica e iluminação pública no Beco, localizado entre
as ruas 15 e 16, que dá acesso ao Jardim Alvorada, no município de São
José de Ribamar.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1624 / 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 à Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a
Sra. Carolina Moraes Estrela e ao Prefeito do Município de São
Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, solicitando limpeza urbana  do
lixo acumulado em um terreno localizado na Travessa Dagmar Desterro,
nº 423, Bairro de Fátima, nesta cidade.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1625 / 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 à Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a
Sra. Carolina Moraes Estrela e ao Prefeito do Município de São
Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, solicitando limpeza urbana do
lixo acumulado na Rua 01, Quadra 01, Planalto Vinhais 01, nesta cidade.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1626 / 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 Prefeita de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho,
ao Secretário de Transporte Coletivo, Trânsito e Defesa Social,
o Sr. Coronel Gonçalo Alves de Sousa, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica,
drenagem pluvial e sinalização, nas seguintes vias: Rua 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Rua São José, Avenida Central, Avenida
C e Avenida D, todas localizadas no Jardim Alvorada, no município de
São José de Ribamar.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1627 / 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 Prefeita de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho,



QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica na Rua das Gardênias, Residencial Paraíso das
Rosas, município de São José de Ribamar.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1628 / 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 Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto, ao Secretário de Esporte e Lazer, o Sr.
Rogério Rodrigues Lima Cafeteira e ao Secretário Municipal de
Desportos e Lazer, o Sr. Rommeo Pinheiro Amin Castro,
solicitando serviços de reforma do espaço de esportes radicais da  Lagoa
da Jansen, visando a prática de atividades com bicicletas, patins, skates,
patinetes e outros.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1629 / 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 Municipal de Trânsito e Transportes, o
Sr. Canindé Barros e ao Presidente da Agência Estadual de
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB, o Sr. Lawrence
Melo Pereira, solicitando estudo técnico sobre a possibilidade das
linhas de ônibus Bequimão Ipase e Bequimão São Francisco incluam
em suas rotas as vias principais do bairro Santa Cruz, tendo em vista
que, segundo relatos oriundos das redes sociais, os passageiros que
dependem destes transportes pagam duas passagens ou precisam andar
longas distâncias até o ponto de ônibus mais próximo.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1630 / 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 Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Avenida 04,
via que dá acesso à Reserva do Itapiracó, nesta cidade.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1631 / 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 Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Travessa São
Francisco, Vila Ariri, nesta cidade.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1632 / 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 Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de pavimentação asfáltica na MA 014, nas imediações do
município de Palmeirândia/MA.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1633 / 19

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Superintendente Regional do DNIT no Estado
do Maranhão, Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando que
aprecie a possibilidade de RECUPERAR O GUARDA CORPO DA
PONTE DO ESTREITO DOS MOSQUITOS, NA ENTRADA DE
SÃO LUÍS (BR-135) , com o objetivo de garantir maior segurança dos
usuários da BR 135.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1634 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO
ESTADO,  FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, com a devida indexação do
anteprojeto que versa sobre a ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº
10.576/2017 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO
AO DESENVOLVIMENTO DOS CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, na forma que dispõe o anteprojeto em anexo.

A presente indicação com anteprojeto em anexo propõe a
alteração da Lei Estadual nº 10.576/2017 que instituiu o Programa de
Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de Distribuição no Estado
do Maranhão para que ocorra mudança nos requisitos necessários para
a entrada de empresas no programa regulado pela lei nº 10.576/2017.
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Tal mudança não gera qualquer aumento de despesa ao erário público,
uma vez que não se faz possível aferir a quantidade de empreendimentos
que serão atraídos pelo incentivo.

Ademais, é fato notório, inclusive por notícias veiculadas pelo
próprio Poder Executivo, que a Lei em tela, da forma como foi aprovada
originalmente não gerou o efeito esperado, conquanto, não tornou o
estado do Maranhão um polo de centros atacadistas de distribuição,
assim, a mudança legislativa ora proposta facilitará na consecução dos
fins inicialmente colimados pela norma, o que, por via transversa, trará
mais arrecadação tributária à administração pública do que renúncia de
fato, uma vez que existirão mais empresas instaladas no estado que
antes não se instalariam, portanto, o que parece ser inicialmente um
alargamento de renúncia, encerra, em verdade, maior receita para o
erário. Dessa forma, o anteprojeto em anexo tem o condão de resolver
os entraves do projeto original, quais sejam, trazer os requisitos para
adesão ao programa para um patamar mais realista, facilitando a criação
do polo atacadista que a Lei originalmente aprovada não conseguiu
concretizar.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO DE LEI

Altera a Lei Estadual nº 10.576/2017 que institui o
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos
Centros de Distribuição no Estado do Maranhão e
dá outras providências.

Art. 1º.  O artigo 2º da Lei Estadual nº 10.576/2017, passa
a ter a seguinte redação:

Art. 2º. Para aplicação dos efeitos desta Lei considera-se Centro
Distribuição o estabelecimento comercial atacadista com faturamento
anual mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) e que gere 500
(quinhentos) ou mais empregos diretos.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 25 de novembro de 2019. -

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1635 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e à  SECRETÁRIA DE ESTADO
DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES, EXCELENTÍSSIMA Sr.ª FLAVIA ALEXANDRINA,
REQUERENDO A NOMEAÇÃO IMEDIATA DOS APROVADOS
NO ÚLTIMO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DO MARANHÃO PARA INTEGRAREM O QUADRO DE
OFICIAIS DA SAÚDE.

A presente demanda é uma solicitação de grupo de aprovados
no último concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão realizado
no ano de 2017 para o Quadro de Oficiais da Saúde para os cargos de
psicólogo, médicos, médico veterinário e cirurgião dentista. A solicitação
é de extrema importância para a Polícia Militar do Maranhão, tendo
em vista os recentes casos de suicídio de policiais no Estado. Ademais,
a restruturação no quadro de saúde é necessária e essencial para melhoria
das condições de trabalho na Polícia Militar. Além disso há candidatos
aprovados e aptos para integrarem o quadro de saúde da instituição.
Desse modo, requer-se a nomeação imediata dos aprovados para
Oficiais do Quadro de Saúde da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

Plenário Nagib Haickel, 25 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1636 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e à  SECRETÁRIA DE ESTADO
DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES, EXCELENTÍSSIMA Sr.ª FLAVIA ALEXANDRINA,
REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DOS
CANDIDATOS  “SUB-JUDICE”, REALIZADO NO PERÍODO
DE 03/06/2019 Á 30/10/2019 REFERENTE AO ÚLTIMO
CONCURSO REALIZADO NO ANO DE 2017, BEM COMO A
NOMEAÇÃO DOS RESPECTIVOS APROVADOS NO CURSO.

A presente demanda é uma solicitação de grupo de aprovados
“Sub-Judice” no concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão
realizado no ano de 2017 e que já realizaram o Curso de Formação de
Soldados no período de 03/06/2019 a 30/10/2019. No entanto, até a
presente data, não houve homologação do referido curso pela Secretaria
de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, ato
necessário para que os aprovados sejam nomeados. Ante o exposto,
requer-se a imediata homologação do Curso de Formação de Soldados,
bem como a nomeação dos aprovados no curso.

Plenário Nagib Haickel, 25 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1637 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a vossa Excelência
que depois de ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua
Excelência o Senhor Secretário Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
solicitando a inclusão no programa de reforma de escolas, a
Unidade Integrada Domingos Machado, no município de Barão
de Grajaú (MA), objetivando resgatar a nossa responsabilidade com
a educação de qualidade, melhorando a segurança dos alunos, professores
e demais funcionários.

1° SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 25 de novembro
de 2019. – ANDREIA MARTINS REZENDE – Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1638 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a vossa Excelência
que depois de ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua
Excelência o Senhor Secretário Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
solicitando a inclusão no programa de reforma de escolas, A
Unidade Integrada Domingos Machado, no município de Barão
de Grajaú (MA), objetivando resgatar a nossa responsabilidade com a
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educação de qualidade, melhorando a segurança dos alunos, professores
e demais funcionários.

1° SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 25 de novembro
de 2019. - ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1639 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado – Sr. Flávio
Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança
Pública – Jefferson Portela a viabilização de uma Viatura Policial para
a Delegacia do Município de LAGOA DO MATO – MA.

Considerando o crescente número de assaltos e violências em
geral que estão sendo praticados na Região, onde no município existem
dificuldades das Rotas Policiais no acesso aos logradouros
circunvizinhos a referida viatura será de extrema utilidade na aplicação
de suas atividades de resguardar a segurança e a paz na Região. Essa
solicitação visa melhoria na Segurança Pública, além de proporcionar
uma melhor qualidade de vida para a população, solicitamos o
atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1640 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado – Sr. Flávio
Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança
Pública – Jefferson Portela a viabilização de uma Viatura Policial para
a Delegacia do Município de ALTO ALEGRE DO MARANHÃO –
MA.

Considerando o crescente número de assaltos e violências em
geral que estão sendo praticados na Região, onde no município existem
dificuldades das Rotas Policiais no acesso aos logradouros
circunvizinhos a referida viatura será de extrema utilidade na aplicação
de suas atividades de resguardar a segurança e a paz na Região. Essa
solicitação visa melhoria na Segurança Pública, além de proporcionar
uma melhor qualidade de vida para a população, solicitamos o
atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1641 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado – Sr. Flávio
Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança

Pública – Jefferson Portela a viabilização de uma Viatura Policial para
a Delegacia do Município de FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA.

Considerando o crescente número de assaltos e violências em
geral que estão sendo praticados na Região, onde no município existem
dificuldades das Rotas Policiais no acesso aos logradouros
circunvizinhos a referida viatura será de extrema utilidade na aplicação
de suas atividades de resguardar a segurança e a paz na Região. Essa
solicitação visa melhoria na Segurança Pública, além de proporcionar
uma melhor qualidade de vida para a população, solicitamos o
atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1642 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado – Sr. Flávio
Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança
Pública – Jefferson Portela a viabilização de uma Viatura Policial para
a Delegacia do Município de PASSAGEM FRANCA – MA.

