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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/12/2019 – 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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 12/12/2019 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 626/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre a prioridade no atendimento
às mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e/ou sexual para
emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal – IML e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 627/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Instituto Social
Esportivo e Cultural – INSESC.

3. PROJETO DE LEI Nº 628/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação
Folclórica Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo.

4. PROJETO DE LEI Nº 629/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Centro de Mães
Sagrado Coração de Jesus – CMSCJ.

5. PROJETO DE LEI Nº 630/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação do
Rio dos Cachorros.

6. PROJETO DE LEI Nº 631/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Centro Criativo
Pedagógico dos Jovens e Crianças Carentes do Conjunto Jardim
América.

7. PROJETO DE LEI Nº 632/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Centro
Educacional Jerusalém – CEJ.

8. PROJETO DE LEI Nº 633/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Cadastro “Não Pertube”
com a finalidade de bloqueio do recebimento de ligações de
telemarketing, no âmbito do Estado do Maranhão.

9. PROJETO DE LEI Nº 634/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a colocação de
brinquedos para pessoas com deficiência em parques, praças e outros
locais públicos que são destinadas à prática de esportes e lazer.

10. PROJETO DE LEI Nº 635/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção de cobrança
da taxa de estacionamento por hospitais aos pacientes submetidos à
sessão de quimioterapia isenção e dá outras providências.

11. PROJETO DE LEI Nº 636/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição da
operação de serviço de “telemarketing” com número restrito e fora do
horário comercial e dá outras providências.

12. PROJETO DE LEI Nº 637/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
reparação dos danos causados pelas prestadoras de serviços públicos
às calçadas e vias públicas.

13. PROJETO DE LEI Nº 638/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a destinação e
acomodação apropriada de animais domésticos nos processos de
reintegração de posse e de demolição de imóveis e dá outras
providências.

14. PROJETO DE LEI Nº 639/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de
certidões de registro civil em braile a pessoas com deficiência visual no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

15. PROJETO DE LEI Nº 640/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão e reserva
de vagas na rede pública e privada de educação para crianças e
adolescentes com transtorno do espectro autista, e dá outras
providências.

16. PROJETO DE LEI Nº 641/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o Cadastro Estadual
de Autores de Violência contra a Mulher no Estado do Maranhão e de
informações sobre violência de gênero.

17. PROJETO DE LEI Nº 642/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o tempo máximo de
espera em consultas realizadas por profissionais da área de saúde, com
horário marcado no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

18. PROJETO DE LEI Nº 643/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a necessidade de
publicação do cronograma de obras e da especificação dos materiais
utilizados nas reformas das escolas públicas estaduais, bem como cria
as comissões de obra para acompanhamento das reformas nas unidades
escolares.

19. PROJETO DE LEI Nº 644/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção da taxa de
inscrição para o vestibular nas Universidades Públicas e concursos
públicos estaduais às candidatas que sejam doadoras regulares de leite
materno.

20. PROJETO DE LEI Nº 645/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a veiculação de
informações sobre pessoas desaparecidas nos sítios eletrônicos oficiais
da administração pública direta, indireta e fundacional do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

21. PROJETO DE LEI Nº 646/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação da
relação de medicamentos existentes nos estoques da farmácia de
medicamentos especializados e dá outras providências.

22. PROJETO DE LEI Nº 647/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a prioridade de
matrícula e transferência dos filhos de mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar nos estabelecimentos de ensino da rede pública e
dá outras providências.

23. PROJETO DE LEI Nº 648/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a publicação na
íntegra dos editais de licitação, nas modalidades concorrência, tomada
de preço, convite, concurso, leilão bem como na dispensa licitatória no
âmbito do Estado do Maranhão.

24. PROJETO DE LEI Nº 649/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o direito de Acesso
do Candidato aos Motivos de sua Reprovação em exame Psicológico
(Psicotécnico) em concurso público, para Cargo ou Emprego Público
na Administração Pública do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

25. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 168/
19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Raimundo Santos Rodrigues, em homenagem
póstuma, ao indígena Paulo Paulino Guajajara.

26. MOÇÃO Nº 059/19, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração a Banda de Música Bruno Ferreira que se sagrou Tricampeã
Nacional no XXVI Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras na
Cidade de Guará em São Paulo.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 617/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos de saúde privados, situados no Estado do Maranhão,
a disponibilizarem tabela de preços ao consumidor e dá outras
providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 618/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que institui o Dia Estadual do Nutricionista
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 619/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
pacientes em fila de espera que aguardam por consultas (discriminadas
por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros
procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e de
instituições conveniadas prestadoras de serviços ao Sistema Único de
Saúde – SUS, no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 620/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão dos
militares estaduais e demais servidores da Segurança Pública, nas
campanhas de vacinação efetivados pelo Poder Público, como grupo
de risco ou grupo prioritário no âmbito do Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 621/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proteção às
gestantes participantes de concursos públicos realizados pelos poderes
públicos do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 622/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a reserva de vagas de
estágio de nível superior de nível superior em órgãos ou entidades da
Administração Pública do Estado do Maranhão para pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

7. PROJETO DE LEI Nº 623/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que assegura à criança e ao adolescente
cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a prioridade de vaga em
unidade da rede pública estadual de ensino mais próxima de sua
residência.

8. PROJETO DE LEI Nº 624/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a afixação de cartaz
informando o telefone do Centro de Valorização da Vida – 188, e dá
outras providências.

9. MOÇÃO Nº 057/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Fred Maia, do
Município de Trizidela do Vale, pelo apoio e acolhida do Programa
Assembleia em Ação.

10. MOÇÃO Nº 058/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Excelentíssimo Prefeito Antônio França, do
Município de Pedreiras, pelo apoio e acolhida do Programa Assembleia
em Ação.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 607/19, de autoria do Senhor

Deputado Hélio Soares, que estabelece as Diretrizes para a Criação do
Programa Pedagógico Musicultura e Formação da Orquestra Sinfônica
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 608/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a Semana da Bíblia.

3. PROJETO DE LEI N° 609/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA, para o fim de regular a restituição no
caso que especifica.

4. PROJETO DE LEI N° 610/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o dossiê mulher maranhense
na forma que especifica e dá providências.

5. PROJETO DE LEI N° 611/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão dos
doadores regulares de sangue e medula óssea no grupo de risco ou
grupo prioritário, para receberem gratuitamente vacinas oferecidas no
Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI N° 612/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a Campanha “Idosos
Órfãos De Filhos Vivos” e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI N° 613/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a matrícula prioritária

dos dependentes legais de servidores estaduais mortos ou incapacitados
totalmente ao serviço público em razão da atividade profissional nas
unidades de ensino mantidas pelo poder público estadual, na forma
que indica.

8. PROJETO DE LEI N° 614/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina que todas as escolas
públicas do ensino fundamental e médio do Estado do Maranhão
apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Proerd
– Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e fixa
outras providências.

9. PROJETO DE LEI N° 615/19, de autoria do Wellington do
Curso, que dispõe sobre a publicidade custeada pelos órgãos da
administração direta e indireta do Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE LEI N° 616/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que veda a cobrança de embalagens e
descartáveis por qualquer estabelecimento comercial que disponibilize
alimentos prontos para o consumo imediato.

11. MOÇÃO N° 056/19, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que envia Moção de Aplausos ao Juiz de Direito, o Senhor
João Pereira Neto, em homenagem a sua Promoção para Entrância
Final do Poder Judiciário Maranhense, na Capital São Luís – MA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 166/19,

de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao senhor Francisco Rodrigues
da Silva.

2. PROJETO DE LEI Nº 605/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que institui a Campanha Estadual de
Conscientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/
ou fora de uso, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 606/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre o direito de mulheres vítimas
de violência doméstica serem atendidas preferencialmente nos órgãos
estaduais de assistência judiciária gratuita.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 167/19,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Márcio Jerry.

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 017/19, de
autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Complementar
Nº 40 de 1998, criando vedação na utilização das dotações orçamentárias
do fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

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

Costa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, 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, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados Arnaldo
Melo e Rigo Teles.
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I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (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 EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 626 / 19

Dispõe sobre a prioridade no atendimento às
mulheres vítimas de violência doméstica, familiar
e/ou sexual para emissão de laudos pelo Instituto
Médico Legal – IML e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º. As mulheres, vítimas de violência doméstica, familiar
e/ou sexual, terão prioridade no atendimento e emissão de laudos no
Instituto Médico Legal – IML, visando a realização de exames periciais
para constatação de agressões e outras formas de violência física e
sexual.

Parágrafo único:  Para efeitos desta Lei, configura-se violência
doméstica e familiar contra a mulher o disposto nos artigos 5º e 7º da
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e, de outro
lado, configura-se como violência sexual o disposto no artigo 213 da
Lei - Decreto nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
Brasileiro.

Artigo 2º Em casos de agressão ou qualquer outra forma de
violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, nos moldes
do que conceitua os mencionados dispositivos da Lei Maria da Penha,
e sendo tal violência periciada por agentes do IML, o laudo técnico que
comprova o ocorrido, deverá ser emitido em prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, estando à disposição tanto da autoridade que
investiga o caso, quanto da vítima.

Parágrafo único: Quando houver violência sexual praticada
contra a mulher, sendo periciado por agentes do IML, o laudo técnico
que comprova o fato, deverá ser emitido no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, estando à disposição tanto da autoridade que investiga o
caso, quanto da vítima.

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

JUSTIFICATIVA

Atualmente, segundo ranking divulgado pelo Alto Comissariado
das Nações Unidas pra os Direitos Humanos (ACNUDH), o Brasil
ocupa a vergonhosa 5ª (quinta) colocação em casos de mortes de
mulheres em decorrência de violência.

No Maranhão, segundo a Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SSP-MA) revela que em 2019, 43 mulheres foram assassinadas

no estado. Esses dados comprovam a grande violência contra a mulher
no Maranhão.

A presente proposição tem como objetivo oferecer maior
agilidade na apuração e conclusão de casos que envolvam violência
contra a mulher que ocorrem em nosso Estado.

Para que esse intuito seja alcançado é necessário priorizar a
elaboração de laudos de crimes dessa natureza visto que não de podem
perder tempo.

Por essas razões, venho trazer para apreciação desta Casa a
presente proposição que busca trazer mais uma melhoria no trabalho
de proteção à mulher, vítima de violência doméstica, familiar e/ou
sexual.

Sala das Sessões, em 10 de Dezembro de 2019. - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 627 / 19

Declara de utilidade pública o Instituto Social,
Esportivo e Cultural – INSESC.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública o Instituto Social,
Esportivo e Cultural - INSESC, com sede no município de São Luís, no
Estado do Maranhão.

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

JUSTIFICATIVA
O Instituto Social, Esportivo e Cultural - INSESC é uma

entidade civil, de caráter beneficente, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada.

Tem com objetivos: trabalhar em benefício de pessoas em
situação de vulnerabilidade social, pelo progresso da comunidade,
prestar assistência social e difundir as práticas esportivas e culturais
aos seus associados e dependentes e prestações de serviço, Promover
pesquisas, estudos, consultorias e planejamento público e privado
para o aperfeiçoamento na área social, esportiva e cultural no Brasil,
Promover interação social, educacional, esportiva, cultural e científica
com entidades e empresas públicas e privadas, nacionais e
internacionais, através de acordo de cooperação, termo de colaboração,
fomento, comodato, contrato e de subvenção econômica e social, Criar
e manter escolinhas de formação de atletas direcionadas as camadas
sociais carentes, em especial para crianças, jovens e idosos em situação
de risco, Desenvolver ações de proteção à família, à infância, à
maternidade, à adolescência, a juventude, ao adulto e a velhice na garantia
de seus direitos; Promover a proteção à infância através da oferta de
ações de Educação Integral com Creche, Educação Infantil e Ensino
Fundamental de 1ª a 8ª série (9º ano); Amparo às crianças e adolescentes
carentes; Ações de preservação, habitação, reabilitação e integração à
vida comunitária de pessoas Portadoras de Deficiência; Promoção da
integração ao mercado de trabalho de jovens e adultos, através da
promoção da assistência social, esportiva, cultural, formação educativa
e capacitação profissional; Assistência Educacional ou de Saúde;
Promoção de ações de segurança alimentar e nutricional; Promoção da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais; Promoção do voluntariado; Promoção de
direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica
gratuita de interesse suplementar; Planejamento, implantação e execução
de projetos e ações que tenham como foco o atendimento das
necessidades da população nas áreas de: Cultura, Esporte, Educação,
Saúde, Emprego e Renda, Lazer, , Saneamento Básico, Transportes e
Segurança; Desenvolver ações preventivas de conservação ao meio
ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; Desenvolver
projetos inovadores de políticas públicas comunitárias; Desenvolver
projetos na produção de hortifrutigranjeiros e agropecuários, bem como
a comercialização; Atendimento e assessoramento aos beneficiários da
Lei Orgânica da Assistência Social e a defesa e garantia de seus direitos;
Promover e divulgar atividades de caráter técnico, científico, educativo,
cultural, filantrópico, ecológico e de responsabilidade e assistência
social, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, que
promovam o desenvolvimento social e econômico e combatam a
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pobreza, bem como atividades de ações de voluntariado; Promover e
realizar projetos em intercâmbio com universidades ou outras
instituições assemelhadas no Brasil ou no exterior; Promover cursos
dentro de projetos que venham a colaborar para incentivar aspectos do
esporte, cultura, responsabilidade social, preservação do patrimônio
esportivo, artístico e cultural; Organizar ou apoiar a organização de
congressos, cursos, feiras, workshops, seminários e exposições que
visem difundir matérias do esporte, cultura e educação de
responsabilidade social e dos objetivos do Instituto; O INSESC se
dedica à suas atividades por meio da execução direta de projetos,
programas ou planos de ações; por meio da doação de recursos físicos,
humanos e financeiros, prestação de serviços intermediários de apoio
a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos de setor público
que atuam em áreas afins; Executar serviços de Radiodifusão
Comunitária a radiodifusão sonora, em frequência modulada, operada
em baixa potência e cobertura restrita, outorgada para entidades
comunitárias, com sede na localidade de prestação do serviço,
oportunizando mecanismo a informação e integração das comunidades.
Em conformidade com a LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE
1998.

 Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por esse instituto, que vem contribuindo de forma significativa
e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir
os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 628 / 19

Declara de utilidade pública a Associação
Folclórica Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação
Folclórica Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo, com sede no município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

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

JUSTIFICATIVA

 A Associação Folclórica Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo
é uma entidade civil, de caráter beneficente, sem fins lucrativos, de
duração indeterminada.

A Associação Folclórica Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo
tem por finalidade a promoção de atividades artísticas e culturais,
envolvendo-se na defesa de valores históricos, culturais e humanos e a
promoção da paz. Para tanto poderá atuar de modo a:Promover
atividades folclóricas e culturais como forma de incentivo a valorização
da cultura maranhense; Promoção da cultura, defesa e conservação do
Patrimônio histórico a artístico; Promover o exercício da cidadania,
dos direitos humanos, da democracia, da paz e outros valores universais;
Promover ações de caráter educativo como incentivo para preparação
ao exercício da cidadania; Desenvolver formas individuas ou em parceria
projetos de ação social, promover campanhas que passam contribuir
diretamente em benefício dos mais carentes e desenvolver atividades
de integração social promovendo eventos que possibilitam a difusão
da justiça, inclusão social e promoção da paz; Incentivar o acesso e
permanência na escola apoiar iniciativas de interesse de defesa da vida
humana e da natureza contribuir com ações que possibilitem a integração
familiar; Atuar sempre tendo em vista a promoção cultural a cidadania,
a democracia e a justiça social e capacitação para o trabalho

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por essa associação, que vem contribuindo de forma
significativa e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a
utilidade pública que a reveste é medida justa com a qual será possível
à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 629 / 19

Declara de utilidade pública a Centro de Mães
Sagrado Coração de Jesus – CMSCJ.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública o Centro de Mães
Sagrado Coração de Jesus - CMSCJ, com sede no município de São
Luís, no Estado do Maranhão.

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

JUSTIFICATIVA
O Centro de Mães Sagrado Coração de Jesus - CMSCJ é uma

entidade civil, de caráter beneficente, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada.

Tem como OBJETIVOS: o Centro tem por finalidades de
promover: Desenvolver ações de proteção, á família, á infância, á
maternidade, á adolescência e a velhice; Amparo ás crianças e
adolescentes carentes; Ações de prevenção, habilitação, reabilitação e
integração á vida comunitária de pessoas portadoras de deficiência;
Desenvolver e Ampliar a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria
e pela vida, buscando a participação de todas as camadas da sociedade
onde na caminhada solidária, ética e justa, rumo a uma unidade onde
prevaleça o respeito pela vida e a consciência de direito á cidadania;
Estimular a criação de comitês afins, em todo Município de São Luís,
incentivando o intercâmbio entres eles e deles com a sociedade civil
organizada, numa perspectiva de solidariedade; Criar e amplia e
programas e projetos de combate á fome, á miséria e a exclusão, em
todas as suas faces, priorizando os relacionados com geração de emprego
e renda e com a melhoria de condições de vida de famílias de baixa
renda; Desenvolver ações de mutirão, de saúde, habilitação e saneamento
básico; Promoção da Assistência Social; Promoção da Cultura, defesa
e conservação do Patrimônio Histórico e artístico, promover, realizar
e produzir espetáculos e eventos artísticos e culturais de quaisquer
naturezas, objetivando sempre alcançar suas finalidades; Alternativas
para a geração de Empregos e Renda; Promoção de segurança alimentar
e nutricional; Defesa preservação e conservação do meio ambiente e
promoção do desenvolvimento sustentável; Promoção do Voluntário;
Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate a pobreza;
preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável promoção do Voluntário; Promoção do
desenvolvimento econômico e social e combate a pobreza; Atendimento
e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da Assistencial
(LOAS) e a defesa e garantia de seus direitos; Empreender ações de
prevenção, habilitação reabilitação das pessoas portadores de deficiência
e a promoção de sua integração a vida comunitária; Desenvolver a
Educação com Escola Tia Nea e objetivando ministrar a Educação
Infantil, Creche, Ensino Fundamental e (EJA) Educação para Jovens e
Adultos dentro dos planos e normas estabelecidas pela Lei nº 9394/96
de 26 de Dezembro de 1996, desenvolvimento da cultura, esportes o
turismo e artes; Captar Recursos Financeiros e/ou matérias, a serem
aplicado na promoção da assistência social ás minorias e excluídos, no
apoio e patrocínio e pela vida, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico do pais, pautado sempre na auto sustentabilidade;
Promover Cursos e Formação Educativa, cursos técnicos, cursos
profissionalizantes; Oferecer mecanismos formação e integração da
comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social:

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por esse Centro, que vem contribuindo de forma significativa
e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir
os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2019 7
PROJETO DE LEI Nº 630 / 19

Declara de utilidade pública a Associação
Assistencial do Rio dos Cachorros.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação
Assistencial do Rio dos cachorros, com sede no município de São
Luís, no Estado do Maranhão.

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

JUSTIFICATIVA
A Associação Assistencial do Rio dos Cachorros é uma entidade

civil, de caráter beneficente, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada.

Tem como OBJETIVOS: proteção à família, à infância, à
maternidade, à adolescência e a velhice; amparo às crianças e
adolescentes carentes; assistência educacional ou de saúde; atendimento
e assessoramento aos benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social
na defesa e garantia de seus direitos

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por essa Associação, que vem contribuindo de forma
significativa e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a
utilidade pública que a reveste é medida justa com a qual será possível
à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 631 / 19

Declara de utilidade pública o CENTRO CRIATIVO
PEDAGÓGICO DOS JOVENS E CRIANÇAS
CARENTES DO CONJUNTO JARDIM AMÉRICA

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública o Centro Criativo
Pedagógico dos Jovens e Crianças Carentes do Conjunto Jardim
América, com sede no município de São Luís, no Estado do Maranhão.

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

JUSTIFICATIVA
O Centro Criativo Pedagógico dos Jovens e Crianças Carentes

do Conjunto Jardim América é uma entidade civil, de caráter beneficente,
sem fins lucrativos, de duração indeterminada.

Tem como OBJETIVOS: Trabalhar em benefício das pessoas
carentes, pelo progresso da comunidade, prestar assistência de ordem
material e social aos seus associados e dependentes e a comunidade em
geral, além de desenvolver ações de proteção à família, infância,
maternidade, adolescência e idosos da comunidade e adjacências. Sempre
em promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.
Ações de preservação, habitação, reabilitação e integração à vida
comunitária de pessoas portadoras de deficiência, desenvolver ações
educativas de preservação e conservação do meio ambiente, integrar
jovens e adultos ao mercado de trabalho, desenvolver ações de mutirão
da saúde, habitação e saneamento básico, desenvolver a educação
infantil por meio de Creche e Escola Comunitárias da forma
complementar de participação das organizações da sociedade civil,
difundir o estímulo à cultura maranhense, incentivando a formulação
de grupos artísticos e culturais, promoção de assistência social, educação
e saúde.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por esse Centro, que vem contribuindo de forma significativa
e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir
os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 632 / 19

Declara de utilidade pública o Centro Educacional
Jerusalém - CEJ.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública o Centro
Educacional Jerusalém - CEJ, com sede no município de São Luís, no
Estado do Maranhão.

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

JUSTIFICATIVA
O Centro Educacional Jerusalém - CEJ é uma entidade civil, de

caráter beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada.
Tem como OBJETIVOS: a) Promover a assistência social,

através da proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência
e à velhice; b) Promover a cultura e a arte; c) Promover e desenvolver
o acesso à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Educação Profissional; d) Promover a segurança alimentar; e) Promover
a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por esse Centro, que vem contribuindo de forma significativa
e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir
os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 633 / 19

Institui o Cadastro “Não Perturbe” com a
finalidade de bloqueio do recebimento de ligações
de telemarketing, no âmbito do Estado do
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Esta Lei institui o Cadastro “Não Perturbe” com a
finalidade de bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing, no
âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único O Cadastro “Não Perturbe” tem por objetivo
impedir que as empresas de telemarketing ou os estabelecimentos que
se utilizem deste serviço efetuem ligações telefônicas não autorizadas
para os usuários nele inscritos.

Art. 2º A partir do 30º (trigésimo) dia do ingresso do usuário
no Cadastro, as empresas que prestam serviços relacionados ao
parágrafo único do art. 1º ou as pessoas físicas contratadas com tal
propósito não poderão efetuar ligações telefônicas destinadas às
pessoas inscritas no cadastro supracriado.

§ 1º Incluem-se nas disposições desta Lei:
I - Os telefones fixos;
II - Os aparelhos de telefonia móvel em geral;
III - os aplicativos de troca de mensagem utilizados em

aparelhos do tipo smartphone.
§ 2º A qualquer momento, o usuário poderá solicitar a sua

exclusão do Cadastro.
§ 3º Não se aplicam os dispositivos da presente Lei às entidades

filantrópicas que utilizem telemarketing para angariar recursos próprios.
Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará na

aplicação de multa pelo órgão de proteção e defesa do consumidor do
Estado do Maranhão – PROCON/MA.

Art. 4º Esta Lei será regulamentada pelo poder executivo.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de

sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa instituir o Cadastro “Não Perturbe”
com finalidade de Bloqueio do Recebimento de Ligações de
Telemarketing no âmbito do Estado do Maranhão. A grande reclamação
dos consumidores é que as empresas invadem sua privacidade e causam
incômodo ao ligar para tratar de ofertas telefônicas, aquisição de
produtos ou serviços – sem solicitação prévia. A prática leva muitas
pessoas a se sentirem desrespeitadas. De fato, sabemos da importância
da comunicação de marketing para fins de difusão de informação sobre
bens colocados à disposição no mercado de consumo. No entanto, a
abordagem insistente, de forma inadequada e contra vontade expressa
do consumidor deve ser considerada abusiva e, por isso, merece
tratamento direcionado na nossa legislação para coibir tal prática.

A proposta foi inspirada em ação semelhante, implementada
nos Estados Unidos há alguns anos, denominada “Do Not Call”. E
hoje existe em vários estados brasileiros, onde o cadastro é criado
sempre por Lei Ordinária de iniciativa parlamentar. Exemplos são os
Estados de São Paulo (desde 2008), Rio Grande do Sul e Paraná.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações (RGC) estabelece limites para a propaganda feita
por meio de SMS e mensagens gravadas de voz. De acordo com o
regulamento, as empresas de telecomunicações não podem enviar
mensagens publicitárias a telefones celulares sem a autorização prévia
do titular da linha. Em 2012, a Anatel obrigou as operadoras a enviarem
SMS aos clientes com a opção de cancelarem o recebimento dessas
mensagens. Quem não fez o cancelamento daquela vez ainda pode
solicitá-lo mandando a palavra “Sair”, por torpedo, à operadora. No
caso de ligações, a própria agência indica a possibilidade de uma legislação
estadual.