Considerando o crescente número de assaltos e violências em
geral que estão sendo praticados na Região, onde no município existem
dificuldades das Rotas Policiais no acesso aos logradouros
circunvizinhos a referida viatura será de extrema utilidade na aplicação
de suas atividades de resguardar a segurança e a paz na Região. Essa
solicitação visa melhoria na Segurança Pública, além de proporcionar
uma melhor qualidade de vida para a população, solicitamos o
atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - 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 EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Algum Deputado deseja fazer uso do Pequeno
Expediente? Deputado Roberto estava inscrito no Pequeno Expediente.
Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado
Glalbert, V.Ex.ª pode me inscrever depois do Roberto?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – V.Ex.ª já está inscrito, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, obrigado aqui pela oportunidade, galeria,
imprensa, Senhores Deputados. Eu venho aqui hoje a esta tribuna
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fazer um registro importante para a nossa população da cidade de
Bacabal, a nossa população cristã, porque amanhã nós iremos
comemorar 10 anos de ordenação sacerdotal de nosso querido Padre
Lauro Henrique, conhecido como nosso Padre Lauro, da nossa Igreja
Matriz de Santa Terezinha. Todos os bacabalenses têm admiração por
tudo aquilo que ele construiu com a sua chegada à cidade. O Padre
Lauro nasceu no dia 24 de maio de 1982, na cidade de Pedreiras, filho
de dona Maria de Lourdes Conrado Carvalho e de José Ribamar
Carvalho. Ele foi ordenado Padre no dia 28 de novembro de 2009, na
Paróquia São Benedito em sua terra natal. Foi ordenado pelas mãos do
nosso querido Dom Armando Martins Gutierres, bispo diocesano da
cidade de Bacabal e que também Dom Armando já foi homenageado
nesta Casa com o título de Cidadão Maranhense. Padre Lauro, além do
trabalho espiritual, tem um trabalho pastoral nas Paróquias de Santo
Antônio dos Lopes onde passou alguns anos. E chegou à cidade de
Bacabal em janeiro de 2012, e em 2013, ele assumiu, se tornou pároco
da Catedral de Santa Teresinha. A sua atuação sempre foi marcada pela
força espiritual, pela sua participação direta dentro das comunidades.
Um trabalho fundamental que ele sempre fez que foi de apoio e suporte
à juventude bacabalense, não só a juventude católica, mas toda a nossa
juventude sempre encontrou em Padre Lauro uma pessoa que sempre
esteve disponível no sentido de dar o apoio psicológico e dar o apoio
espiritual em todos os momentos. Por isso, ele tem todo o respeito de
toda nossa comunidade. E uma das grandes obras que o Padre Lauro
fez com Dom Armando, o nosso bispo, e que eu tenho muito orgulho
de ter participado dela, que é a criação da Fazenda Esperança, que foi
construída na cidade de Bacabal, foi um sonho que Dom Armando teve
e que o Padre Lauro se tornou o grande articulador. E, por meio de uma
emenda nossa, conseguimos construir a Fazenda Esperança. Tivemos
inclusive o apoio do Deputado Neto Evangelista, que era secretário de
Estado, da SEDES, e que esteve conhecendo o início dessa obra. Até
sempre faço um destaque quando falo da Fazenda Esperança ao
Deputado Neto, porque ele teve um papel fundamental na liberação da
nossa emenda, na aprovação desse projeto e que na verdade se tornou
uma grande obra que atende principalmente àquelas pessoas que
precisam daquele apoio, que estão envolvidas dentro da dependência
química, que é um mal que tem alastrado várias famílias, principalmente
a nossa juventude. E o Padre Lauro continua sendo o comandante e
tem dado atenção especial para o trabalho da Fazenda Esperança. Por
isso nós ficamos felizes de poder estarmos aqui hoje comemorando, já
anunciando essas grandes comemorações, que se dará amanhã, o dia em
que ele foi ordenado. E é uma alegria muito grande por onde ele passou,
por Santo Antônio dos Lopes, por Pedreiras e, principalmente, pela
cidade de Bacabal onde ele realiza um grande trabalho, como eu disse,
e tem o respeito de toda a nossa população. E fico feliz. O Padre Lauro
é aquele homem, é aquele padre que, como diz o ensinamento de Deus,
é um pastor com o cheiro das suas ovelhas. Onde estão os cristãos de
Bacabal e precisam do seu pastor, ele está ali sempre: na zona rural, é
na cidade, é na área periférica da cidade, acima de tudo dando apoio e
dando suporte espiritual para toda a população da nossa cidade. Por
isso, Padre Lauro, tenha as nossas homenagens em que falo aqui em
nome do povo de Bacabal. Esperamos que o senhor continue realizando
esse grande trabalho por muitos anos na nossa cidade, porque o povo
de Bacabal é grato por tudo aquilo que o senhor tem construído na
nossa cidade, que é sempre dando amor, dando carinho e, acima de
tudo, o apoio espiritual que é tão importante nos dias de hoje, obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós, galeria, imprensa, senhores
servidores, meus pares aqui presentes. Pela manhã, eu escutei no jornal,
tratar sobre o combate ao câncer. Fui procurar nos meios de
comunicação, essa referência mundial acontece no dia 4 de fevereiro. E
4 de fevereiro foi proposto pela União Internacional do Combate ao

Câncer. E lá deparei-me com alguns ensinamentos, como evitar as
injustiças, e o sofrimento evitável da doença, da desinformação, do
aumento da consciência, mas puxei dali e pincei daquelas situações,
evitável sofrimento, e eu perguntei-me: como evitar, o evitável
sofrimento? Ora, não tem outro caminho, que não seja com o sistema
de prevenção. E não conheço outro sistema de prevenção que não seja
o feito com insumos, onde tem que ser feitos os exames, ou o pagamento
de um médico para acompanhar esta situação. Recordei-me, sem
dificuldade que esta Casa aqui propôs quatro milhões e duzentos,
extraídos cem mil reais de cada Deputado Estadual. Houve mídia,
tanto mídias fixas, visuais, como por meio de televisão e por conta da
lembrança do meio de comunicação, liguei ao Dino, que se encontrava
fora do estado. Ele foi bem enfático comigo, nenhum centavo até agora
foi depositado dos quatro milhões e duzentos, propagados, alardeados,
vendidos à opinião pública, por meio desta Casa. Duas coisas também
voltaram à minha memória, o governo não respeita a nada, não respeita
os nossos Deputados Estaduais que propuseram os quatro milhões e
duzentos, extraídos das medidas legais desta Casa, que são as nossas
prováveis emendas. Resultado, o dinheiro não chegou ao Aldenora
Bello, não adianta comemorar ano internacional, dia internacional, mês
internacional, mês estadual de prevenção ao câncer, se você não tem os
instrumentos necessários para poder fazer a prevenção, não se resolve
nada com câncer, no caráter conceitual, no caráter do verbo, mas tem
que ter a verba para poder se fazer alguma coisa e essa verba não
chegou até agora ao Hospital Aldenora Bello. O que eu quero é que os
mesmos meios de comunicação utilizados por nós para propagar as
nossas ações sejam também utilizados para falar do governo, que o
governo não honrou os seus compromissos e que inúmeras pessoas
podem ser levadas a óbito. E segundo a Organização Mundial de Saúde,
30% das mortes, por meio do câncer, poderiam ser evitadas, e não sou
que está dizendo isso. O certo é que o governo, mais uma vez, falhou
e muitas pessoas deverão morrer por conta disso. De cada seis mortes
em hospitais, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma é por
conta do câncer, sendo que 30% poderiam nem chegar a ter instalado
clinicamente o câncer. O Governo continua matando pessoas por
inobservâncias, atitudes desta Casa Parlamentar que deve cobrar e
continuar cobrando utilizando os mesmos meios de propagação pelos
quais disseram que chegaríamos aos R$ 4,200 milhões para o Aldenora
Bello, mas não chegou. E o Dino foi mais enfático ainda: “César, o
Secretário de Saúde me ligou e poderá, até o final do ano, dar a primeira
parcela”. Eu digo: “E quanto são as outras?”. Não sabia em quantas
divisões ia ver, supondo que seja em 10, mas pelo menos dê esses R$
400 mil, o certo é que não chegou e a Casa fica agora à mercê do senhor
Flávio Dino que não honrou os compromissos desta Casa propagados
por todos os meios. O que eu queria é que nós utilizássemos o mesmo
tempo e os mesmo espaços midiáticos para reclamar do governo e
dizer que há pessoas morrendo porque o senhor Flávio Dino é
irresponsável com o sistema de saúde do Maranhão, não pagou os R$
4 milhões. Ninguém estava pedindo esmola, foi subtraído das nossas
emendas. Senhor Flávio Dino, preste atenção, pois há pessoas
morrendo. Vossa Excelência pode pagar um plano de saúde, mas não se
faz prevenção sem médico e sem material para poder fazer os exames.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O Projeto de Lei nº 522/2019, que é o item 1 da pauta,
depende de parecer das comissões. Eu vou suspender a sessão para
que sejam emitidos os pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Neto, V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, em conversa com o autor do projeto, o relator designado
Rafael Leitoa, chegou ao entendimento com autor de retirar esse projeto
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para análise hoje em reunião extraordinária da Comissão de Constituição
e Justiça. Portanto, não foi analisado o Projeto, Senhor Presidente, fica
transferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Projeto nº 522, conforme informou o Presidente da CCJ,
Deputado Neto, não foi apreciado. Projeto de Lei nº 192, de autoria
Deputado Wendell Lages, o Deputado está ausente, fica transferido
para a próxima Sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento nº 703/2019, de autoria do Deputado Ariston, o
Deputado está ausente, fica transferido para a próxima Sessão, assim
como o item 4 da pauta, de autoria do Deputado Duarte, que está
ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº 706,
de autoria do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Eu queria
pedir à V. Ex.ª e aos líderes, se não tiver nenhum tipo de problema, que
nós possamos votar essa matéria que acabou de ser aprovada aí, em
regime de urgência, que trata dos reajustes dos servidores. Portanto, se
não houver nenhuma objeção dos líderes e dos parlamentares, eu queria
pedir que nós possamos votar agora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Consulto o Plenário quanto à solicitação feita pelo Deputado
Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – A liderança do
PV concorda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Fernando está também concordando aqui pelo
Bloco Solidariedade/PP. Bloco Unidos pelo Maranhão, Deputado
Rafael não está presente. Aliás, Deputado Marco Aurélio não está
presente. Bom, não havendo objeção, vamos apreciar o Projeto. Eu
vou novamente suspender a Sessão, para que sejam emitidos os
pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a sessão. Concedo a palavra ao Deputado Neto
Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, a análise conjunta em reunião das comissões, da Comissão
de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamento, foi ao Projeto
nº 579/2019, de autoria da Mesa Diretora. Aprovado Requerimento de
Urgência de nossa autoria, designei o Deputado Dr. Yglésio para ser
relator desse projeto. É o relatório do Deputado Dr. Yglésio pela
aprovação acompanhado por unanimidade de ambas as comissões.
Portanto, o projeto foi aprovado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação o Projeto de Lei nº 179/2019 (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Eu queria fazer o registro da alegria de
aprovar este Projeto de Lei e por dever de justiça informar que nós
tivemos algumas rodadas de conversas e discussões com o Sindicato
dos Servidores da Assembleia, o Sindsalem, sob a presidência do
Natanael, que compreendeu os momentos que nós, anteriormente, não
tivemos como aprovar e propor o reajuste dos servidores. Antes de
conseguirmos chegar a esse momento de aprovar o reajuste, nós
conseguimos garantir outras vantagens aos nossos servidores como
fruto do reconhecimento da importância de cada servidor aqui desta
Casa e também pela capacidade de diálogo com o sindicato da categoria.
Esse diálogo acaba se transformando em benefícios concretos para
todos os servidores da Assembleia. Vamos encaminhar ainda hoje para