No que diz respeito a competência para legislar sobre o
consumo, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
de União e Estados:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
V - produção e consumo;

Portanto, vencida a questão da Competência concorrente entre
Estados, Distrito Federal e União, por se tratar de matéria de Direito
do Consumidor, pedimos a total colaboração dos nobres colegas para
aprovação desse importantíssimo projeto.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 634 / 19

Dispõe sobre a colocação de brinquedos para
pessoas com deficiência em parques, praças e
outros locais públicos que são destinados à prática
de esportes e lazer.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Determina que os convênios firmados entre o Poder
Executivo do Estado e dos Municípios, ao remeterem recursos para a
construção e reformas de parques, praças e outros locais que tem por
objeto oferecer a prática de esportes e lazer, deverão prever a colocação
de brinquedos e equipamentos desenvolvidos para utilização de pessoas
com deficiência.

 Artigo 2º - É facultado ao Poder Executivo do Estado e dos
Municípios a celebração de novos convênios com a finalidade específica
de instalação de brinquedos e equipamentos desenvolvidos para
utilização por pessoas com deficiência nas praças, parques e outros
locais públicos já existentes à prática de esportes e lazer.

Artigo 3º - Os brinquedos e equipamentos apresentados na
presente lei deverão ser sinalizados, delimitando sua finalidade de serem
adaptados para integração de pessoas com deficiência.

 Artigo 4º - Os novos projetos de parques, praças e outros
locais públicos, realizados através de convênios com o Poder Executivo
do Estado e dos Municípios, destinados à prática de atividades de
esporte e lazer, assim como disposto na Lei Federal 10.098/2000,
deverão ser acessíveis a cadeirantes.

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
As pessoas com deficiência têm o direito de usufruir das praças

e dos parques para exercer as atividades que lhe permitem.
Principalmente as crianças, que por diversas vezes se sentem excluídas,
uma vez que a maioria dos parques e praças não oferece brinquedos
nem equipamentos adaptados.

A pessoa com deficiência tem direito ao lazer como qualquer
outra, e, portanto, deve ser oferecida opção a toda população do Estado
do Maranhão, independentemente de sua condição física. A Constituição
Federal iguala a todos, não fazendo diferença entre as pessoas.
Entretanto, para se atingir a plena igualdade, devemos olhar as
diferenças e trabalhar para construir uma sociedade mais justa nas
pequenas coisas e dar oportunidade semelhante a todos.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares
para sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 635 / 19

Dispõe sobre a isenção de cobrança da taxa de
estacionamento por hospitais aos pacientes
submetidos à sessão de quimioterapia isenção e
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Ficam dispensados de pagamento das taxas
referentes ao uso de estacionamento, cobradas por hospitais do Estado
do Maranhão, os pacientes que estiverem submetidos à sessão de
quimioterapia.

Parágrafo único – A gratuidade a que se refere o caput será
efetivada mediante apresentação de documentos emitidos pelos
hospitais aos pacientes e/ou acompanhante.

Artigo 2º - O período de permanência do veículo no
estacionamento dos estabelecimentos a que se refere o artigo 1º deve
atender o período enquanto durar a sessão, devendo ser gratuito.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A quimioterapia, um dos alicerces no tratamento do câncer,

consiste na utilização de medicamentos que atuam principalmente nas
células malignas, com o objetivo de destruir ou inibir seu
desenvolvimento. Dependendo do tipo da doença, o paciente pode
precisar de quimioterapia até cinco vezes ao mês, com duração de até
sete horas por sessão. Durante o período em que o paciente se submete
aos tratamentos, o estacionamento é cobrado sem interrupções,
tornando o valor muito caro e inviável.

É inadmissível que um paciente, passando por um período
extremamente desgastante para sua saúde, ainda tenha que arcar com
valores excessivos para estacionar seu veículo durante sua permanência
no hospital para a realização de seu tratamento.

O objetivo desta propositura é, portanto, isentar a cobrança
de estacionamento para pacientes já debilitados, que sejam submetidos
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a sessões de quimioterapia. Sendo assim, conto com os Nobres Pares
para aprovação desta proposição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 636 / 19

Dispõe sobre a proibição da operação de serviço
de “telemarketing” com número restrito e fora do
horário comercial e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica proibida a operação de serviço de “telemarketing”
fora do horário comercial no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei considera-se como
horário comercial o período entre as 8:00 e as 18:00 horas, de segunda
a sexta-feira, exceto feriados nacionais, estaduais ou municipais.

Art. 2º Fica vedada a utilização, por parte da empresa do
serviço de “telemarketing”, de número telefônico restrito ou que impeça
ao destinatário identificar a empresa que lhe faz o contato.

Art. 3º A inobservância do disposto nos artigos 1º e 2º acarretará
à empresa:

I - Aplicação de multa pelo órgão de proteção e defesa do
consumidor – PROCON;

II - Suspensão temporária das atividades;
III - obrigatoriedade de contrapropaganda pública de

esclarecimento.
§ 1° O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem

necessários à regulamentação da presente Lei, determinando as formas
de fiscalização do seu cumprimento e as eventuais penalidades, bem
como o recolhimento e a gestão dos recursos advindos das multas.

Art. 4º Eventuais despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas,
se necessário, respeitando-se, em todo caso, a legislação pertinente às
licitações e prévia previsão orçamentária.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa proibir a operação de serviço de
“telemarketing” fora do horário comercial no âmbito do Estado do
Maranhão. De início, cumpre registrar que o serviço de telemarketing,
especialmente na modalidade ativa, é campeão de reclamações dos
consumidores, quer pela invasividade – ao acessar o número residencial
em dias e horários inoportunos – quer pela falta de transparência e
informação sobre a origem – gerando em muitos casos suspeitas de
golpes contra o consumidor. Nesse contexto, é preciso dar um passo
além e limitar o acesso em determinados dias e horários, aplicando-se
penalidades severas aos infratores. Vale mencionar que as medidas
previstas neste projeto não influenciam em nada o chamado
“telemarketing receptivo”, que é o atendimento decorrente da ligação
originada pelo consumidor, para esclarecimentos, alterações ou novas
contratações de serviços; apenas protege a privacidade e a segurança
daquele que não deseja ser importunado em seu lar, fora do horário de
expediente comercial.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações (RGC) estabelece limites para a propaganda feita
por meio de SMS e mensagens gravadas de voz. De acordo com o
regulamento, as empresas de telecomunicações não podem enviar
mensagens publicitárias a telefones celulares sem a autorização prévia
do titular da linha.

No que diz respeito a competência para legislar sobre o
consumo, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
de União e Estados:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
V - produção e consumo;

Portanto, vencida a questão da Competência concorrente entre
Estados, Distrito Federal e União, por se tratar de matéria de Direito
do Consumidor, pedimos a total colaboração dos nobres colegas para
aprovação desse importantíssimo projeto.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 637 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação dos
danos causados pelas prestadoras de serviços
públicos às calçadas e vias públicas

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º As empresas concessionárias, permissionárias, e demais
prestadoras de serviços ficam obrigadas a restaurar as vias e calçadas
que danificarem na execução de seus serviços, resguardando a qualidade
do acabamento da reparação.

Art. 2º A restauração deverá ser feita:
I – com o mesmo material do bem danificado; e
II - no prazo de até sessenta dias, contados a partir do término

do serviço.
Art. 3º Caso o prazo estipulado no artigo anterior não seja

respeitado, poderão incidir multas administrativas.
Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei para

garantir sua fiel execução.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O artigo 175 da Constituição Federal assevera que incumbe ao
Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, por meio de licitação, a prestação de serviços públicos.
Ademais, vale salientar que a Lei Federal nº 8.987/1995 dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.

Dessa forma, a presente propositura visa obrigar que as
prestadoras de serviço reparem, de forma obrigatória, no prazo
estipulado, sob pena de multa, os danos que forem causados às vias e
calçadas durante a execução dos serviços.

São várias as reclamações oriundas dos cidadãos de casos de
algumas prestadoras de serviços que deixam, por exemplo, após a
execução de uma obra ou reforma, buracos nas vias ou calçadas, algo
que causa diversos transtornos.

Assim, submeto a proposta aos nobres pares, aguardando seu
regular trâmite nesta Casa Legislativa e, ao final, a sua aprovação em
Plenário.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 638 / 19

Dispõe sobre a destinação e acomodação
apropriada de animais domésticos nos processos
de reintegração de posse e de demolição de imóveis
e dá outras providências.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA:
Artigo 1º - Nos processos judiciais de reintegração de posse e

nos processos administrativos para obtenção de alvará de demolição
de imóveis, deve ser comprovada a devida destinação e acomodação
dos animais domésticos afetados previamente à execução da reintegração
ou da demolição.

Parágrafo único - Para fins de aplicação desta Lei, define-se
que a devida destinação e acomodação é aquela capaz de assegurar que
o animal passará a viver em local adequado, livre de maus-tratos,
entendendo-se como maus-tratos as práticas descritas nos termos do
artigo 32 da Lei nº 9.605, de 1998; e nos termos da Resolução nº 1236,
de 26 de outubro de 2018, expedida pelo Conselho Federal de Medicina
Veterinária.

Artigo 2º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de
posse ou da demolição estar ocupado por moradores, a autoridade
condutora dos respectivos processos deve conceder o prazo de 30 dias
para que os ocupantes possam providenciar a devida destinação e
acomodação dos animais domésticos que estiverem no local sob a sua
tutela.

Parágrafo único - Caso os tutores não consigam cumprir a
determinação no prazo concedido, caberá ao Poder Público local tomar
providências para destinar e acomodar os animais domésticos afetados.

Artigo 3º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de
posse ou da demolição não estar ocupado por pessoas, mas houver
animais vivendo no local, o interessado nos respectivos processos fica
obrigado a providenciar a devida destinação e acomodação dos animais
domésticos anteriormente à execução da reintegração ou da demolição.

Artigo 4º - É dever do órgão público municipal competente
expedir laudo de vistoria antes do início da derrubada, confirmando
que não há no local qualquer animal que possa ser afetado pela
demolição.

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, “é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora”. Ainda, o artigo 24
estabelece que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição”.

No mesmo sentido, o artigo 225 do mesmo diploma prescreve
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, a este incumbindo o
dever de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.

Deste modo, depreende-se a partir das citadas redações que
cabe ao Poder Legislativo Estadual atuar sobre o assunto a que se
refere a proposta em epígrafe, uma vez que muitos animais são
constantemente afetados pela execução de reintegrações de posse e de
demolições de imóveis.

Para minimizar as condições precárias a que são submetidos
os animais nestes casos, é necessário que as referidas ações de
reintegração e de demolição estejam condicionadas à comprovação de
devida acomodação dos animais afetados. O destino deles deve ser
decidido anteriormente ao desabrigamento, pois a tomada de
providências tardias gera prejuízos que dificilmente serão corridos,
sendo o abandono um triste e comum exemplo.

Nas reintegrações e demolições, é comum que a preocupação
central dos envolvidos volte-se para o imóvel em si e para a acomodação
das pessoas, ignorando-se a destinação e abrigamento dos animais, que

podem ser afetados tanto pelo desalojamento de seus tutores quanto
pelas ingerências nos imóveis que os servem de abrigo.

Considerando-se que o abandono de animais é crime, uma vez
que constitui uma forma de maus-tratos, é necessário que seja concedido
prazo para que os tutores possam providenciar a destinação e
acomodação dos animais em local apropriado, especialmente nos casos
em que ficam impossibilitados de levar os animais consigo. É comum
que os tutores fiquem sem alternativas, pois muitas vezes são obrigados
a desocupar o imóvel que servia como abrigo à família de forma abrupta,
sem que haja qualquer possibilidade de planejamento quanto ao destino
dos animais.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos casos de imóveis
sem ocupação humana, mas utilizados por animais como abrigo,
especialmente gatos. É evidente que a demolição não pode ser iniciada
com animais no local, já que a derrubada coloca em risco sua integridade
e vida. No entanto, não são raros os casos de demolições iniciadas sem
esta cautela, resultando em animais localizados sob os escombros já
sem vida.

Pelas razões acima expostas, é imprescindível que haja vistoria
comprovada por meio de laudo, a fim de que se assegure que nenhum
animal será vitimizado pela demolição. Ainda, ante a ausência de tutores,
é necessário que o interessado na reintegração ou na demolição seja
responsável pela destinação e acolhimento adequado dos animais
domésticos que estejam vivendo no imóvel.

Por assegurar o bem estar animal em todas as hipóteses que
envolvem a retirada dos animais de imóveis que os sirvam de abrigo,
faz-se imprescindível a aprovação desta propositura para alterar o
atual cenário de abandonos e maus-tratos decorrentes de reintegrações
de posse e de demolições.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 639 / 19

Dispõe sobre a concessão de certidões de registro
civil em braile a pessoas com deficiência visual no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica assegurado às pessoas com deficiência visual no
Estado do Maranhão, de forma gratuita, o acesso a certidões de registro
civil confeccionadas em braile.

Parágrafo único. No escopo desta lei, estão abrangidas as
certidões de registro civil:

I – de nascimento;
II – de casamento;
III – de óbito.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem como objetivo assegurar às pessoas

com deficiência visual no Estado do Maranhão o acesso às certidões de
registro civil em braile. Essa medida vem corroborar com a total
integração da pessoa com deficiência, contribuindo efetivamente para
que estas pessoas tenham plenamente assegurados o seu direito a
acessibilidade e à progressiva remoção de barreiras ao seu convívio, em
condições de igualdade na sociedade.

A matéria busca proteger e garantir a efetivação de direitos
básicos das pessoas com deficiência visual e, portanto, encontra-se
dentro da competência material comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios para “cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
(art. 23, II, CF/88).

O art. 24, inciso XIV, da Constituição da República, dispõe
sobre a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar concorrentemente sobre proteção e integração das
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pessoas com deficiência. O acesso a certidões de registro civil
confeccionadas em braile tem como escopo atender a essa previsão
constitucional.

Por fim, destaque-se que a proposição se mostra plena e
materialmente compatível com o corpo constitucional, notadamente
com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e
a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º IV, CF/
88). A proposição também está de acordo com os princípios
estabelecidos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, mais conhecida por Convenção de Nova Iorque,
tratado internacional com força constitucional, vez que aprovado
segundo o rito previsto no art. 5º, §2º, CF/88, e com o disposto no
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146, de 6 de
julho de 2015).

Desse modo, a fim de garantir às pessoas com deficiência visual
inclusão social, assegurando-lhes o pleno exercício da cidadania, conto
com o apoio dos pares para a aprovação deste projeto de lei.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 640 / 19

Dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na
rede pública e privada de educação para crianças
e adolescentes com transtorno do espectro autista,
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º As escolas da rede pública e as privadas de ensino
devem reservar dois e meio por cento das vagas em cada escola para
pessoas portadoras do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Parágrafo único. O Poder Executivo, através de seu corpo
especializado, estabelecerá regras para ocupação das vagas levando em
consideração o perfil psicossocial dos autistas atendido pelo órgão
competente.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 10 de dezembro de 2019. - Wellington

do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O autismo é um distúrbio do desenvolvimento humano

caracterizado por um quadro peculiar que afeta as áreas da sociabilidade,
da linguagem e comunicação e do comportamento, sendo que alguns
autistas têm prejudicados, com maior ou menor severidade, sua interação
com as demais pessoas, agindo de modo compulsivo e ritualístico,
geralmente não desenvolvendo a inteligência normal, mas dentro de um
quadro que não se confunde com a deficiência intelectual, as lesões
cerebrais e as doenças mentais, embora alguns autistas possam
apresentar também esses problemas.

Precisamos reconhecer que as pessoas com autismo nascem
livres e iguais como todos os demais seres humanos.

O Poder Público tem o dever de proteger, respeitar e garantir
os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas
autistas, inclusive contra a discriminação, a segregação, a estigmatização,
a exploração e formas abusivas de experimentações científicas e médicas.

Este projeto visa efetivar Lei Federal nº 12.764/12 que institui
a política nacional das pessoas com Espectro Autista, minimizando e
evitando o constrangimento dos familiares e dos portadores, perante
as escolas públicas e privadas no Estado.

Desta forma, este deputado que já apresentou outros projetos
de leis relacionadas a questões de interesse das pessoas com deficiência,
também, a exemplo dos anteriormente apresentados, busca a maior
valorização destas pessoas.

Assembleia Legislativa, 10 de dezembro de 2019. - Wellington
do Curso - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 641 / 19

Dispõe sobre o Cadastro Estadual de Autores de
Violência contra a Mulher no Estado do Maranhão
e de informações sobre violência de gênero.

Art. 1º Esta Lei cria o Cadastro Estadual de Autores de Violência
contra a Mulher no Estado do Maranhão e de informações sobre
violência de gênero. Tem o objetivo de levantar dados e informações
sobre os agressores, além de colaborar com a prevenção de crimes e
proteção das mulheres vítimas de violência, em consonância com a Lei
Maria da Penha, a Lei, 13.104/15 (Lei do Feminicídio), a Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher.

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, configura violência contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial.

Art. 3o O Cadastro previsto nessa lei, conterá informações
sobre os dados dos autores com condenação transitada em julgado
pelos crimes de violência contra a mulher, contra sua dignidade sexual
ou feminicídio, sendo constituído dos seguintes dados:

I – Local, data, hora da violência, meio empregado, descrição e
tipo da violência;

II – Características do agressor, incluídas informações pessoais,
idade, endereço, raça/etnia, deficiência, renda, profissão, escolaridade,
procedência de área rural ou urbana, a relação com a mulher agredida,
existência ou não de filhos;

III – Ocorrências registradas pelos órgãos de segurança pública,
pelos órgãos de saúde, pelo Ministério Público ou outro equivalente;

IV – Inquéritos abertos e em andamento, bem como a existência
de reincidência;

V – Quantidade de medidas protetivas requeridas pela mulher
agredida, pelo Ministério Público, pela autoridade policial, bem como
as concedidas pela justiça;

VI – Medidas de reeducação e ressocialização do agressor;
VII – Quantitativo de mortes de mulheres em razão do gênero

(feminicídio).
Art. 4o O cadastro Estadual de Autores e Informações sobre a

Violência contra a Mulher, será disponibilizado, por meio de sistema
informatizado, com acesso restrito e exclusivo, às Policias Civil e
Militar, aos Membros do Ministério Público e do poder Judiciário,
bem como as demais autoridades dos órgãos de Segurança Pública e de
justiça do Estado.

Art. 5º Essa Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa, 10 de dezembro de 2019. - Wellington

do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Em 07 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei nº 11.340, mais
conhecida como Lei Maria da Penha, um marco importante no País,
tendo em vista inibir e coibir prática de violência contra as mulheres.

Além da Lei Maria da Penha, instituições públicas e privadas
realizam desde então sistemáticas e permanentes campanhas de combate
à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Destaca-se que em 2015 foi sancionada a Lei nº 13.104, que
prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de
homicídio. Trata-se de mais um instrumento que visa reduzir, inibir e
coibir a violência contra as mulheres.

Apesar de todos os esforços jurídico-punitivos e de promoção
da cultura da não violência, o que se verifica é o aumento crescente de
mulheres vítimas de agressões físicas, psicológicas, sociais e
patrimoniais. Mesmo com a lei do feminicídio, mulheres continuam
sendo barbaramente assassinadas, conforme estatísticas oficiais
amplamente divulgadas na mídia.

Não obstante a cultura de violência contra as mulheres enraizada
na sociedade brasileira, os indicadores demonstram um fracasso
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constrangedor das instituições públicas no combate ao fenômeno
nefasto, destruidor de vidas e horizontes.

O fracasso se dá pela morosidade nos julgamentos e condenação
de criminosos contumazes. A literatura especializada sobre o tema
assevera que a ausência de medidas punitivas e consequentes estimulam
novas agressões e concorrem para a morte de meninas e mulheres no
Brasil e no Maranhão. O hiato entre a queixa, a tramitação do processo
e o julgamento é responsável pela impunidade e estímulo de novos
crimes.

Nesse sentido, a propositura em tela visa quebra o círculo
vicioso. O Cadastro Estadual de Autores e Informações de Violência
contra a Mulher no Estado do Maranhão é uma forma de constranger
e coibir este tipo deletério de ataque ao direito fundamental à integridade
física, emocional, moral, patrimonial e à vida da mulher.

O Cadastro Estadual, criará um fator jurídico, moral e ético
para a pessoa inscrita, se constituindo num poderoso instrumento de
avaliação da idoneidade dos indivíduos. Da mesma forma que o crime
contra o patrimônio, uso de entorpecentes e drogas, cometer violência
contra a mulher deve ser algo que o indivíduo evite por razões íntimas
com a sua própria consciência e por motivos sociais, administrativos e
legais com as instituições públicas e privadas.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres parlamentares
para aprovação desta singular proposta, que visa salvaguardar o direito
das mulheres à não violência à vida, coibir e constranger práticas de
violência física, moral, psicológica e patrimonial.

Assembleia Legislativa, 10 de dezembro de 2019. - Wellington
do Curso - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 642 / 19

Dispõe sobre o tempo máximo de espera em
consultas realizadas por profissionais da área de
saúde, com horário marcado no âmbito do estado
do Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º O prazo máximo de espera para os pacientes que
marcarem atendimento e/ou consulta em estabelecimento de saúde
particular é de 20 (vinte) minutos, contados da hora previamente
agendada.

Parágrafo Único. Para efeito no que dispõe o caput do art. 1º,
estabelecimento de saúde particulares são clínicas médicas, consultório
médico, hospitais, laboratórios, consultórios odontológicos, entre
outros.

Art. 2º Quando se tratar de estabelecimentos que realizem
atendimento de urgência, o tempo compreendido entre a chegada, a
triagem e o atendimento do paciente não poderá exceder a 30 (trinta)
minutos. Em caso de emergência, o atendimento deverá ser imediato.

Art. 3º O controle do tempo de atendimento será realizado
pelo usuário dos serviços, utilizando-se, para isso, senhas numéricas,
que devem ser obrigatoriamente emitidas no local de atendimento e
conter os seguintes dados;

 I - data e horário de chegada do usuário;
 II - número da senha;
III - o nome do profissional de saúde, seguido do seu respectivo

número de registro no Conselho correspondente;
IV - o CNPJ da Pessoa Jurídica, nos casos de hospitais ou

clínicas.
Art. 4º O não atendimento do previsto nesta Lei sujeitará o

responsável ao pagamento de multa nos termos do Código de Defesa
do Consumidor.

Art. 5º Os estabelecimentos deverão exibir em local visível nas
suas dependências as seguintes informações: o número desta Lei; o
tempo máximo de espera para atendimento; o direito a senha numérica
onde conste horário de entrada e de atendimento; o telefone do
PROCON.

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

Assembleia Legislativa, 10 de dezembro de 2019. - Wellington
do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Existem inúmeras reclamações de usuários do sistema particular

de saúde em função da demora no atendimento pelos estabelecimentos
de saúde, tanto na questão das consultas com horários marcados, seja
nos casos de urgência e emergência, nos quais não é possível prever a
necessidade de utilização do serviço. É um grande descaso com o
consumidor, onde podemos constatar nenhuma atitude desses
estabelecimentos em solucionar essa demora no atendimento, pois
traz graves consequências nas pessoas por se tratar de um atendimento
de saúde.

 Os serviços privados de saúde estão atingindo profundamente
a insatisfação e a decepção de pessoas que pagam seus planos de saúde
ou suas consultas por um serviço de baixa qualidade, que na verdade se
mostra ineficiente justamente no momento em que dele mais se espera.
O Poder Público não pode se omitir diante da atual situação de
desrespeito com os pacientes do serviço privado de saúde, até porque
os atrasos verificados em larga escala podem gerar uma série de
consequências, inclusive por em risco a saúde da nossa população e
principalmente é um grande desrespeito com o consumidor.

Portanto, solicito aos ilustres pares a aprovação deste projeto
e sanção por parte do Governador do Estado do Maranhão, como
forma de assegurar a qualquer paciente com horário marcado ou em
situação de urgência e emergência, a tranquilidade quanto ao tempo de
espera para atendimento. Ao mesmo tempo, ressalto que esta iniciativa
visa salvaguardar os interesses e direitos dos consumidores participantes
de Convênios e Planos de saúde, bem como daqueles que são atendidos
de forma particular

Assembleia Legislativa, 10 de dezembro de 2019. - Wellington
do Curso - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 643 / 19

Dispõe sobre a necessidade de publicação do
cronograma de obras e da especificação dos
materiais utilizados nas reformas das escolas
públicas estaduais, bem como cria as comissões
de obra para acompanhamento das reformas nas
unidades escolares.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º - As empresas contratadas para realizar obras de
reformas em unidades escolares públicas do Estado do Maranhão devem
afixar cartazes com o cronograma das obras em locais de grande
visibilidade na comunidade onde se localizam as escolas.

Art. 2º - No cartaz a que se refere o artigo anterior devem
constar informações detalhadas acerca dos materiais de construção
que serão utilizados na obra, com dados qualitativos e quantitativos
dos mesmos.

Art. 3º  - Fica obrigatória a criação de comissão de
acompanhamento das obras, com a finalidade específica de realizar o
acompanhamento de obra em cada unidade escolar estadual em reforma.