a sanção do Excelentíssimo Senhor Governador. Requerimentos à
deliberação da Mesa. Requerimento n° 705/2019, de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio (lê). Como vota a Deputada Andreia
Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Drª. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quinta-
feira: Requerimento n° 707/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno; Requerimento n° 708/2019, de autoria da Deputada
Daniella Tema; Requerimentos n° 709, 710, 711, 712, 713 e 714, de
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso; Requerimentos n°
715/2019 e 718/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio;
Requerimentos n° 716/2019 e 717/2019, de autoria da Deputada Dr.ª
Helena Duailibe.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Roberto Costa, por 30 minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa,
eu venho aqui novamente, Senhor Presidente, fazer um destaque
importante. Amanhã, na cidade de Bacabal, o Prefeito Edivan Brandão
vai comemorar um ano de administração à frente do município. Bacabal
que passou por um processo político desde a eleição de 2016 e a
eleição depois de concluída teve todo um questionamento jurídico e o
município durante 2 anos e 6 meses viveu na verdade uma instabilidade
em função da instabilidade política e jurídica que o município ficou em
função dos processos na Justiça Eleitoral e depois que o TSE fez o
desfecho do resultado da eleição, o Prefeito Edvan Brandão era
Presidente da Câmara e assumiu o município temporariamente até a
marcação de novas eleições. Depois das eleições marcadas, o Prefeito
Edvan foi candidato a prefeito, conseguiu a eleição e assumiu
definitivamente. E amanhã, no dia 28 também, ele vai fazer um ano que
está à frente da administração do município de Bacabal. E nós viemos
destacar exatamente que durante este um ano o município conseguiu
alavancar as questões, inclusive importantes que eram de interesse da
população, que era o sonho da população de Bacabal. Bacabal sofreu
por muitos anos na sua infraestrutura. Uma cidade que foi marcada,
inclusive em todo o Maranhão, pelo excesso de buraco nas suas vias e
o Prefeito Edvan Brandão este ano depois de passar por grandes
dificuldades, inclusive financeiras, como o bloqueio do Fundo de
Participação do Município por quase 4 meses, conseguiu fazer e hoje
em Bacabal está tendo uma cidade sendo reconstruída. O compromisso
do prefeito era fazer cerca de 100 km de asfalto para recuperar as vias
da cidade de Bacabal e, hoje, nós já temos mais de 40 km feitos na
cidade e até o mês de fevereiro, março, nós iremos completar os 100
km de asfalto. E um dado importante, com recursos próprios do
município. Todo dinheiro investido no asfalto tem sido dinheiro
economizado pelo Prefeito Edvan Brandão, se planejando, se
organizando para que pudesse garantir a retomada da infraestrutura do
município. E hoje Bacabal vive um momento de alegria, de satisfação
da população, porque tem olhado que o trabalho da Prefeitura hoje, da
recuperação asfáltica virou uma realidade do município. Várias
comunidades já foram feitas a sua recuperação, a Santos Dumont,
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Pantanal, a Cohab I, Cohab II, Cohab III, então a cidade de Bacabal
vive um momento de euforia por essas obras estarem sendo ali
executadas e recuperando, acima de tudo, a autoestima da nossa
população. Os investimentos que o prefeito fez durante este um ano,
investimentos na saúde que têm sido fundamental, ele adquiriu 10
ambulâncias com recursos do município, uma coisa jamais vista no
Maranhão ou em qualquer município do Maranhão, mas o Prefeito
Edvan Brandão conseguiu e apresentou 10 novas ambulância, fazendo
a recuperação, inclusive agora, a reforma e ampliação do nosso Hospital
Socorrão, que é o hospital de porta de entrada, que tem um papel
fundamental, não só para Bacabal, mas para a toda a região do Médio
Mearim. A recuperação dos postos de saúde, a aquisição de
medicamentos, que sempre teve uma grande dificuldade no município
de Bacabal e hoje os postos de saúde, o hospital, todos são abastecidos
semanalmente com medicação. Um dado importante também na
marcação de consulta, que existe uma grande demanda também em
Bacabal. Nós tínhamos cerca de 11 especialistas, hoje nós temos cerca
de 19 especialistas atendendo a população, não só de Bacabal, inclusive
de outros municípios, em função às vezes das dificuldades, da penúria
da saúde, em outros municípios, eles recorrem ao município de Bacabal.
O Prefeito Edvan, conseguiu, apesar das dificuldades financeiras, do
bloqueio dos recursos dos municípios, em função de dívidas passadas,
ele continuou mantendo o pagamento em dia de todos os funcionários
públicos. Isso tem sido uma marca importante da administração do
Prefeito Edvan Brandão. Então, nós vivemos hoje em uma cidade onde
a autoestima, o orgulho de ser bacabalense se retomou. E nós esperamos
ainda continuar investindo para que a gente possa melhorar, inclusive
situações que são ainda prioritárias. Nós temos um problema muito
sério ainda, que é a questão da água na cidade de Bacabal, mas o
Prefeito tem investido, inclusive contando com a parceria do
Governador Flávio Dino, de ter colocado um técnico da Caema à
disposição para comandar o SAAE de Bacabal. Eu, como Deputado,
inclusive fiz uma indicação de uma Emenda de 400 mil reis para o
SAAE, que está na Secretaria das Cidades, com o Deputado Rubens
Júnior para que nós possamos construir um poço com quase 300
metros, na Vila São João, e aquisição de uma balsa para que possa
continuar reforçando a captação do Rio Mearim. Porque isso é uma
demanda histórica para população, mas são problemas que existem,
mas que nós juntos com o Prefeito Edvan Brandão, levantamos a
cabeça e procuramos uma solução, porque não nos escondemos destas
dificuldades. A população passa por algumas dificuldades, mas nós
temos que enfrentar. E isso tem sido uma prioridade da administração,
o diálogo, as conversas com a população, inclusive na hora da crítica,
na hora das reclamações da população que nós também temos que ter
sempre o equilíbrio e termos o entendimento que ele como gestor
público tem que escutar a população, inclusive nas suas reclamações,
mas a grande marca do Prefeito Edvan é escutar e ir buscar soluções. E
é isso que nós queremos, continuando com as parcerias com o Governo
do Estado que tem sido importante, com o Governo Federal para que
possamos continuar avançando em índices que são fundamentais na
vida da população.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Pois não,
Deputado Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO -
Assim que V.Exa. puder V.Exa., me conceda um aparte, por favor.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Pois não.
Fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(aparte) – Estou ouvindo suas palavras e primeiro, V.Exa. diz que o
recurso utilizado para o asfaltamento de Bacabal está vindo da prefeitura.

Nos últimos seis meses, talvez até mais, o Portal da Transparência de
Bacabal está fora do ar. Então, realmente, não dá para saber, se é a
utilização do asfaltamento que está sendo feito em Bacabal é com
relação a recursos próprios. Segundo, talvez V.Exa. vive num Bacabal
que não é o mesmo que eu vivo. Porque o que nós temos visto, claro
que a situação da infraestrutura, estão sendo feitas algumas ruas em
Bacabal, mas V.Exa. sabe que os problemas de infraestrutura de Bacabal
são muito mais além do que é o asfaltamento. Então, eu vejo que alguns
povoados que têm difícil acesso ainda também a gente não vê nenhum
movimento nesse sentido. E a gente precisa saber que o inverno está
chegando. Então, V.Exa. vê a situação do povoado Santa Maria em que
foi feito uma obra, do meu ponto de vista, uma obra que é desperdício
de dinheiro público, uma obra que foi feita, eu até reconheço que era
uma situação difícil lá a entrada do povoado, mas é uma ponte que
V.Ex.ª sabe que, já, já vai estar caindo. Se você vir o Povoado Pau-
D’arco, está lá também precisando fazer essas obras. Aí V.Ex.ª fala a
respeito da saúde de Bacabal, que é realmente um dos aspectos que
muito me preocupam, a gente vê as atividades do Socorrão que você
está dizendo aí que está recebendo muito bem. A última vez que eu tive
acesso, houve a entrada de uma Emenda de R$12 milhões, aliás, de um
mês só entrou R$ 12 milhões na saúde de bacabal. Para um bom gestor,
como V.Ex.ª acha que o Prefeito Edvan Brandão é, a gente acredita que
R$12 milhões realmente dariam para fazer um Socorrão diferente.
Então, V.Ex.ª precisa de novo ir ao Socorrão e ao Materno Infantil para
ver a real situação da saúde de Bacabal. Então, assim, talvez a gente
esteja vivendo em dois universos. A gente gostaria de lembrar que
Bacabal ainda está com a infraestrutura arrasada, totalmente arrasada,
sem falar da questão da água que realmente é um problema que se
arrasta ao longo dos anos e que realmente precisa de ação, mas que até
agora nenhuma atividade que a gente percebe que possa reverter esse
quadro. Não vejo. O que nós vimos foi que chega uma máquina a
Bacabal de escavar poço, talvez agora se consiga, porque somente com
o valor da mão de obra, a gente consiga fazer água em Bacabal. Realmente,
eu não sei o que está acontecendo, V.Ex.ª poderia até me informar o que
está acontecendo com essa máquina. Então, o que a gente vê é realmente
isso de falar que a saúde de Bacabal está boa, mas eu, sinceramente,
Deputado, acredito que a quantidade de dinheiro que entrou na Saúde
de Bacabal realmente dava para ter feito uma revolução. Esses médicos
que V.Ex.ª diz que tem com relação às especialidades, o que se está
fazendo? Porque pactuado tem, por exemplo, o Serviço de Ortopedia,
mas qual é a cirurgia ortopédica que o município de Bacabal fez? E por
aí vai, Deputado. Então, a gente realmente precisa levar o debate de
Bacabal adiante porque o que nós temos visto mesmo é exatamente
isso aí que eu estou vendo. Gostaria de lembrar que a infraestrutura de
Bacabal precisa de muito mais, não é só asfalto que vai resolver o
problema da nossa cidade. Um problema sério que Bacabal tem é o
desenvolvimento de emprego e renda. Não vemos nenhuma ação do
Município no sentido de dinamizar essa situação. Bacabal está lá,
precisando cada vez mais. Graças a Deus, agora com essa ida, e a gente
tem que agradecer ao Governador Flávio Dino, até a Seinc que fez o
esforço e a Assembleia, principalmente da Comissão de Assuntos
Econômicos, que está com essa abertura do poço e pode ser que
revitalize a economia, mas a Prefeitura, ele é do dono do timão da
cidade, o Prefeito, ele tem o leme da cidade, ele leva a cidade para onde
ele quer, e a gente não vê ação nenhuma nesse sentido. Então, assim,
talvez a gente precise olhar Bacabal do mesmo foco, essa é a minha
opinião, eu acredito que Bacabal tem desafios enormes, a gente precisa
dar emprego para aquela juventude, porque senão nós temos que abrir
muitas outras casas para atender os jovens que estão se envolvendo
nas drogas da nossa cidade. Nós não vemos nenhum movimento, o
esporte na nossa cidade, enfim, essa é a verdade da nossa cidade. Então
eu gostaria de que nós realmente somemos esforços no sentido de
revitalizar a nossa cidade.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Tranquilo,
Deputado Carlinhos. Eu quero dizer primeiro que eu fico feliz com o
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seu pronunciamento por um dado importante. Você falou sobre a
questão da sua preocupação em relação ao asfalto, porque o Portal da
Transparência não diz de onde é o recurso. Para mim o mais importante
de tudo isso, vou ser bem sincero, o senhor foi Deputado inclusive da
antiga gestão que passou durante um ano e seis meses e segundo o
senhor, inclusive, nós enfrentamos esses problemas atualmente em
função também do passado, que você fazia parte do passado, mas para
mim o mais importante em vez de Portal da Transparência, é o senhor
ver... se o senhor andar na Vila São João, andar no Pantanal, na Santos
Dumont a alegria do povo, o asfalto chegando na porta da casa dela. O
que nós temos que ficar felizes não é em função se o Portal está ou não
está, é se a obra está chegando. E está chegando!