Art. 4º - A comissão de acompanhamento deverá ser composta
por, no mínimo, 05 representantes, assim distribuídos:

I – 01 representante dos estudantes da unidade escolar, eleito
autonomamente pelo corpo estudantil;

II – 01 representante dos pais que compõem o Conselho Escolar;
III – 01 representante dos docentes, eleito autonomamente

entre a categoria
IV – 01 representante da gestão da unidade educacional ;
V – 01 representante da empresa prestadora do serviço.
Art. 5º - A comissão de acompanhamento terá as seguintes

atribuições:
I - Acompanhar o cronograma de execução das obras,

comparando a efetivação do serviço com a previsão divulgada pela
empresa;



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2019 13
II - Fiscalizar a qualidade e a quantidade de materiais utilizados

na reforma, em comparação ao contratado;
III - Debater com a empresa responsável pela obra, possíveis

alterações quanto ao projeto de reforma, ao cronograma ou aos materiais
que serão utilizados, antes da apresentação da proposta de modificação
ao órgão responsável do Estado;

IV – Definir o melhor local de afixação dos cartazes com o
cronograma das obras.

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

JUSTIFICATIVA

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei Federal
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, é dever da escola se empenhar na
formação das novas gerações para a construção de uma sociedade mais
justa, solidária e fraterna. Tal incumbência deve ser exercida em parceria
com diversas outras instituições sociais, a exemplo da família e da
comunidade. Neste sentido, a escola deve articular-se com as famílias,
criando processos de integração social.

Concretizando tal previsão, a Lei cria o princípio da participação
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes
como forma de gestão democrática do ambiente de ensino.

Deste modo, o conselho escolar deve acompanhar e fiscalizar,
para além do funcionamento pedagógico, as alterações físicas a que são
submetidas às unidades escolares como forma de fiscalizar o processo
de reforma e a utilização adequada dos recursos públicos, bem como
propor mudanças que se verifiquem necessárias.

Vale ressaltar que as denúncias sobre uso de materiais de péssima
qualidade, ou a inexecução das obras dos estabelecimentos de ensino
dentro do prazo estipulado são, infelizmente, muito comuns no Estado
do Maranhão.

Com a aprovação do presente projeto, se fortalece a democracia
no país e se cria mecanismos populares de fiscalização dos recursos
públicos, auxiliando em uma das funções primordiais da Assembleia
Legislativa.

Assembleia Legislativa, 10 de dezembro de 2019. - Wellington
do Curso - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 644 / 19

Dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição para
o vestibular nas Universidades Públicas e
concursos públicos estaduais às candidatas que
sejam doadoras regulares de leite materno.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Ficam isentas do pagamento da taxa de inscrição para o
vestibular nas Universidades Públicas e concursos públicos estaduais
as candidatas que sejam doadoras regulares de leite materno.

Parágrafo único. A isenção de que trata o caput deste artigo
estende-se aos concursos públicos e vestibulares que ocorrerem no
período de até 1 (um) ano após da doação.

Art. 2º A candidata, para fazer jus aos benefício, deverá ter
sido doadora por um período mínimo de 4 (quatro) meses e ter feito,
no mínimo, uma doação a cada semana.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
90 (noventa) dias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura dispõe sobre a isenção da taxa de
inscrição para o vestibular nas Universidades Públicas e concursos
públicos estaduais às candidatas que sejam doadoras regulares de leite
materno. Visa incentivar a arrecadação de leite materno para os bancos

de leite correspondentes, beneficiando os recém-nascidos que
necessitam do leite doado, principalmente os prematuros.

A amamentação nos seis primeiros meses de vida de uma criança
é muito importante. Algumas mães, por algum motivo não podem
amamentar ou não tem leite, assim o Banco de Leite vem suprir esta
carência. No Estado da Paraíba já existe a isenção da taxa de inscrição
nos vestibulares e concursos públicos estaduais para mães doadoras
do leite materno, conferida pela Lei 8.483, de 9 de janeiro de 2008 e
queremos trazer este benefício para as mães doadoras do leite materno
do Estado do Maranhão.

Diante do exposto, contamos com voto favorável de nossos
nobres pares nesta Casa para aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 645 / 19

Dispõe sobre a veiculação de informações sobre
pessoas desaparecidas nos sítios eletrônicos
oficiais da administração pública direta, indireta e
fundacional do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Os sítios eletrônicos oficiais da administração
pública direta, indireta e fundacional do Estado do Maranhão veicularão
informações sobre pessoas desaparecidas.

Artigo 2º - As informações veiculadas, nos termos desta lei,
conterão as seguintes informações da pessoa desaparecida:

I – foto recente;
II – nome completo;
III – idade;
 IV– município da última residência;
 V – traços fisionômicos ou marcas corporais relevantes.
 § 1º – O sítio eletrônico informará os números de telefone para

contato com a polícia civil e militar.
§ 2º - O sítio eletrônico adotará sistema randômico para veicular

os dados das pessoas desaparecidas.
Artigo 3º - Na veiculação das pessoas desaparecidas, nos

termos desta lei, dar-se-á preferência para crianças e pessoas menores
de dezoito anos.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposta de lei tem por escopo colaborar com as

ações desenvolvidas pelas autoridades estaduais para a localização de
pessoas desaparecidas. É sabido que majoritariamente as pessoas
desaparecidas são crianças e adolescentes. A dor de ter um parente ou
amigo desaparecido aumenta quando a pessoa desaparecida é menor de
idade.

Demais disso, os sítios eletrônicos oficiais da administração
pública possuem um amplo acesso, podendo, portanto, ser valoroso
instrumento na divulgação dos nomes e fotos de pessoas desaparecidas,
aumentando consideravelmente a possibilidade de encontrá-las. Outro
ponto positivo desta modalidade de divulgação é a ausência de novas
despesas para a Administração Pública, uma vez que os sítios
eletrônicos já estão e permanecerão no “ar”, devendo apenas ser incluída
a veiculação em sua manutenção rotineira.

Esperamos que a veiculação de informações sobre as pessoas
desaparecidas venha a contribuir para a sua localização e por fim ao
sofrimento de milhares de famílias. Desta feira, temos certeza que o
Projeto de Lei encontrará respaldo dos nobres Pares e será aprovado
para o bem do nosso Estado.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 646 / 19

Dispõe sobre a d ivulgação da relação de
medicamentos existentes nos estoques da farmácia
de medicamentos especializados e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido o dever de se divulgar lista,
diariamente atualizada, contendo a relação de medicamentos da Farmácia
de Medicamentos Especializados existentes em seus estoques no
Maranhão.

Art. 2º - A relação dos medicamentos de que trata o art. 1º desta
Lei, deverá ser divulgada:

 I – através da internet, no sítio oficial da Secretaria de Estado
de Saúde SES/MA;

 II – através da afixação da lista, em local de fácil visualização,
na Secretaria de Estado de Saúde SES/MA, e nas Unidades de Saúde
Estaduais, e;

III – através de publicação no Diário Oficial do Estado do
Maranhão.

Art. 3º O Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
publicação.

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A iniciativa prevista no projeto de Lei em questão deve-se à

necessidade de maiores informações quanto a distribuição de
medicamentos pela farmácia de medicamentos especializados, em
especial, a respeito da disponibilidade dos mesmos. Tal medida se
justifica devido as constantes reclamações de pessoas com enfermidades
que diariamente são obrigadas a se deslocarem , às vezes por dias
seguidos, ante a falta de seus medicamentos e a inexistência de
informações concretas sobre a aquisição dos mesmos por parte do
Poder Público.

A Constituição Federal estabelece, no art. 196, que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”. A informação quanto aos
medicamentos disponíveis para entrega imediata propiciará uma maior
qualidade nos serviços e tranquilidade aqueles que dependem de sua
distribuição gratuita para ter acesso a tratamentos de saúde. Ao mesmo
tempo, a publicação na internet fará com que os cidadãos possam
verificar e fiscalizar a disponibilidade da farmácia de medicamentos
especializados.

Diante disso, é razoável exigir do Poder Pública a divulgação
de lista diariamente atualizada, contendo a relação de medicamentos
existentes em seus estoques, de forma clara e precisa. Pelos motivos
sustentados, pedimos a aprovação do projeto aos Nobres Pares.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 647 / 19

Dispõe sobre a prioridad e de matrícula e
transferência dos filhos de mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar nos estabelecimentos
de ensino da rede pública e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica assegurada a prioridade de matrículas e transferência
para os filhos menores de mulheres vítimas de violência doméstica ou

familiar nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado do
Maranhão.

Art. 2º Para efeito da prioridade assegurada nesta Lei é
indispensável no ato da matrícula a apresentação de um dos seguintes
documentos:

I - Boletim de ocorrência;
II - Denúncia de violência doméstica ou familiar e;
III - Medida protetiva judicial.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O objetivo do projeto é garantir aos filhos de mulheres vítimas

de violência doméstica o acesso irrestrito à educação pública do Estado
do Maranhão, dando prioridade nas matrículas, rematrículas e
transferência de unidade, assegurando que a violência doméstica não
seja a causa de afastamento do menor das salas de aula.

É necessário proteger as crianças que de forma direta ou indireta
sofrem os reflexos da violência doméstica.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 648 / 19

Dispõe sobre a publicação na íntegra dos editais
de licitação, nas modalidades concorrência,
tomada de preço, convite, concurso, leilão bem
como na dispensa licitatória no âmbito do estado
do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º. Esta Lei disciplina os procedimentos licitatórios
pertinentes a publicação de editais de licitação, nas modalidades pregão,
concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, bem como
nas dispensas licitatórias, no âmbito da Administração Pública Direta
e Indireta do Estado do Maranhão, em consonância com as normas
gerais estabelecidas pelas Leis (Federais) nº. 8.666, de 21 de junho de
1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002.

 Art. 2º. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da
Administração Indireta, do Estado do Maranhão, na realização de suas
licitações nas modalidades pregão, concorrência, tomada de preço,
convite, concurso, leilão, bem como nas dispensas licitatórias, devem
adotar, obrigatoriamente, os procedimentos previstos nesta Lei, a serem
realizados de acordo com a seguinte sequência de fases:

§ 1º – disponibilização da íntegra dos editais de todas as
modalidades licitatórios no sítio oficial de seu respectivo município,
no Portal Transparência;  no Diário Oficial do Estado do Maranhão;
no Diário Oficial da União;  em jornal diário de grande circulação no
Estado;

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário das Deliberações “Deputado

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O procedimento licitatório é um processo administrativo,

isonômico, na qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa,
menos onerosa e com melhor qualidade possível, para a contratação de
uma obra, de um serviço, da compra de um produto, locação ou
alienação. No âmbito nacional o processo licitatório segue os ditames
da Lei Federal nº 8.666/93 (rege as modalidades de Concorrência, Tomada
de Preços, Concurso, Convite e Leilão), da Lei nº 10.520/2002
(modalidade pregão) e Lei Complementar nº 123/2006, que regula a
participação de empresas de pequeno porte ou microempresas, no
processo licitatórios. Para tanto, mesmo seguindo os ditames previstos
na legislação mencionada, faz-se necessário observar os princípios que
disciplinam a atuação dos gestores da coisa pública, a licitação não
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pode acontecer de forma sigilosa, sempre deverá ser pública, respeitando
o direito da publicidade, acessível a qualquer cidadão.

 Na Carta Magna em seu Art. 37 caput, enuncia os princípios
basilares da Administração Pública: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Analisar, de forma sucinta, a
importância do princípio da PUBLICIDADE no processo licitatório
no âmbito do Estado do Maranhão é a proposta deste projeto.

Segundo Hely Lopes Meirelles grande jurista de renome
nacional, acredita que o princípio da publicidade: “é a divulgação oficial
do ato para conhecimento público e inícios de seus efeitos externos”,
ressalvadas as hipóteses de sigilo prevista em lei e a tutela da intimidade.
Ainda, segundo o mesmo autor, cabe esclarecer que a publicidade do
ato administrativo não é um elemento formativo, mas é um requisito
de eficácia, uma vez que é a partir da publicação do ato que este
adquire validade e exigibilidade.

No mesmo sentido assegura Marino Pazzaglini Filho:

O princípio da publicidade consiste no acesso difuso do
público às informações relativas às atividades do Estado
(fatos, atos, contratos, normas, decisões e informações em
geral), seja por divulgação nos meios de comunicação oficial
e particular, seja pelo fornecimento de dados de interesse
geral ou individual, quando requeridos nos órgãos ou
entidades públicas, sob pena de responsabilidade.
(PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 21).(grifo nosso)

Em seu “Curso de Direito Administrativo” Marçal Justen Filho
afirma:

O princípio da publicidade significa vedação a atividades ou
atos sigilosos (...). O exercício do poder deve ser acessível
ao conhecimento de toda a comunidade e, especialmente,
daqueles que serão afetados pelo ato decisório. A publicidade
se afirma como instrumento de transparência e verificação
de lisura dos atos praticados. (JUSTEN FILHO, 2010a, p.
315-316).(grifo nosso)

 Os atos da Administração na área de licitação pública é de
relevante interesse não somente para os concorrentes, bem como toda
a sociedade, pois estes terão certeza do que está ocorrendo nas diversas
etapas do processo, com a possibilidade de elaborar planejamentos e
recursos administrativos em caso de descontentamento com alguma
decisão que venha a ser tomada pela comissão de licitação, ou mesmo
se houver alguma irregularidade ou ilegalidade no processo, conferindo
assim a certeza de que a competitividade restará garantida, para a
seleção da proposta mais vantajosa para Administração Publica.