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(aparte) – Mas, Deputado, eu gostaria de lembrá-lo, Deputado, que a
gestão pública, diferentemente da gestão privada, é preciso prestar
contas, é disso que nós estamos tratando. Então, quem sabe se o
dinheiro da saúde não está indo para o asfalto? Talvez seja isso - talvez
seja isso. Então assim, Deputado, o Portal da Transparência é uma
obrigação do município. Aliás, eu não entendo nem por que tanto
tempo está e não há nenhuma manifestação do Ministério Público
nesse sentido. A gente precisa... o dinheiro público não é seu, não é
meu, ele é do povo e precisa ser explicada a origem, como gastou, as
licitações. Como é que você pode analisar uma gestão se você não tem
o Portal da Transparência, Deputado? Vossa Excelência, está dizendo
que o dinheiro pode vir de onde vir para a execução de uma obra,
porque a gente não sabe de onde é que o dinheiro vem, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Eu estou
achando, Deputado...

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Eu
acho que Bacabal já não é mais uma cidadezinha de três mil habitantes,
onde entra mais de R$ 12 milhões mensais. Além disso, dos outros
convênios que podem entrar no município, a gente não fica sabendo
exatamente de nada. Acho que V. Ex.ª tem que alertar o Prefeito para
que ele possa reativar, até para a gente poder saber como está sendo
gerida a nossa cidade. Os empregos que foram dados na campanha
eleitoral foram demitidos e a gente precisa saber o que está acontecendo
no nosso município, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado
Carlinhos, eu acho interessante é que o senhor usa dois pesos e duas
medidas. O senhor fala tanto de Portal da Transparência aqui, mas
durante um e seis meses que V. Ex.ª participava da administração, que
seu filho era vice-prefeito, V. Ex.ª nunca subiu nesta tribuna para falar
sobre o Portal da Transparência. E nem conhecia. Eu acho que é uma
coisa nova na sua vida o Portal da Transparência. E se o senhor entrar
no computador ou no seu notebook ou no seu celular...

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(aparte) – Vossa Excelência precisa entender que todas as vezes... V.
Ex.ª todas as vezes, Deputado, todas as vezes em que você aborda os
assuntos importantes, que é a discussão da nossa cidade, todas as
vezes você leva para o lado pessoal.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Não,
Deputado, não é levar para o pessoal! Deputado Carlinhos, escute
bem...

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Ah,
é porque você não sabe... pare com isso, Deputado. Deputado, para
com isso! Vamos discutir as nossas ações, de Bacabal, discutir as ações
da Prefeitura. A gente tem um povo morrendo à mingua na porta do
Socorrão, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Eu vou fazer
uma pergunta para o Senhor, vamos falar de ação do presente, o Senhor
está tão preocupado com as ações do presente, agora me diga: O que é
que o Senhor colocou de emenda para resolver quaisquer desses
problemas agora, em Bacabal? Nada.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO -
Botei um milhão de reais para asfalto em Bacabal, Deputado, botei um
milhão, um milhão de reais de asfalto em Bacabal, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Quando,
Deputado?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - V.
Exa. ainda não fez isso ainda.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado, o
asfalto quem fez lá foi o Governador que o Senhor tentou colar no
Governador o asfalto do passado...

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO -
Converse com o Secretário da Infraestrutura que ele vai lhe dizer que o
asfaltamento da Pedro Brito foi resultado de emenda nossa, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado, o
Senhor está falando de questões públicas, o Senhor está falando de
transparência, orçamento, a gente coloca no Diário Oficial todo final
de ano. Me mostre nas suas emendas, no Diário Oficial, qual é a
emenda que o Senhor tem para Bacabal? Nenhuma. Pegue o Diário
Oficial e veja as emendas do Deputado Roberto Costa. Então, não
vamos discutir isso, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Nós
passamos um ano e meio lá, como o Senhor mesmo disse, mas não teve
uma emenda sua também nesse período não, Deputado. Então, assim,
eu acho que V.Exa. fica levando para o lado pessoal, eu não quero levar
para o lado pessoal, Deputado, eu não quero, eu não quero levar para
o lado pessoal, eu só quero, Deputado, eu só quero que a gente não
faça transparecer de que a nossa cidade está mil maravilhas, Deputado,
vá escutar o povo do Socorrão.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - O problema,
Deputado Carlinhos, é que o Senhor está escutando o que as pessoas
falam e não procura ler. Se o Senhor pegar, e eu peço inclusive aqui à
Mesa que encaminhe o Diário Oficial com o Orçamento, inclusive do
ano passado que nós aprovamos nesta Casa, nos três anos, e entregue
para o Deputado Carlinhos para ele ler, de forma clara, transparente e
pública, as emendas do Deputado Roberto Costa que estão lá no Diário
Oficial do Estado. Agora, se eu pegar o Diário Oficial e for ler as suas,
não tem. Então, é muito fácil querer cobrar. Agora, tem que aceitar,
Deputado Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(aparte) - Deputado, a gente precisa saber de execução, não é Deputado,
V. Ex.ª tem que saber da execução e o que foi executado do seu lado,
Deputado?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - O senhor
não conhece a Fazenda Esperança de Bacabal? Ah, já tem e já encontrou.
Então, fala aí no microfone que o senhor já encontrou uma emenda do
Deputado. Não, não, fale aí no microfone, o senhor não quer falar no
microfone? Então, fale aí agora para o Deputado que o senhor está
falando, que encontrou uma emenda do Deputado Roberto Costa que
construiu a Fazenda Esperança, em Bacabal.
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O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO

(aparte) - Deputado, mais uma vez, eu não quero entrar no debate
pessoal, não Deputado, conclua, porque a população de Bacabal está
vendo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Meus caríssimos Deputados Roberto Costa e Carlinhos
Florêncio, dois brilhantes Deputados, o debate é sempre muito bom,
mas vamos só ter cuidado para não descambar para um bate-boca.
Deputado Roberto, continue, por gentileza, o seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Eu entendo
que o sofrimento do Deputado Carlinhos, que quando ele fazia parte
da administração, que o filho dele era Vice-Prefeito, ele andava numa
cidade cheia de buraco e hoje por onde ele anda na cidade tem asfalto,
mas isso é uma coisa normal.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(aparte) - Deputado, mais uma vez, eu gostaria de apartear, eu gostaria
de lembrar a V. Ex.ª que o grupo do Senador João Alberto despendeu
muita, muita, muita ação na derrubada do Prefeito Zé Vieira.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Não, não,
não.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(aparte) - Um ano e meio de um governo altamente conturbado, em que
V. Ex.ªs trabalhavam no Ministério Público e V. Ex.ª vê que nós não
temos uma ação no Ministério Público, mas nós vamos ter, vamos ter.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Não,
Deputado, não tem porque não tem motivo, porque se o senhor tivesse
motivo, fazia como eu.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊCIO (aparte)
- Não tem motivos, nós estamos aguardando as circunstâncias, primeiro,
Deputado, a gente fica sem saber no Portal da Transparência, nós não
temos acesso às contas do Governo. Eu gostaria de lembrar...

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
Presidente, o Deputado Carlinhos está...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, do jeito que V.Ex.ªs estão fazendo
ninguém está escutando o estão dizendo.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, eu estou aqui na tribuna e não vou dar mais o aparte para
o Deputado Carlinhos, porque ele quer conturbar...