Neste sentido, faz-se necessário a publicação na ÍNTEGRA
dos editais de licitação em todas as suas modalidades, nos meios de
divulgação conforme elencados. Em outro momento falar da
constitucionalidade do projeto ora apresentado, abre parâmetros para
a discussão, o imbróglio consiste em que citado inciso diz que tal
competência exclusiva se cinge apenas às normas gerais. Logo, tudo
aquilo que não for norma geral, Estados e Distrito Federal também, e
de forma concorrente com a União, podem legislar. Vários estudiosos
jurista criticam a Constituinte de 1988 por ter colocado o conteúdo do
inciso XXVII no art. 22 que trata das competências privativas da
União, quando na verdade, segundo ele, trata-se de competência
concorrente. Deveria, portanto, tal conteúdo estar alocado no artigo
24 da Carta Republicana, como por exemplo o Alexandre Mazza no
seu “Manual de Direito Administrativo”, 1ª edição, 3ª tiragem, ano
2011. A confusão nasce sim do fato da Constituinte de 1988 não ter
definido os limites de que se entende por normas gerais.

 Neste vácuo, Estados e Distrito Federal querem quase que
legislar, em absoluto, sobre licitações. Por outro lado, na Doutrina e
Jurisprudência, não há consenso sobre quais são as normas gerais
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, que disciplina o Processo
Licitatório. Entendimento este que diverge porque meras normas de
procedimento não são “normas gerais” e nos termos do art. 24, inciso

XI da Constituição Federal faz parte do Poder concorrente de legislar
atribuído à União, Estados e Distrito Federal, “in verbis”. Art. 24 –
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: XI – Procedimentos em matéria processual.

Em resumo, enquanto a Carta Federal não definir o que é norma
geral a questão suscitada neste artigo terá sempre resposta caótica
onde e porque todos entes de Direito Público Interno, salvo Municípios,
se sentirão com o direito de legislar sobre licitações, posto que, cada
um deles entenderá que determinado ponto não se constitui em norma
geral. Outra solução, que pacificaria o assunto, seria o Supremo Tribunal
Federal, como único intérprete originário da Constituição, ao apreciar
o art. 22, inciso XXVII, da Carta Republicana se manifestasse
pontualmente pelo que entende por norma geral. Tal decisão seria
“erga omnes” e pacificaria, consequentemente, a questão.

 Concluindo, acreditamos que a publicidade a que se submetem
os Atos da Administração Pública, somente estará plenamente atendida
mediante a publicação do texto integral dos referidos documentos nos
sítios eletrônicos oficiais dos entes correspondentes, além de conferir
maior transparência aos referidos procedimentos realizados no
municípios do Estado do Maranhão. Com a devida vênia, este é o
projeto e a justificativa que submeto a análise dos Nobres Pares, que
integram essa Casa Legislativa, na certeza de que, após regular
tramitação, seja a final deliberado e aprovado na devida forma
regimental. É a justificativa

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 649 / 19

Dispõe sobre direito a de Acesso do Candidato
aos Motivos de sua Reprovação em exames
Psicológicos (Psicotécnico) em concurso público
para Cargo ou Emprego Público na Administração
Público do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1° Nos concursos público realizado para investidura em

cargo ou emprego na administração pública do Estado do Maranhão, a
reprovação do candidato em exame psicológico (Psicotécnico), ou
similar, previsto em edital, será fundamentado por escrito, com razões
fáticas e de direito, e obrigatoriamente disponibilizado ao candidato,
em homenagem ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla
Defesa, prescrito pelo Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, de
05 de outubro de 1988.

Art. 2° O não cumprimento do disposto na presente Lei
implicará em anulação do ato e do próprio concurso público, se
necessário.

Parágrafo único - O detalhamento das despesas da viagem
deverá ser pormenorizado, contendo os gastos efetuados com cada
item de despesa.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A aludida proposta, visa tornar obrigatório, a fundamentação
da decisão que reprovar o candidato em concurso público, exame
psicológico (Psicotécnico), ou similar, previsto em edital. De tal modo,
a disponibilidade da decisão denegatória ao candidato, como medida de
garantir ao postulante, o Direito Fundamental, do Contraditório e da
Ampla Defesa, prescrito pelo Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
de 05 de outubro de 1988, (Princípio Constitucional do Contraditório
e da Ampla Defesa).

A presente Iniciativa Legislativa, encontra-se revestida de
grande interesse social. Representa à vontade geral. Defende e ampara
Direito Fundamental, prescrito pela Constituição Federal do Brasil.
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Por fim, não encontra-se obstáculo na ótica constitucional e
infraconstitucional. Posto isto, é a síntese fática necessária.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de dezembro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 168 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
Raimundo Santos Rodrigues, em homenagem
póstuma, ao indígena Paulo Paulino Guajajara.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Raimundo Santos Rodrigues”, em homenagem póstuma, ao indígena
Paulo Paulino Guajajara.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Resolução Legislativa que submeto à apreciação
desta Casa propõe conceder a Medalha de Mérito Legislativo
“Raimundo Santos Rodrigues”, nos termos do art. 139, g, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ao indígena
Paulo Paulino Guajajara, em uma homenagem póstuma, uma vez que
seu assassinato ocorrido em 1º de novembro de 2019 foi amplamente
divulgado pelos principais veículos de comunicação do país.

Paulo Paulino Guajajara era conhecido como “guardião da
floresta” em virtude de sua atividade aguerrida na defesa do território
indígena e na fiscalização e denúncia de invasões na mata, uma das
atividades mais perigosas que os índios exercem atualmente, colocando
suas vidas em frequente risco contra a atividade de extração ilegal de
madeira.

O homicídio cruel trouxe à tona a realidade enfrentada pela
comunidade indígena maranhense e ensejou a edição de decreto que
criou a Força Tarefa de Proteção à Vida Indígena – FT VIDA pelo
governo do Estado do Maranhão e, ainda, declarações do Ministro da
Justiça e Segurança Pública de que as investigações seriam realizadas
pela Polícia Federal para que prontamente fossem identificados os
responsáveis pelo crime. Ocorre que, embora as forças de segurança
estejam empreendendo esforços, em 07 de dezembro de 2019 houve
novo ataque à mesma comunidade indígena, deixando dois mortos e
dois feridos, o que demostra que existe uma sistemática de execução
indígena em andamento no Maranhão, provavelmente relacionada a
conflitos por posse de terra.

São muitos os riscos e desafios que os índios enfrentam no
Brasil, especialmente, no Norte e Nordeste, regiões onde ainda existe
um maior número de integrantes dessas comunidades. Além do constante
cerceamento dos direitos relativos à propriedade, suas vidas são
reiteradamente ameaçadas ao meio à luta pelo reconhecimento de
direitos. Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação
dessa homenagem póstuma a quem representou a personificação dos
deveres e lutas dos índios na região, o guardião Paulo Paulino Guajajara,
cujo entrega da medalha na solenidade poderá ser efetivada à comitiva
de representantes Guajajaras.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 059 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração a Banda de Música Bruno Ferreira que se sagrou
Tricampeã Nacional no XXVI Campeonato Nacional de Bandas e
Fanfarras na cidade de Guará em São Paulo.

A Banda Bruno Ferreira que é fruto do forte investimento da
prefeitura do municipal de Santa Rita em cultura, representou o estado
do Maranhão no campeonato e recebeu ainda os prêmios de Melhor
baliza do Brasil, Melhor pelotão cívico do Brasil, Melhor corpo
coreográfico do Brasil e Melhor maestro do Brasil, sendo digna,
portanto, desta moção de aplausos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 10 de dezembro de 2019. - ARISTON
RIBEIRO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 748 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência da Sessão Plenária realizada nos dias 18, 19, 20 e 21 de
novembro do corrente ano, por motivo de tratamento de saúde,
conforme atestados médicos, em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 10 de dezembro de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.12.19
EM: 11.12.19

REQUERIMENTO Nº 755 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário,
seja discutido e votado em Regime de Urgência o Projeto de Lei
Ordinária nº 384 de 2019, que dispensa a necessidade de carimbos
em prescrições, relatórios e atestados médicos para aquisição de
medicamentos no Estado do Maranhão. Proposição de minha autoria.

A urgência se justifica pela necessidade permitir que os
profissionais de saúde possam melhor servir à população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro 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. 12.12.19
EM: 11.12.19

REQUERIMENTO Nº 756 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada Mensagem de Congratulações e Aplausos ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
através de seu Presidente, Berilo Macedo da Silva, pelo “Dia do
Engenheiro”.

Vale ressaltar que a engenharia é sem dúvida uma das profissões
mais importantes e valorizadas em nossa sociedade. É graças a eles que
muitas tecnologias são desenvolvidas e nos proporcionam maior
qualidade de vida. O engenheiro é como um “criador” de uma cidade,
do seu lar, do espaço onde você trabalha, de onde você sai para se
divertir, como se fosse “criador” de uma cidade inteira. Tudo isso pede
uma data para comemorar e homenagear, o Dia do Engenheiro que é
celebrado no dia 11 de Dezembro.

Além disso, a função do engenheiro é bastante ampla e demanda
grande responsabilidade. O que começa com o “simples” desenho de
um projeto, passando por inúmeras etapas e até mesmo a construção
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de algum local. Tudo isso pede muita atenção e precisão, já que um
único e insignificante erro pode trazer sérias consequências, os
engenheiros conseguem vencer todos estes desafios com muita maestria.
Toda essa responsabilidade faz com que o dia do engenheiro seja ainda
mais importante.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 09 de Dezembro 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. 12.12.19
EM: 11.12.19

REQUERIMENTO Nº 757 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de SÃO MATEUS DO MARANHÃO, pela passagem dos
seus 58 anos de fundação, a ser comemorado no dia 26 de dezembro.
Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor
Prefeito, Hamilton Nogueira Aragão e ao Senhor, Nelio Bueres
Pinto, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população são-mateusense

bem como da presteza e perseverança de suas lideranças municipais
que, com muita luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de
vida de seus cidadãos, é com muita honra que presto esta singela
homenagem ao aniversário do município de São Mateus do Maranhão
– MA.

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

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de dezembro
de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.12.19
EM: 11.12.19

REQUERIMENTO Nº 758 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de Urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, os seguintes
Projetos: Projeto de Resolução Legislativa nº 71/2019, que concede
o Título de Cidadão Maranhense a Gustavo Pereira da Costa; Projeto
de Resolução Legislativa nº 72/2019, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Terezinha Rego a Gustavo Pereira da Costa; Projeto
de Resolução Legislativa nº 77/2019, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Sargento Sá a Silvio Carlos Leite Mesquita. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 11 de dezembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.12.19
EM: 11.12.19

INDICAÇÃO Nº 1730 / 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 MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO HOLANDA
JR., solicitando que aprecie a possibilidade de CONSTRUÇÃO DE
UM PARQUE NO BAIRRO DO ANGELIM, NOS MOLDES DO
PARQUE DO RANGEDOR E APA ITAPIRACÓ, na área em que se
especifica.

A construção desse parque visa aumentar a preservação de
áreas verdes em processo de degradação em nossa cidade e fornecer
uma opção de lazer a um grandioso quantitativo populacional da cidade
de São Luís, uma vez que fica próximo a uma das principais avenidas
da ilha. Outro ponto positivo é a descentralização desse tipo de
equipamento social.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1774 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Comunicação e Articulação Política do Estado, Rodrigo
Lago; e ao Senhor Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa
Camarão, solicitando, a destinação de um ÔNIBUS ESCOLAR para o
Município de Itapecuru Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, garantindo
segurança e qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 05 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO nº 1775 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a V. Exª que, após ouvida
a mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Exm° Prefeito de São
Luís, Sr. Edvaldo Holanda Junior e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviço Públicos Senhor Antonio Araújo, solicitando asfaltamento
nos arredores da feira da Cidade Operária, localizado à avenida
este 203, unidade 203.

A Feira da Cidade Operária, localizada na Avenida do Colégio
dos padres, passa por um momento complicado com a infraestrutura
completamente comprometida no sentido de higiene.

Atualmente o ambiente é completamente desfavorável para
venda de alimentos para população local, se tornando insalubre para
os comerciantes, fornecedores e clientes pelo excesso da poeira que
invade todas as lojas existentes.