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Diferentemente de V.Ex.ª, eu vou respeitar não me conceder aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – O Deputado
Carlinhos falou a coisa mais importante para mim até agora, Deputado
Edivaldo Holanda. Ele falou tanto em Portal da Transparência, mas
acabou de assumir que a administração do Prefeito Edvan Brandão, em
Bacabal, não tem uma ação na Justiça, o próprio Carlinho acabou de
falar. Eu não queria que ele se retirasse, porque, toda vez que a gente
vai para esse debate e começa a colocar algumas verdades, o Deputado
Carlinhos se levanta e não discute. Quando a gente relembra o passado
ao qual ele pertenceu e o que hoje nós estamos fazendo na cidade. Eu
queria que o Deputado Carlinhos voltasse para a gente continuar, mas,
como sempre, os fatos são muito fortes, hoje a transformação que nós
fazemos na cidade é exatamente essa, é de asfalto chegando às portas
das casas das pessoas, é a medicação nos hospitais dos postos de
saúde, é pagamento em dia, é o esporte sendo valorizado, é a cultura

sendo valorizada. Nós sabemos que, em algumas situações, para a
Oposição é aquele velho sistema: quanto pior melhor, mas lá as coisas
se modificaram e Bacabal vive um novo momento. Eu fico triste de ver
o posicionamento do Deputado Carlinhos, pois, além de não ter
argumentos, tem que fugir da sessão para não continuar o debate, mas
é o direito que se tem, né? Alguns que não têm argumentos têm que
fugir e outros permanecem porque andam de cabeça erguida. Eu fico
muito tranquilo em relação a isso. Então, Senhor Presidente, eu quero
dizer inclusive que fiquei feliz com o aparte do Deputado Carlinhos
porque, primeiro, ele colocou aqui que a Prefeitura de Bacabal, hoje na
gestão do Prefeito Edvan, não tem um processo no Ministério Público,
que é uma verdade porque as coisas são feitas de forma clara,
transparente. O nosso compromisso lá é exatamente sempre priorizar
a população, priorizar as ações para atender historicamente àquilo que
não tinha sido feito em Bacabal. Quando a gente fala em relação ao
asfalto, quando ele diz que o asfalto não é importante, mas, se você
perguntar para um cidadão de Bacabal, perguntar em toda a cidade de
Bacabal, o maior sonho do povo bacabalense era a recuperação das
ruas. Roberto pode se perguntar: será que isso é tudo como uma cidade
como Bacabal? É claro que não, mas os que passaram não fizeram e o
povo, quando chega no período do inverno, vê a lama e vê a água na sua
porta, vê o sofrimento na sua porta. Claro que o gestor público,
Deputado Edvaldo, tem que pautar a sua administração e sua gestão no
interesse público acima de tudo, escutar o clamor da população. Eu
não tenho que determinar o que tem que ser feito, eu tenho que escutar
a população para saber o que devemos fazer por ela, porque os recursos
que nós gerimos são dela. Se para o Deputado Carlinhos o asfalto não
é mais nada, é porque ele anda muito pouco em Bacabal, mas quem
vive lá no dia a dia e sabe das dificuldades da cidade e da população
sabe o quanto o asfalto é importante. A questão do atendimento,
Deputado Carlinhos falou quantas cirurgias ortopédicas se faz. Ele
não fala a verdade porque a questão da cirurgia ortopédica não é de
responsabilidade do Município, é do nosso Hospital Laura, o Hospital
Regional de Bacabal. Ele só esqueceu de dizer que a direção do Hospital
Regional de Bacabal é dele. Ele só não disse isso! Só não disse que os
serviços que prestam desde um Raio X por lá, é dele. Mas não fala. Eu
não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é com a situação
da população, que nós com o Prefeito Edvan Brandão, com o Deputado
João Marcelo, com o Senador João Alberto, que se começou a resolver.
Quando ele fala: ‘Ah, do Senador João Alberto, R$ 12 milhões’. Ele
esqueceu de dizer, que eu ia perguntar para ele: ‘Deputado, o Senador
João Alberto, esses R$ 12 milhões que o senhor falou foi que ele
colocou, como senador, para a cidade de Bacabal e que recebeu os R$
12 milhões’. E enquanto nós botamos 12 ou 20 milhões, o Deputado
Carlinhos Florêncio nunca botou uma emenda para Bacabal. Ele veio
se apegar, disse que a R$ 1 milhão de asfalto que o Governador Flávio
Dino fez há 3 anos na cidade, mas foi o Governador Flávio Dino. Obra
do Governador Flávio Dino nós temos que dizer que foi o Governador.
O Governador está fazendo, reformando e ampliando o Caic para
transformar em uma escola de 2º grau. Quem está fazendo? É o Prefeito?
Não, nós somos parceiros. É o Governador Flávio Dino. Longe de mim
subir em uma obra de Governador. Agora, eu coloquei, como Deputado,
emendas para o município em todo os meus mandatos. Inclusive o
último agora foi investindo no SAAE de Bacabal. Ele disse que eu
nunca tinha botado, aí depois ele lembrou que a Fazenda Esperança de
Bacabal foi construída com a emenda do Deputado Roberto Costa.
Então ele fala uma coisa e depois ele desdiz o que ele falou. Ele disse
que não temos transparência, depois ele pega o microfone e diz: “Não,
mas lá não tem uma ação do Ministério Público contra a Prefeitura”.
Mas eu entendo, quanto mais o Prefeito Edvan trabalha, mais... quem
não fez nada entra em parafuso. Quanto mais nós asfaltamos a cidade,
com o Prefeito Edvan Brandão, mais loucura fica na oposição. Quanto
mais medicação botamos nos postos de saúde, nos hospitais, mais eles
começam a perder o sentido da vida. Porque o nosso compromisso lá
sempre vai ser em priorizar a população. Não é minha família, não é
família de prefeito, não é família de vereador, não é família de
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absolutamente ninguém, a prioridade da nossa administração é a
população. E eu fico muito feliz de termos travado uma luta, em 2016,
como candidato. Perdemos para um candidato que não poderia ser
candidato, que depois foi reconhecido pelo TRE e pelo TSE. Esse é o
processo político e jurídico que foi feito de forma extremamente legal
e o que o prefeito está fazendo em um ano é tudo aquilo que não
fizeram, por muitos anos. Reconheço, inclusive aí, que o ex-prefeito
Zé Vieira tem o seu trabalho voltado, quando foi prefeito da cidade de
Bacabal, nos seus primeiros mandatos. Mas, em relação... eu sempre
costumo dizer, em relação a outros políticos de Bacabal eu subo nesta
tribuna de cabeça erguida, porque inclusive sempre faço um convite a
eles: vamos para a praça pública em Bacabal? Fica de um lado e eu fico
de outro e vamos perguntar para o povo de Bacabal quem é que tem
trabalho, se é o Deputado Roberto Costa ou se é outro Deputado.
Porque sabe o que determina isso, Deputado Edivaldo? Toda vez, é o
resultado das eleições. Eu sem Prefeitura sempre fui o mais votado,
com Prefeitura fui mais votado. E sempre dando de capote no segundo
colocado. Então o povo me conhece. E fico feliz hoje de subir nesta
tribuna e enaltecer toda a transformação que estamos fazendo na cidade
de Bacabal. E tenho certeza, sei do reconhecimento do povo hoje pela
administração do Prefeito Edvan Brandão, que é um homem sério, é
um homem de Deus, um homem que tem compromisso com a cidade,
um homem que veio da zona rural de Bacabal como vereador, do povoado
da Bela Vista e que fez toda a transformação que o povo precisava. E
é isso que nós queremos. É esse compromisso com a população que
precisamos ter, todos nós políticos. E a minha maior alegria, hoje, é
poder sempre andar em Bacabal, em todas as ruas, em festa, em igreja,
em todos os cantos, de cabeça erguida, porque o povo reconhece todo
o nosso trabalho e a nossa luta vai continuar neste caminho e ajudar o
Prefeito Edvan Brandão a continuar fazendo essa grande transformação
positiva na vida das pessoas. E é isso que nós queremos, é continuar
trabalhando em busca de emprego, de oportunidade para a nossa
juventude, de curso de qualificação que nós fazemos no município
visando isso, é apoiando a todos, independentemente da posição
política, porque o que nós temos que ter uma preocupação e isso eu
sempre tenho argumentado, não é partido A, partido B, grupo de
Prefeitos, grupo contra Prefeitos, nós temos que nos preocuparmos
todos é com a população, o embate político vai ter no momento exato,
no momento da eleição, e se for vontade da população, ela faz as
modificações que ela quer fazer. Agora, nós temos que ter hombridade,
nós temos que ter responsabilidade, quando nós usamos a tribuna ou
usamos o microfone desta Casa, não de fazer ataques levianos,
principalmente aqueles que não têm condição de atacar, porque em
relação a trabalho, em relação a trabalho pela cidade de Bacabal, em
respeito ao povo de Bacabal, não tem outro Deputado que atue em
Bacabal, e respeito a todos, claro, mas de Bacabal, que tenha mais do
que o Deputado Roberto Costa. E hoje, se ele não conhece as ruas de
Bacabal, eu quero convidá-lo para ir no hospital comigo, ir nos postos
de saúde, ir às ruas que estão sendo asfaltadas, para ele ver exatamente
como é que se trabalha pelo povo, como é que se reconhece o desejo de
uma população e por onde nós andamos hoje, o orgulho de ser
bacabalense se retomou em todos os corações dos bacabalenses, porque
na cidade de Bacabal é um canteiro de obras, é um canteiro de alegria,
um canteiro de felicidade. Ano que vem completaremos cem anos, e no
centenário de Bacabal o compromisso do Prefeito Edvan Brandão junto
com o Deputado Roberto Costa é de entregar uma nova cidade. E com
a ajuda de Deus, com a ajuda de todos os companheiros nossos, nós
vamos fazer isso porque esse foi o nosso compromisso, e o nosso
compromisso, nós vamos cumprir. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tempo dos Partidos ou Bloco: Bloco Parlamentar de
Oposição, declina. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Zé Inácio, por cinco
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, demais Deputados, Deputadas, galeria,
imprensa. O que me traz, mais uma vez, a esta tribuna, desta vez é
para fazer comentários acerca da fala de um Procurador de Justiça do
Ministério Público do Pará, uma fala que repercutiu ontem
nacionalmente. Na verdade, o trecho do áudio que ele se pronunciou
viralizou na internet, em que o Procurador do Ministério Público do
Pará, um Procurador de Justiça, que tem o dever de respeitar a
Constituição, respeitar as leis, que garante o direito a igualdade de
tratamento, o Senhor Ricardo Albuquerque disse que o problema da
escravidão no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. Veja que
tamanho absurdo! E ele fez isso durante uma palestra para estudantes
do curso de Direito, na cidade de Belém, e não se conteve e ainda foi
além, pois tem outro trecho da fala dele que merece aqui ser destacado:
“Não acho que nós temos dívida nenhuma com quilombolas. Nenhum
de nós aqui tem navio negreiro”. Ele fala isso e esquece que, assim
como no Maranhão, no Pará, tem uma grande população de negros,
uma grande população de comunidades quilombolas. Um Procurador
de Justiça de um estado tem que, minimamente, conhecer a história do
povo brasileiro, conhecer a história, a formação econômica e social do
povo do seu estado. Ainda que não queira concordar com alguns
posicionamentos sobre a importância que tem o povo negro, a
população indígenado nosso país para a formação da nossa cultura,
das artes, da religião, ele não pode, como procurador, cometer um
absurdo, falar uma asneira desse nível, e nós não podemos nos calar,
porque esse clima de ódio se dá por toda uma conjuntura que nosso
país vivencia. É estranho também. Eu faço referência a outro
pronunciamento que teve muita repercussão ontem que foi o
pronunciamento do Ministro da Economia, o Ministro Guedes, que
falou sobre o AI-5. Então, essa conjuntura de pessoas que têm relação
direta com o governo Bolsonaro está se sentindo num ambiente de
disseminação de ódio, de preconceito e de fazer constante referência à
Ditadura porque estão seguindo a liderança do Presidente Bolsonaro.
E o Guedes, muitos podem estranhar, mas quem conhece um pouco da
história dele sabe que não há do que se espantar com as declarações
dele até porque o Guedes se mudou para o Chile e morou durante
muito tempo lá, durante o período do regime Pinochet, Deputado
Rafael, época que ele foi para uma universidade que estava sob o
regime militar. Então, ele trata assuntos como esse como assunto do
cotidiano que ele viveu, do que ele acredita e o desejo de um novo AI-
5, dito pelo Guedes, para a implantação de uma Ditadura com ares de
legalidade sob o comando do Bolsonaro. Sempre existiu entre eles,
assim como o filho recentemente fez a mesma referência, as declarações
dele somadas às últimas movimentações de representante do Governo
Federal, apontam para uma escalada autoritária, que mira
principalmente os movimentos sociais, os partidos de esquerda, os
movimentos populares. Na semana passada, Senhor Presidente, só
para eu concluir, o Presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso
Nacional um Projeto de Lei com regras sobre o chamado Excludente de
Ilicitude. Que ele acha que profissionais, homens da segurança podem
cometer crime considerando que estão no devido dever de ofício e não
responderem a processo. E nesta semana, mais uma vez, o Presidente
Jair Bolsonaro foi além e afirmou que estuda enviar ao Congresso
Nacional um projeto prevendo aplicações de ações da GLO, em
processo de reintegração de posse no campo. Ele quer reprimir a atuação
dos trabalhadores que reivindicam o direito à posse da terra ou que
reivindicam terra, que lutam pela Reforma Agrária, que lutam pela
regularização de territórios quilombolas, de territórios indígenas. Então
nada a se estranhar na atitude do Ministro Guedes, porque ele está
seguindo os mesmos passos do Presidente Bolsonaro, eles têm a mesma
convicção sobre esse mesmo tema. Trata-se de mais uma investida do
seu governo para institucionalizar o uso da força, e da violência
legalizada contra os pobres do campo. Tem referência também,
Bolsonaro, o Guedes, o filho do Bolsonaro, ao 5º Decreto dos anos de
chumbo que resultou no fechamento do Congresso Nacional e reforçou
o autoritarismo do Presidente para decretar estado de sítio por tempo
indeterminado. Demitir pessoas do serviço público, cassar mandatos,
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como aconteceu no Congresso Nacional, como aconteceu nas
Assembleias Legislativas. Aqui na Assembleia Legislativa também se
cassou mandato depois do AI- 5. Suspender direitos políticos, confiscar
bens privados e intervir em Estados e municípios. É isso que o governo
autoritário quer, é isso que o governo autoritário prega. Devemos,
senhores, repudiar com toda veemência e ímpeto esses atos
antidemocráticos, autoritários do Governo Bolsonaro. O povo não
aceitará calado as ameaças ao estado de direito. Lutaremos até o fim em
defesa da democracia. Eu quero finalizar dizendo que vou apresentar
uma moção de repúdio, não só ao Ministro Guedes como também ao
Procurador de Justiça do Estado do Pará. Porque situações como essa
nós não podemos nos calar. O que eles querem é que a defesa deles
para atos como esse, atos autoritários, eles passem a fazer parte do
cotidiano brasileiro, fazer parte do dia a dia das pessoas de tal forma a
naturalizar e eles impor à força para querer governar o nosso país. Na
medida que não tem um programa de governo que possa tirar o nosso
país da situação que está, que não consiga gerar emprego, que não
consiga melhorar a saúde pública, que não consegue melhorar a segurança
pública, eles apelam para o autoritarismo. E é por isso que está essa
escalada de desemprego, mais de 12 milhões de desempregados e o
dólar subindo, todos os dias, passando de 4 reais, talvez chegando a 5
reais, e nós não conseguimos ter resposta nenhuma desse ministro
Guedes para a economia, aí ele não tem resposta para a economia, quer
falar de política e falar de política, de forma autoritária. Senhor
Presidente, muito obrigado pela tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por 10 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
galeria, imprensa. Venho nesta manhã, Senhor Presidente, apenas para
comunicar a todos os colegas e convidar, Deputado César Pires, para
mais tarde, às 15h, aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de
Comunicação, teremos a última audiência pública para a criação do
Pró-Comitê da Bacia do Rio Pindaré. O Rio Pindaré por ter uma ação
política dentro daquele território iniciou um processo de mobilização
acompanhado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para a
criação do seu comitê, apesar de ser, do ponto de vista geográfico, um
afluente do Rio Mearim, e ainda há controvérsias com relação a isso,
instituiu ali o processo de mobilização, e gostaria de convidar todos
para que, às 15h, a gente participe dessa audiência pública, vai ser um
tema muito importante, e a nossa comissão especial temporária que
cuida da nova governança hídrica do estado, dá mais um passo com
relação a esse avanço, porque a criação e instituição desses comitês é
fundamental para uma política de recursos hídricos forte. Quero também
destacar que amanhã pela manhã teremos uma audiência pública na
cidade de Caxias, onde também encerra o processo de finalização de
mobilização do Comitê da bacia do Rio Itapecuru, e com isso vamos
avançando na política, Deputado Zito Rolim, Vossa Excelência que
está, que já foi prefeito de Codó, por 8 anos, conhece bem a importância
deste rio, fizemos inclusive seminários no município de Codó. E amanhã
vamos findar todo esse processo de mobilização, lá o nosso anfitrião e
coordenador, Secretário de Meio ambiente de Caxias, Pedro Marinho,
está mobilizando, vou tentar participar, não sei se conseguirei devido
às agendas, aqui em São Luís, mas logo mais estaremos presentes na
audiência pública do Rio Pindaré. Queria frisar também que, na parte
da tarde, amanhã, quinta-feira, haverá um seminário este já será em
Teresina, capital do estado do Piauí, com relação ao processo de eleição,
já do comitê instituído pelo Presidente Michel Temer, do Comitê da
Bacia do Rio Parnaíba. Este já tem um processo em andamento de
eleição, já um processo bem avançado e findando esse processo,
obviamente, iniciaremos os estudos para o Plano Diretor da Bacia.
Então, será na quinta-feira, à tarde, e na sexta-feira, no auditório da
FIEPI - Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Amanhã pela
manhã, em Caxias, e, hoje à tarde, aqui em São Luís, tratando dos três
rios importantes para nosso estado, Parnaíba, Itapecuru e Pindaré,

para que a gente possa fortalecer cada vez mais a política de recursos
hídricos do nosso estado, Presidente Othelino. Então, eu gostaria apenas
de fazer esse comunicado e dizer a todos os colegas, aos membros
também da Comissão Especial que possam participar deste momento
importante, pois essa discussão vai nortear a futura política estadual
de recursos hídricos em nosso estado, assim como existe uma política
forte no estado do Ceará, no estado do Piauí e em outros estados que
têm uma política de recursos hídricos de forma mais eficiente. Então,
Senhor Presidente, era só esse informativo que eu queria dar na tribuna
na manhã de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN, Deputada Mical.
Declina.

VI -  EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há mais oradores inscritos.

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

Resumo da Ata da Centésima Quadragésima Nona Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e seis de novembro 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, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Hélio
Soares, Pastor Cavalcante, Rildo Amaral, Vinícius Louro, 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 Senhores Deputados: Duarte Júnior, Rigo Teles e Wellington do
Curso. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação em único turno das Medidas Provisórias nºs:
299/2019 (Mensagem nº 090/2019), de autoria do Poder Executivo,
altera a lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a
contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do Inciso IX do Art. 19, da Constituição Estadual  e  Medida Provisória
nº 300/2019 (Mensagem nº 091/2019), de autoria do Poder Executivo,
dispõe sobre o subsídio dos servidores do subgrupo atividades de
Polícia Civil. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC), estas Medidas Provisórias foram
aprovadas e encaminhadas à promulgação. Em segundo turno, regime
de prioridade, com pareceres favoráveis da CCJC e das Comissões de
Mérito, foram aprovados e encaminhados à sanção governamental os
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Projetos de Lei Complementar n°  001/19, (Mensagem nº 01/2019), do
Poder Judiciário, que altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos
a vagar de depositário, de distribuidor e de escrivão de serventia judiciária
constante do anexo único da Lei Complementar nº 125/09 e  008/19,
também de autoria do Poder Judiciário, (Mensagem n° 12/19), que
altera e acrescenta dispositivo à Lei Complementar n° 14, de dezembro
de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão). Em segundo turno, tramitação ordinária, com parecer
favorável da CCJC, foram aprovados e encaminhados a sanção
governamental os Projetos de Lei n°s: 407/19, do Deputado Fernando
Pessoa, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria da Penha
nas Escolas Estaduais do Estado do Maranhão e 428/19, do Deputado
Neto Evangelista, que dispõe sobre a proteção às gestantes participantes
de concursos públicos estaduais, este último com parecer favorável
também da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho. Ainda em segundo turno, tramitação ordinária,
com parecer favorável da CCJC, foram aprovados e encaminhados à
promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nº 076/19, do
Deputado Fernando Pessoa, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” ao Senhor Wilson Luiz Barbosa Ribeiro e
137/19, da Deputada Daniella Tema, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Capitão de Mar e Guerra, Márcio
Ramalho Dutra e Mello. Em primeiro turno, tramitação ordinária, com
parecer favorável da CCJC, foi aprovado o Projeto de Resolução
Legislativa nº 117/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede
o título  de Cidadão Maranhense ao Senhor Ulisses Schwarz Viana. O
Projeto de Lei nº 192/19, de autoria do Deputado Wendell Lages foi
transferido devido à ausência do autor. Em seguida, foi apreciado o
recurso do Deputado Wellington do Curso contra a decisão da Mesa
que indeferiu o Requerimento nº 678/2019, de sua autoria. O Plenário
rejeitou o referido recurso, mantendo a decisão da Mesa. Na sequência,
foram aprovados os Requerimentos nºs: 683/19, do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando que seja votado em regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 559/19, de sua autoria; 684 e 698/19, do Deputado Doutor
Yglésio, para que sejam votados em regime de urgência, os Projetos de
Lei nºs: 522 e 560/19, ambos de sua autoria; 685/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, subscrito pelos Deputados Professor Marco
Aurélio e Wellington do Curso, encaminhando mensagem de
congratulações e aplausos ao Doutor Natalino Salgado Filho, por sua
posse como Reitor da Universidade Federal do Maranhão–UFMA;
696/19, do Deputado Rafael Leitoa, para que seja realizada uma Sessão
Solene para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Ulisses Schwarz Viana; 700/19, do Deputado Fernando Pessoa,
solicitando que seja votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 117/19, bem como
o Projeto de Lei nº 137/19, ambos de autoria do Deputado Rafael
Leitoa e 701 e 702/9, do Deputado Roberto Costa, também solicitando
que sejam votados em regime de urgência os Projetos de Lei
Complementar nºs: 015 e 016/19, de autoria da Defensoria Pública  e
do Ministério Público, respectivamente. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos n°s: 693 e 694/19, ambos do
Deputado Wendell Lages, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 11 e 14 de novembro, do
corrente ano; 695/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duaillibe,
enviando mensagens de condolências a Senhora Diana dos Santos Batista
e família, pelo seu falecimento do seu esposo, Senhor Elias de Sousa
Almeida ocorrido no dia 15 de novembro do corrente e 697/19, da
Deputada Andreia Rezende, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias referentes ao mês de outubro do ano em curso,
conforme atestado médico. Sendo indeferido pela Mesa o Requerimento
699/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Senhor Raimundo Nonato
de Carvalho Lago Júnior, solicitando a relação de funcionários,
distribuídos por municipalidades, que foram identificados em situação
de acúmulo de cargos, funções e empregos públicos. em não sendo
possível a divulgação de seus nomes, que nos encaminhe, pelo menos,
os municípios que se encontram em situação de funcionalismo irregular.