Em 35 anos de existência da Feira os moradores e feirantes
relatam que nunca viveram momentos tão difíceis com lama na época
das chuvas e poeira no verão, atrapalhando as vendas e diminuindo
com isso o rendimento dos feirantes locais.

Diante do exposto solicitamos o asfaltamento da avenida este
203, unidade 203, nos arredores da feira da Cidade Operária.
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PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/

MA, 10 de dezembro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado
ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO nº 1776 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a V. Exª que, após ouvida
a mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Exm° Prefeito de São
Luís, Sr. Edvaldo Holanda Junior e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviço Públicos Senhor Antonio Araújo, solicitando serviço de
drenagem e pavimentação asfáltica no bairro do Coroado.

O Bairro do Coroado foi fundado nos anos 70, onde os
moradores usavam a terra para fazer plantação agrícola.  De lá para cá
o crescimento foi exacerbado e muitas conquistas foram alcançadas,
muitos projetos realizados, mas ainda falta muito para uma comunidade
carente de oportunidades.

No intuito de melhorar a qualidade de vida dos moradores
daquele bairro, solicito que seja realizado serviço de drenagem e
asfaltamento nas ruas: Dr. Carlos Macieira, Rua Almeida Garreth,
Rua Projetada, Rua do arroz, Rua da minerva, Rua do Sartuno,
Rua chumbo, Rua do Milho, Rua do Cobalto, Rua do Estânio, Rua
do Cobre, Rua do Mercúrio, Rua dos matões e Rua do eucalipto,
que estão precisando de obras de drenagem pois com o grande
desenvolvimento urbano  gerou grande impermeabilização do solo.

Da mesma solicitamos o asfaltamento para as ruas acima
descritas, pois ruas asfaltadas trazem qualidade de vida para a
população e oferece mais acesso para os pedestres e veículos,
saneamento básico e escoamento da economia local.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 10 de dezembro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado
ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 1777 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a V. Exª que, após ouvida
a mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Exm° Prefeito de São
Luís, Sr. Edvaldo Holanda Junior e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviço Públicos Senhor Antonio Araújo, solicitando serviço de
pavimentação asfáltica no bairro da Cidade Olímpica.

O Bairro Cidade Olímpica foi fundado em 1996, fruto de
movimentos liderados por sem teto que estavam se organizando e
decidiram lutar por moradia. Atualmente é um bairro que tem mais de
100 mil habitantes, onde, segundo o IBGE, cerca de 13% da população
vive em situação de pobreza extrema e quase 58% têm renda per capita
de, no máximo, meio salário-mínimo.

O Conselho Social Comunitário de Pais e Amigos da Cidade
Olímpica e Adjacências /COSCPACOA fez um levantamento das
principais vias de acesso no bairro que precisam de asfaltamento:

· Avenida dos Agricultores;
· Ruas 12 a rua 19;
· Travessas J, K, L M, N, O, P, Q e R
· Quadras nº 46 até a quadra 149 A do Bloco C
· Galeria coberta no afluente do rio da mata que atravessa o

bairro Diante do exposto solicitamos o asfaltamento dessas vias de
acesso acima descritas na Cidade Olímpica garantindo mais
qualidade de vida para a população e mobilidade urbana.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 10 de dezembro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!”- Deputado
ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 1778 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO E AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, Senhor Flávio Dino
e Senhor Jefferson Portela, solicitando um posto fixo da Polícia
Militar do Maranhão próximo às Aldeias Indígenas Boa Vista e
El Betel, entre as cidades de Barra do Corda e Grajaú do
Maranhão, no intuito de preservar a vida de todos os inocentes,
defender o direito dos indígenas de ir e vir e garantir a segurança pública
para a população daquela região.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.

FERNANDO PESSOA
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1779 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, Senhor
Clayton Noleto Silva, solicitando a construção de um Sistema
Simplificado de Abastecimento de Água para a área do Isabel
Cafeteira, cidade de Barra do Corda do Maranhão, no intuito de
beneficiar, garantir direitos básicos e fundamentais para a população
daquela cidade.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.

FERNANDO PESSOA
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1780 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja a presente indicação enviada ao Excelentíssimo
Senhor Governador Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretaria de
Estado de Infraestrutura  – SINFRA, Clayton Noleto Silva, no sentido
de providenciar um estudo técnico e econômico para a incorporação a
Malha Rodoviário do Estado do Maranhão do trecho que liga o
Município de Santana do Maranhão ao Povoado João Peres no
Município de Araioses-MA (MA 014) e intercalando o povoado Cana
Brava do município de Agua Doce do Maranhão todo o percurso segue
paralelo ao Rio Magu, podendo ser considerado como uma Eco Via,
ligando 3 municípios .

Justificamos nossa solicitação na Lei nº 10.043/2014 que trata
sobre o Plano Rodoviário do Estado do Maranhão, com a intenção de
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após respeitado e cumprido o tramite da referida norma legal, solicitar
a incorporação do trecho a Malha Rodoviária do Maranhão.

Realizada tal façanha os benefícios logo serão percebidos como
possibilitar o acesso da população com a necessária segurança, contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico da região, promover a inclusão
produtiva, facilitar o acesso aos insumos básicos e ao mercado
consumidor, assegurando aos moradores da localidade, o direito de
uma melhor qualidade de vida.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”. São Luís, 09 de dezembro de 2019. - Ariston Ribeiro -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1781 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
do Maranhão, solicitamos que a presente indicação, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao senhor Governador do Estado Dr.
Flavio Dino de Castro e Costa, solicitando providências junto ao Senhor
Secretário Estadual de Educação Felipe Camarão, a reforma do Farol
da Educação do município de Dom Pedro - MA.

A reforma do farol é de fundamental importância para a
educação do município de Dom Pedro – MA.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANUEL BECKMAN”, em 05 de fevereiro de 2019. -  FÁBIO
MACEDO - PDT - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1782 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com a devida indexação
do anteprojeto de Lei que, por sua vez, “Dispõe sobre Campanha
Educativa “Gravidez Ativa”, no âmbito do Estado do Maranhão e
fixa outras providências”.

O presente anteprojeto de Lei tem o condão de promover
campanha educativa e adequada do que seja a gravidez e sua viabilidade
com a prática de exercícios aeróbicos, de força e alongamento, sendo
propiciador para uma gravidez saudável. Tendo em vista que é muito
comum, a informação de que a gravidez deve ser mantida sobre repouso
pleno, sendo colocado como regra, o que na verdade, somente em casos
excepcionais deve acontecer.

Em decorrência do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições
das Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da
Constituição do Estado do Maranhão, 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.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 27 de novembro de 2019. - DANIELLA TEMA
- Deputada Estadual

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

ANTEPROJETO DE LEI N°        /2019

Dispõe sobre Campanha Educativa “Gravidez
Ativa”, no âmbito do Estado do Maranhão e fixa
outras providências.

Art. 1º - A Campanha Educativa Gravidez Ativa, consiste
na divulgação em todas maternidades e hospitais públicos e privados
do Estado do Maranhão, sobre os benefícios advindos da prática de
atividades físicas adequadas, durante o período de gestação.

Art. 2º - A campanha será realizada mediante a fixação de
cartazes impressos sobre o assunto, evidenciando as vantagens da
prática esportiva na gravidez.

Parágrafo Único – O tamanho e layout do cartaz serão por
conta e responsabilidade das Secretarias de Governo.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente
e suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”.São Luís, 27 de novembro de 2019. - DANIELLA TEMA
- Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
O artigo12, inciso II, alínea 1, da Constituição Federal, afirma

ser de competência estadual concorrente, legislar sobre a Previdência
social, proteção e defesa da saúde. O tema Gravidez Ativa se enquadra
perfeitamente nessa previsão constitucional, por isso, é viável a sua
tramitação nesta Casa Legislativa.

Conforme sabido por meio de estudo e pesquisas da área
obstetra, são inúmeros os benefícios que o treinamento traz para a
gestante. Dentre eles, e talvez o mais preocupante para a mulher grávida,
é o controle da massa corpórea. O exercício é capaz de aumentar o
metabolismo basal e o consumo de energia e, portanto, ajuda-la nessa
árdua tarefa. Além de prevenir e controlar o diabetes e a hipertensão
arterial.

Outro sintoma comum na gestação, é a dor lombar que atinge
entre 50% a 80% das grávidas, sendo predominantes no sexto mês em
diante da gestação. Com a prática de atividades físicas, produziram
fortalecimento dos músculos para suportar essa mudança corpórea.
Informação extraída do link: [https://petitebox.com.br/blog/os-
beneficios-de-uma-gravidez-ativa/].

É muito comum, a informação de que a gravidez deve ser
mantida sobre repouso pleno, sendo colocado como regra, o que na
verdade, somente em casos excepcionais deve acontecer. Dessa maneira,
o projeto vai trazer a educação adequada do que seja a gravidez e sua
viabilidade com a prática de exercícios aeróbicos, de força e alongamento,
sendo propiciador para uma gravidez saudável.

Cumpre dizer que, a iniciativa encontra-se albergada no art.
24, IX da Carta Federal que confere à União e aos Estados,
competência concorrente para legislar sobre a matéria, senão vejamos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;

Logo, desenvolver campanhas educativas para nossas mulheres
maranhenses, conscientizando-a sobre a prática saudável de exercício
físico no período gestacional, em todas maternidades e hospitais
públicos e privados do nosso Estado é o que pretendo com a presente
proposição.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 27 de novembro de 2019. - DANIELLA TEMA
- Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 1783 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde,
Dr. Carlos Eduardo Lula, solicitando a doação de uma ambulância para
o Município de Cidelândia.
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A adoção dessa providência possibilitará melhor assistência

médica no transporte dos enfermos, inclusive para outros municípios
na busca de um atendimento médico de urgência e emergência.

Nesse sentido contamos com o apoio do ilustre Governador
Flávio Dino no atendimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 09 de dezembro de 2019. - ANTONIO
PEREIRA – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1784 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssima Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Jefferson Portella, Secretário de
Segurança solicitando a instalação de um Posto Policial na Alameda
Campinas, Bairro do Olho D’Água a fim de garantir maior segurança
aos moradores, bem como aos que que transitam pela referida localidade.

Justificamos nossa reivindicação, considerando as ações
desenvolvidas pelo Governo do Estado com o objetivo de garantir
maior segurança à população. Portanto, esse Posto Policial será um
grande benefício para aquela comunidade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de dezembro de 2019. – HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 1785 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador, Flávio Dino de Castro e Costa,
bem como ao Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de
Estado de Saúde – SES, solicitando que seja encaminhado em regime de
urgência uma AMBULÂNCIA para a cidade de NINA RODRIGUES
/ MA.

A cidade de Nina Rodrigues, localizada no centro-leste
maranhense, atualmente vem passando por grandes adversidades
principalmente na área da saúde pública, pois tem se observado a falta
de transporte adequado de pessoas para os hospitais, tanto local quanto
regional, desta feita, solicito especial atenção de vossas excelências no
sentindo de disponibilizar, um veículo tipo AMBULÂNCIA, a fim de
transportar os pacientes que se encontram em situação de urgência de
saúde.

Atualmente o município tem faltado com a atenção básica aos
seus pacientes em situação de urgência/emergência, pois os mesmos
são transportados em veículos sem as mínimas condições necessárias,
o que denota a falta de um atendimento humanizado.

O poder público, como responsável direto pela garantia de
uma dignidade plena na vida de seus contribuintes, precisa intervir o
quanto antes na região, a fim de evitar maiores danos a todos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 10 de DEZEMBRO de 2019. – ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1786 / 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, solicitando que adotem providências a fim
de GARANTIR A CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE
HEMODIÁLISE DE COROATÁ.

A presente indicação é uma solicitação da população local e de
municípios vizinhos que dependem da hemodiálise para sobreviver,
uma vez que os pacientes que precisam de hemodiálise no Maranhão
têm sofrido com uma rotina desgastante pela falta de clínicas no interior
do Estado. Há casos de pacientes de municípios distantes que fazem
longas viagens para garantir a sobrevivência com o tratamento de
hemodiálise em São Luís, sendo que as clínicas já deveriam estar prontas
para garantir o tratamento adequado para a população.

No presente caso, as obras deste importante Centro de
hemodiálise estão abandonadas e não há previsão de término. Dessa
forma, a fim de garantir o acesso a saúde e diminuir o deslocamento da
população que necessita diálise, para a capital ou para municípios
distantes, solicita-se a conclusão das obras do Centro de Hemodiálise
de Coroatá para garantir o acesso ao tratamento adequado e a qualidade
de vida dos pacientes renais.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito,
apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1787 / 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
INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA solicitando que
adotem providências a fim de promover a RECUPERARAÇÃO
ASFÁLTICA DA MA-034 NO TRECHO QUE INTERLIGA O
MUNICÍPIO DE COELHO NETO AO POVOADO DESCANSO,
ZONA RURAL DE CAXIAS.