Por força de acordo das lideranças foram apreciados na Presente Ordem
do Dia e aprovados: em primeiro e segundo turnos, regime de urgência
os Projetos de Lei Complementar n°s: 015/19, do Ministério Público,
que acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 86/2005,
adequando-a aos termos do § 2º do artigo 98 da Constituição da Federal
e 016/19, da Defensoria Pública, que inclui dispositivo à Lei
Complementar nº 168/2014 para destinar percentuais dos valores
efetivamente devidos de emolumentos para a Defensoria Pública do
Estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis das competentes
Comissões Técnicas estes projetos foram encaminhados à sanção
governamental; Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
foram aprovados e também encaminhados à sanção governamental os
Projetos de Lei  n°s: 559/19,  do Deputado Rafael Leitoa, que modifica
a Lei nº 10.411/15; Projeto de Lei  n° 137/19, do Deputado Fernando
Pessoa, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades
farmacêuticas. Por fim, o Plenário aprovou em segundo turno,
tramitação ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 117/19, do
Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Ulisses Schwarz Viana. Com parecer favorável da CCJC,
este projeto foi encaminhado à promulgação. Na forma regimental
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos
nºs: 704/2019, do Deputado Duarte Júnior; 705/19, do Deputado
Carlinhos Florêncio e 706/19, do Deputado Ariston. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos, o Deputado Zé Inácio Lula e Deputada Mical
Damasceno falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
O Deputado César Pires falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição.
As demais agremiações declinaram de usar o tempo a elas destinado.
No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo
a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido
e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 27 de novembro de
2019.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 299, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019
  LEI Nº 11.173 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que
d ispõe sobre a contratação, por tempo
determinado, de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 19, da
Constituição Estadual.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 299, de 23 de outubro 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 O § 1º do art. 2º e o inciso III e o § 1º do art. 4º da Lei nº
6.915, de 11 de abril de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“(...)
Art. 2º (...)
(...)
§ 1º Nos casos dos incisos V e VI deste artigo, os contratos
poderão ser prorrogados, no máximo, uma vez, até o final
do ano letivo em que expirar a vigência do instrumento
contratual.
(...)
Art. 4º (...)
(...)
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III - até quatro anos, nos casos dos incisos V, VI e VIII do
art. 2º;
(...)
§1º No caso dos incisos V, VI, VII e VIII do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogad os desde que não
ultrapassem quatro anos.
(...)” (NR)

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, passa
a vigorar acrescido do § 4º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 7º (...)
(...)
§4º O vencimento do pessoal contratado com base no inciso
VII do art. 2º desta Lei será fixado pelo Poder Executivo, em
importância não superior ao valor do vencimento do
servidor efetivo, de final de carreira das categorias
correspondentes, previstas no Estatuto do Magistério de 1º
e 2º Graus do Estado do Maranhão, podendo ser atribuída
a gratificação de que trata o inciso V do art. 74 da Lei nº
6.107, de 27 de julho de 1994.”

Art. 3º Fica revogado o inciso IV do art. 4º da Lei nº 6.915, de
11 de abril de 1997.

Art. 4º 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. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de novembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 300, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019
LEI Nº 11.174 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre o subsídio dos servidores do Subgrupo
Atividades de Polícia Civil – APC, e dá outras
providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 300, de 23 de outubro 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 Os valores dos subsídios dos servidores integrantes do
Subgrupo Atividades de Polícia Civil - APC são os estabelecidos no Anexo
Único desta Lei, a considerar de 1º de outubro de 2019.

Parágrafo único. Os valores constantes no Anexo Único
incorporam aos subsídios dos servidores integrantes do Subgrupo APC as
quantias atualmente pagas a título de decisão judicial, referente à Gratificação
por Dedicação Exclusiva, ficando vedado qualquer pagamento adicional
ou acréscimo a este título.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º 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. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO  “MANUEL BECKMAN”, em 26 de novembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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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 137/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1003 /2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Capitão de Mar e Guerra Marcio
Ramalho Dutra e Mello.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman”  ao Capitão de Mar e Guerra Marcio Ramalho
Dutra e Mello, Capitão dos Portos do Maranhão.

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

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

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

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 076/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1004 /2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” ao Senhor Wilson Luiz Barbosa Ribeiro.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” ao Senhor Wilson Luiz Barbosa Ribeiro, por seus serviços
prestados em prol do desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará 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. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

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

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 028/2019

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

nº 534/2019, de autoria do Poder Executivo, que Institui a Política
Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio no Estado do
Maranhão, que deverá ser implementada em cooperação com a União
e os Municípios e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer

nº 753/2019), com emenda modificativa, adotada pelo relator Senhor
Deputado Rafael Leitoa. Vem agora o Projeto a esta Comissão para
que seja emitido o Parecer 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.

A Política de que trata o presente Projeto de Lei, tem por
objetivos: promover a saúde mental, prevenir a violência autoprovocada,
controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde mental,
garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento
psíquico agudo ou crônico, especialmente daquelas com histórico de
ideação suicida, automutilações e tentativa de suicídio;, abordar
adequadamente os familiares e as pessoas próximas das vítimas de
suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial, informar e sensibilizar
a sociedade sobre a importância e a relevância da prevenção, retratando
as lesões autoprovocadas como problemas de saúde pública, promover
a articulação intersetorial para a prevenção do suicídio, envolvendo
entidades de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, desenvolvimento
e assistência social, comunicação, segurança pública, imprensa,
comunidades terapêuticas, conselhos estaduais de direito, conselhos
regionais de profissionais da área de saúde, entre outras, promover a
notificação de eventos, o desenvolvimento e o aprimoramento de
métodos de coleta e análise de dados sobre automutilações, tentativas
de suicídio e suicídios consumados, envolvendo o Estado e os demais
entes federados, bem como os estabelecimentos de saúde, de educação
e de medicina legal, para subsidiar a formulação de políticas e tomadas
de decisão, promover a educação permanente de gestores e de
profissionais de estabelecimentos de saúde, de ensino público e
privado, de assistência social e de segurança pública, em todos os
níveis de atenção, quanto ao sofrimento psíquico e às lesões
autoprovocadas.

O projeto de lei sob exame é fruto de proposta formulada pelo
Fórum Estadual de prevenção da Automutilação e do Suicídio e
encaminhado pelo Ministério Público, surge em virtude da existência
de demanda social de políticas estaduais que estabeleçam metodologias
de atuação coordenadas no território maranhense, que estejam em
consonância com as Diretrizes Nacionais para a prevenção do Suicídio
e com as Diretrizes Organizacionais das Redes de Atenção à Saúde,
visando à prevenção desses eventos, como bem esclarece a Mensagem
Governamental.

O suicídio figura entre as três principais causas de morte de
pessoas que têm de 15 a 44 anos de idade. Segundo os registros da
Organização Mundial de Saúde (OMS), ele é responsável anualmente
por um milhão de óbitos (o que corresponde a 1,4% do total de mortes).
Essas cifras não incluem as tentativas de suicídio, de 10 a 20 vezes
mais frequentes que o suicídio em si (World Health Organization
[WHO], 2014).

O Brasil encontra-se entre os dez países que registram os
maiores números absolutos de suicídios, com 9.852 mortes em 2011.
O coeficiente médio para o período 2004-2010 foi de 5,7%. Esse
índice aumentou 29,5% nas duas últimas décadas e é mais elevado em
homens, idosos, indígenas e em cidades de pequeno e de médio porte
populacional. Transtornos mentais encontram-se presentes na maioria
dos casos de suicídio, principalmente depressão, transtorno do humor
bipolar e dependência de álcool e de outras drogas psicoativas. Um
estudo populacional revelou que, ao longo da vida, 17,1% das pessoas
tiveram ideação suicida, 4,8% chegaram a elaborar um plano para tanto,
e 2,8% efetivamente tentaram o suicídio. Dar especial atenção à pessoa
que tentou se suicidar é uma das principais estratégias de prevenção
do suicídio (Neury José Botega, 2014, USP)

Em 2014, a tentativa de suicídio foi inserida na Lista Nacional
de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde
Pública, com a Publicação da Portaria GM/ MS nº 1.271 de 06 de junho
de 2014.

No Maranhão, em pesquisa recente sobre a ocorrência de
suicídio na ilha de São Luís entre os anos de 2012 a 2016, de acordo
com as variáveis sociodemográficas, observou-se
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um crescimento significante nas taxas de suicídios, com
maior prevalência do sexo masculino (81,8%) e entre indivíduos de 12
a 35 anos (55,2%). O meio mais utilizado foi o enforcamento (41,2%),
com maior predomínio no município de São Luís (83,0%) (RAMOS,
A.S.M.B. et al, Revista Nursing, 2019).

Como se vê, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem como foco, a
prevenção da Automotiva e do Suicídio no âmbito do Estado do
Maranhão, política que que deverá ser implementada em cooperação
com a União, e os Municípios.

Em virtude das considerações acima descritas, é flagrante o
mérito legislativo da proposição de Lei, no âmbito desta Comissão,
visto que a medida promove políticas e evidencia a necessidade de se
promover a saúde mental e prevenir casos de Suicídio e de
Automutilação, por meio da garantia do acesso à assistência
psicossocial, e da informação e conscientização da população.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 534/2019, conforme aprovado no
âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto.

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

do Projeto de Lei nº 534/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 27 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rildo Amaral
Deputado Ciro Neto
Deputado Fábio Macêdo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS
27 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO  DE 2019,  ÀS  10
HORAS E 40 MINUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
RAFAEL LEITOA
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES
DOUTOR YGLÉSIO
CARLINHOS FLORÊNCIO
PAULO NETO
CIRO NETO
FÁBIO MACÊDO
EDIVALDO HOLANDA

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

579/2019  - DISPÕE sobre o reajuste dos servidores da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão.

AUTORIA: MESA DIRETORA

RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator                                                                        .
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de novembro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REALIZADA AOS 26
DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO  DE 2019,  ÀS  10
HORAS E 40 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES  OS  SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ZÉ INÁCIO
CÉSAR PIRES
DR. YGLÉSIO
CARLINHOS FLORÊNCIO
PAULO NETO
RICARDO RIOS
EDIVALDO HOLANDA
ZITO ROLIM
WELLINGTON DO CURSO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 015/2019 – ACRESCENTA dispositivo à Lei
Complementar nº 86, de 04 de julho de 2005, adequando-a aos termos
do § 2º do art. 98 da Constituição da República.

AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle.
DECISÃO: APROVADO , nos termos do voto do Relator.  O

Senhor Deputado Adriano, absteve-se de votar.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 016/2019 – INCLUI dispositivo à Lei
Complementar Estadual nº 168 de 19 de novembro de 2014 para destinar
percentual dos valores efetivamente devidos de emolumentos para a
Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEFENSORIA PÚBLICA
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LE Nº

559/2019  – MODIFICA a redação do artigo 1º e do inciso VII do
artigo 4º e acrescenta o inciso VIII ao artigo 3º da Lei nº 10.411 de 30 de
dezembro de 2015, que versa sobre o Fundo Estadual de Recursos
Hídricos – FERH e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA:  Deputado ZITO ROLIM
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de novembro  de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO, DO ANO
DE 2019, ÀS  10 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº  754/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.  277/2019  -
DISPÕE sobre o cumprimento, no Estado do Maranhão, do disposto
na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, à
Constituição Federal, institui o Comitê de Adequação do Regime Próprio
de Previdência e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  27 de  novembro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE SAÚDE, REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS
DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS 11 HORAS E 30
MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
FELIPE DOS PNEUS
ADRIANO
CIRO NETO (Suplente)
ZÉ INÁCIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

137/2019 , que ESTABELECE as Diretrizes Gerais sobre o exercício e
a fiscalização das atividades farmacêuticas no Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA :  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO, nos termos do voto do Relator,

com abstenção do voto do Senhor Deputado Adriano.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  27 de Novembro de 2019.

VALDENISE  FERNANDES DIAS
Secretária da Comissão

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 49/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
EMPRESA SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA., firmam entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços,
formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 4983/2019 -
ALEMA. OBJETO:   Prestação dos serviços de engenharia para
execução de serviços de reforma do prédio denominado Anexo, locado
pela ALEMA.  VALOR: R$ 75.325,28 (setenta e cinco mil, trezentos
e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), tendo sido emitida a
Nota de Empenho nº 2019NE002786 no valor de R$ 75.325,39
(setenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e
nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:
010101 - Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função:
01- Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 -
Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.39.16 – Manutenção e
Conservação de Bens Imóveis; Ação: 4628 - Atuação legislativa;
Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTENÇÃO). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: prestação de serviços
de engenharia na manutenção, consertos, adaptações e instalações,
decorrente de Ata de Registro de Preços nº 025/2018, para execução de
serviços de reforma do prédio denominado Anexo locado pela ALEMA.
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, contados da sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2019. BASE LEGAL:
Constituição Federal de 1988, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Estadual nº 9.529/11, Lei Estadual nº
10.403/15, Decreto Federal nº 3.555/00, Resolução Administrativa nº
481/06, Resolução Administrativa nº 955/2018, Edital do Pregão
Presencial nº 13/2018-CPL/ALEMA e demais normas regulamentares
aplicáveis à matéria. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA
SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n.º
23.700.800/0001-10 – CONTRATADA. São Luís (MA), 27 de
novembro de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-
Geral da Assembleia Legislativa

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 50/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
EMPRESA SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA., firmam entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços,
formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 4976/2019 -
ALEMA. OBJETO:   Prestação dos serviços de engenharia para
execução de serviços para reforma nas instalações do Clube da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.  VALOR: R$
377.545,09 (trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta
e cinco reais e nove centavos), tendo sido emitida a Nota de Empenho
nº 2019NE002804 no valor de R$ 69.734,91 (sessenta e nove mil e
setecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 -
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01-
Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão
Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.39.16 – Manutenção e
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Conservação de Bens Imóveis; Ação: 4628 - Atuação legislativa;
Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTENÇÃO). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Reforma nas instalações
do Clube da ALEMA no Maiobão, conforme ARP nº 025/2018 e PP nº
013/2018, para 1º medição, com vigência até 26/11/2019. VIGÊNCIA:
120 (cento e vinte) dias, contados da sua assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 26 de novembro de 2019. BASE LEGAL: Constituição
Federal de 1988, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar
nº 123/06, Lei Estadual nº 9.529/11, Lei Estadual nº 10.403/15, Decreto
Federal nº 3.555/00, Resolução Administrativa nº 481/06, Resolução
Administrativa nº 955/2018, Edital do Pregão Presencial nº 13/2018-
CPL/ALEMA e demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA SOUSA BARROSO
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n.º 23.700.800/0001-10
– CONTRATADA. São Luís (MA), 27 de novembro de 2019.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 011/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
TENOCOPY EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA.  OBJETO:  Emissão da Nota de Emprenho nº 2019NE002500,
de 29/10/2019, no valor de R$ 1.329,99 (mil trezentos e vinte e nove
reais e noventa e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Natureza de
Despesa: 33.90.40.16 – Outsourcing de Impressão. 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 (Manutenção). Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei
Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 4479/2019.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA DA
ASSINATURA: 25/11/2019. São Luís–MA, 27 de novembro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 72/
2019, referente ao Processo Administrativo nº 2535/2019. OBJETO:
Aquisição de sistema de armazenamento de dados. FORNECEDORA:
AGLIZE CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ nº
23.882.253/0001-31. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 15.444,68
(quinze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito
centavos). NOTA DE EMPENHO: Nº 2019NE002663 de 11/11/2019,
no valor de R$ 15.444,68 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e quatro
reais e sessenta e oito centavos). PRAZO PARA ENTREGA DOS
MATERIAIS: 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura da
Ordem de Fornecimento pela contratada. GARANTIA DO
PRODUTO: 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo.
BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº
2535/2019-ALEMA. ASSINATURAS: José Alexandre Diniz Lopes
– Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da
Assembleia Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e
Ricardo Marques de Oliveira, CPF nº 040.281.366-95, representante
legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 25/11/2019.

São Luís – MA, 27 de novembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 78/
2019, referente à ARP 032/2018. OBJETO: Aquisição Suprimentos
de Informática - Tonners. FORNECEDORA: W.G. LEITE
COMÉRCIO - ME, CNPJ nº 22.824.591/0001-54. VALIDADE:  até
30/11/2019. VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 4.440,00 (quatro
mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais). NOTA DE EMPENHO:
Nº 2019NE002782 de 22/11/2019, no valor de R4.440,00 (quatro mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais). PRAZO PARA ENTREGA
DOS MATERIAIS: Até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura
da Ordem de Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal
n.º 8.666/93 e Processos Administrativos nº 3914/2018 e 5037/2019-
ALEMA. ASSINATURAS: Márcio Barbosa Prazeres – Fiscal do
contrato e Pablo Diego Eceiza Nunes - Diretor Geral Adjunto da
Assembleia Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e
Wallace Gomes Leite, CPF nº 044.671.443-74, representante legal da
CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 26/11/2019. São Luís –
MA, 27 de novembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 21/2019 referente
a ARP nº 30/2019. OBJETO: Prestação de serviços de suporte logístico
e operacional na organização de eventos em geral. FORNECEDOR:
E. DE J. DA SILVA EIRELI, CNPJ nº 22.086.632/0001-52. VALIDADE:
até 02/05/2020. VALOR TOTAL DO LOTE IV: R$ 1.936,50 (mil
novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). NOTA DE
EMPENHO: n.º 2019NE002487 de 24/10/2019 no valor de R$ 1.936,50
(mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). PRAZO
PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 24 (vinte e quatro) horas
contados da data de assinatura da Ordem de Serviço. BASE LEGAL:
Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 4615/2019-AL.
ASSINATURAS: Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da
Assembleia Legislativa do Maranhão e Nilene Pereira Guimarães- Fiscal
do contrato pela parte CONTRATANTE e Edson de Jesus da Silva,
CPF: 072.853.316-27, representante legal da CONTRATADA. DATA
DA ASSINATURA: 25/10/2019.  São Luís–MA, 27 de novembro de
2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 25/2019 referente
a ARP nº 037/2018. OBJETO: Prestação de serviços especializados
em aberturas emergenciais de portas e trincos, confecção, substituição
e reposição de chaves. FORNECEDOR: JUCIENE DE SOUSA
BRITO-ME, CNPJ: 07.628.428/0001-32. VALIDADE: até 10/12/2019.
VALOR TOTAL: R$ 8.355,00 (oito mil, trezentos e cinquenta e cinco
reais). NOTA DE EMPENHO: n.º 2019NE002754 de 19/11/2019 no
valor de R$ 8.355,00 (oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).
PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 4(quatro) horas
contadas da data de assinatura da Ordem de Serviço. BASE LEGAL:
Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 5029/2019-AL.
ASSINATURAS: Pablo Diego Eceiza Nunes – Diretor Geral Adjunto
da Assembleia Legislativa do Maranhão e Otávio Parga Reis Neto-
Gestor da Ata de Registro de Preços pela parte CONTRATANTE e
Juciene de Sousa Brito, CPF: 620.946.883-72-CONTRATADA. DATA
DA ASSINATURA: 26/11/2019.  São Luís–MA, 27 de novembro de
2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
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