A presente indicação é uma demanda da população que circula
no trecho, tendo em vista que a rodovia MA-034 é uma das rodovias
que ligam o município de Coelho Neto ao município de Caxias e que
sofre com a falta de infraestrutura e apresenta vários problemas tais
como: buracos, pouca iluminação, sem sinalização e tem causado
prejuízos à motorista de veículos automotores.

Além disso, as péssimas condições de tráfego na MA- 034
facilitam a ação de assaltantes e trazem prejuízos para os produtores
da região, que ficam impossibilitados de escoarem seus produtos. Há
também problemas para os motoristas que trafegam pela estrada são
atingidos pela quebra de peças de seus veículos. Convém ressaltar que
há existência de decisão judicial da comarca de Coelho Neto que
determinou a recuperação de parte da MA-034, no trecho que liga a
cidade de Coelho Neto ao povoado Descanso, na zona rural de Caxias.

Com a recuperação asfáltica, a referida rodovia iraì beneficiar o
transporte de passageiros, contribuindo para fomentar o
desenvolvimento da economia local, e consequentemente diminuirá os
acidentes.
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Ante o exposto, com o objetivo de proporcionar segurança à

população e melhorar o acesso aos municípios e a infraestrutura do
local, apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1788 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO, bem
como ao EXCELENTISSIMO SECRETÁRIO DE TRABALHO E
ECONOMIA SOLIDARIA, SENHOR JOWBERTH ALVES,
solicitando a INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO–MA
NO PROGRAMA “MUTIRÃO RUA DIGNA”, objetivando a
recuperação das ruas da referida cidade. Nossa solicitação se justifica
tendo em vista o precário estado de conservação das mesmas e a
necessidade de se realizar um trabalho de recuperação das vias urbanas.
O “Mutirão Rua Digna” é um programa desenvolvido pelo Governo
do Estado que tem como objetivo melhorar vias urbanas com a realização
de pequenos serviços e reparos, além de gerar emprego e renda nas
comunidades atendidas.  O projeto mobiliza várias frentes de ação
social na qual a comunidade é a principal beneficiária, melhorando
assim a vida de milhares de pessoas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 10 de
dezembro de 2019. - LEONARDO SÁ - DEPUTADO ESTADUAL -
PL

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zito Rolim, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, TV
Assembleia, assistência, servidores desta Casa. Senhor presidente,
iniciando o dia hoje, já sentia que seria um dia de muita alegria e de
muita felicidade para todos nós. Ao iniciar, tive a oportunidade de
assistir à maravilhosa entrevista de nosso querido presidente Othelino
Neto, uma entrevista firme, transmitindo segurança, que realmente é
tudo que V.Ex.ª é. Em seguida, nós nos dirigimos aqui para a Assembleia
e tivemos a felicidade de receber, em nosso gabinete, pastores da Igreja
Assembleia de Deus e membros daquela mesma igreja, onde foi
compartilhada a palavra de Deus com aqueles que se encontravam no
gabinete naquela oportunidade, nossos assessores e pessoas que prestam
serviço a esta Casa, numa iniciativa, e eu quero aqui parabenizar a
nossa querida colega, deputada Mical, pela iniciativa brilhante porque
ali foi compartilhada a palavra de Deus, o que vem nos fortalecer
espiritualmente para que a gente possa nos conduzir nesta vida,
aumentando cada dia o nosso amor. Nós tivemos a oportunidade de,
durante estes quase 11 meses, na Assembleia, juntamente com todos

os nossos colegas, e aqui eu quero agradecer a forma generosa que
todos tiveram conosco, votar matérias que entendemos todos que foram
e que são intenção de todos nós que aqui representamos o povo
maranhense com a melhor intenção possível de beneficiar o povo do
Maranhão. Entendemos que algumas delas, num primeiro momento,
causara certa insatisfação, mas eu quero dizer a todos os maranhenses
que a nossa intenção é a melhor possível, assim também como as
matérias enviadas pelo Executivo, pelo governador Flávio Dino. Eu
não tenho dúvidas de que todas elas têm o sentimento de amor ao povo
do Maranhão, com sentimento de ajudar, porque muitas vezes é
necessário que se tome algum remédio amargo para que a gente recupere
a saúde ou evite a doença. Assim, nós nos conduzimos com o coração
cheio de amor, podem certeza. Eu quero agradecer a todos que nos
oportunizaram esse espaço para que a gente tivesse o direito e o poder
de ajudar aqueles que mais precisam. Eu quero aqui, mais uma vez,
agradecer a todos os colegas, a todos os servidores desta Casa que
sempre prestaram gentileza e cordialidade, e desejar a todos um Feliz
Natal e um Ano Novo, um 2020 cheio de realizações e de prosperidade.
Dizer a vocês que esses dias em que vamos ficar ausentes, porque cada
um vai para suas bases, eu pelo menos pouco vou ter a oportunidade
de vê-los, de conviver com vocês, esses dias serão eternidades. Porque,
graças a Deus, a amizade, o respeito, o amor que eu tenho por cada um
dos meus pares, vocês não imaginam o quanto eu me sinto feliz e com
certeza sentirei muita saudade. Então muito obrigado por tudo,
esperamos que no próximo ano legislativo possamos fazer muito mais,
trabalhar muito mais pelo povo do Maranhão. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, demais amigos e amigas, deputados,
deputadas, companheiros e companheiras, galeria, imprensa, a todos
que nos assistem aqui hoje. Eu venho hoje, nobre e Exmo Presidente,
amigo Othelino Neto, falar um pouco sobre a agricultura familiar. Eu
tive a felicidade de ser o primeiro Secretário de Estado da Agricultura
Familiar deste Estado e na oportunidade, deputado Zé Gentil, nós
fizemos muitos trabalhos e os nossos trabalhos sempre foram voltados
para dar continuidade e poder sistematicamente ajudar o
desenvolvimento da agricultura familiar do nosso Estado, deputado
Duarte Júnior e deputado Edivaldo Holanda. E quando apresentávamos
várias saídas para a agricultura familiar, deputado Paulo Neto, uma
delas foi pelo MST, movimento dos sem terra que é tantas vezes
marginalizado no nosso país, e até mesmo no nosso Estado por algumas
pessoas. E eu tive a oportunidade de visitar o nosso querido município
do nosso deputado estadual Wendell Lages, a cidade de Itapecuru-
Mirim, o assentamento Cristina Alves, onde fizemos um
empreendimento, deputado César, um empreendimento capaz de mudar
a realidade da comunidade. O assentamento recebeu assistência técnica,
o assentamento recebeu poços, sistema de abastecimento de água.
Fizemos a entrega de uma patrulha mecanizada, fizemos uma barragem
magnífica e este ano, com o deputado Wendell Lages, inauguramos uma
agroindústria, e vocês podem ver aqui no vídeo que está sendo passado
aqui, exibido. Nós inauguramos uma agroindústria. O deputado Ciro
Neto que também é um dos grandes defensores da agricultura familiar
no nosso Estado. E para a nossa felicidade, em 2015, começamos a
traçar um plano para que pudesse criar o Selo da Agricultura Familiar,
que foi um projeto de lei apresentado pelo deputado Ciro Neto e
aprovado aqui nesta Casa, já neste ano. Mas a SAF fez com que o selo
pudesse tomar vida e fez uma portaria, existe uma portaria na SAF, e
instituiu o Selo Gosto do Maranhão. O Gosto do Maranhão não pode
ser diferente, Deputado Ricardo Rios, de uma boa farinha, uma farinha
de qualidade. E na inauguração dessa agroindústria, Deputada Detinha,
nós tivemos a oportunidade de ver os agricultores transformando a sua
vida, a partir de uma produção agrícola de todo o sistema envolvido da
agricultura familiar. Então, eu preciso aqui enaltecer o trabalho diuturno
do sistema SAF, na pessoa do Secretário Júlio, da minha querida amiga
companheira Loroana Santana, da assistência técnica da AGERP,
Presidente da AGERP, e do Raimundinho Lídio, Presidente do
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ITERMA. Mostrando um compromisso e uma sincronia de ações.
Queria aproveitar a oportunidade para dedicar a cada um dos colegas,
que aqui estão, essa embalagem nova do nosso produto, um produto
maranhense. Eu queria pedir para minha assessoria, minha equipe fazer
a entrega para os deputados como um presente, como uma lembrança
para que você possa divulgar em todo o Maranhão, em todo o Estado
que nós temos uma farinha e de várias cidades, como tem a farinha
também de Santa Rita, mas que já possui o Selo da Agricultura Familiar,
Deputado César Pires, eu queria pedir à assessoria que pode deixar nas
bancadas de cada um dos nossos deputados. E aqueles que quiserem,
que tiverem a oportunidade e quiserem ter o selo basta entrar com o
protocolo, o credenciamento junto ao e-mail da SAF ou protocolar na
própria SAF para que você possa ter o direito de utilizar o Selo da
Agricultura Familiar. E que a gente possa, de uma vez por todas, entrar
num mercado competitivo e dizer que os produtos maranhenses
precisam ser divulgados porque são produtos de qualidade. Assim será
também, Deputado César Pires, com o mel. Nós tivemos a oportunidade
de colocar o mel, lá em Junco do Maranhão, uma agroindústria e um
interposto do mel e haveremos, com certeza, de colocar vários outros
produtos da agricultura familiar com o Selo “Gosto do Maranhão”,
para que a gente possa divulgar os nossos produtos e, evidentemente,
entregar a cada um dos nossos deputados, pedir para vocês divulgarem
nas suas redes sociais para que possam assim levar cada vez mais
distante os nossos produtos. Eu fico muito feliz e honrado de ter
participado deste momento da entrega dessa farinha para que cada um
de vocês, mais uma vez, pedindo, divulguem, é de Itapecuru Mirim, do
assentamento Cristina Alves, do MST, que está saindo essa primeira
farinha com o Selo “Gosto do Maranhão”. Muito obrigado pela
oportunidade e que Deus nos abençoe hoje e sempre. E que a gente
continue no ano de 2020 trabalhando diuturnamente por um Maranhão
melhor, plantando ideias por um Maranhão de todos nós. Eu quero
dedicar este momento a Deus pela oportunidade que me deu durante o
decorrer desse ano e desejar a todos um grande e exitoso Natal, que a
paz de Cristo possa abençoar os seus lares, as suas famílias. Era só
isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wendell Lages, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos, Senhor Presidente, Senhores Deputados,
galeria, imprensa, amigos que nos assistem pela TV Assembleia,
internautas, povo do Maranhão. Meus colegas, eu retorno a esta tribuna
para fazer um breve comentário a respeito de um tema muito importante,
um tema nacional que vem sendo discutido há dias. Trata-se da criação
da MP 907 que tramita no Congresso Nacional, deputado Antônio
Pereira, que vai gerar um impacto muito grande em uma das grandes
instituições do nosso país, que é o Sebrae. Venho a esta tribuna me
manifestar contra essa MP e pela retirada de pauta do Congresso,
tendo em vista que é uma MP que retira do Sebrae mais de 18% do seu
orçamento, o que totaliza mais de R$600 milhões. Impactando o Sebrae,
vai impactar diretamente os estados do Norte e Nordeste, e o nosso
Maranhão está incluído nesse meio. A instituição Sebrae presta
importantes serviços para o nosso País, como o incentivo ao
empreendedorismo, fomento à economia, realização de pesquisas e
capacitação. Como comerciante que sou, filho de comerciante que
trabalho no comércio desde os 13 anos, já tive a oportunidade de
receber em minha empresa serviços do Sebrae de capacitação e,
portanto, sei da importância que o Sebrae tem no nosso País. Então,
meus colegas, eu peço que os nossos pares se manifestem e reflitam
também sobre esta MP, que a Assembleia do Estado do Maranhão
contribua e fique a favor e ao lado do Sebrae. Já tive a oportunidade de
participar de audiências públicas, nas quais sempre existe um
representante do Sebrae discutindo políticas públicas. Já tive a
oportunidade de participar de inauguração da sala do empreendedor,
na minha querida cidade de Itapecuru Mirim, na sala que também que
é um programa que faz parte do Sebrae, que presta serviço para o
pequeno empreendedor, para o microempreendedor individual, que
presta consultoria, capacitação para essas pessoas que também estão

começando e criando seu próprio negócio. Então, diante da criação
desta MP, eu venho a esta tribuna para reforçar o nosso desejo de só
ver o crescimento do Sebrae em todo país. No mais, meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, galeria, todos que acompanham esta
sessão. Venho, nesta oportunidade, reforçar a fala do deputado Wendell
Lages que, com muita propriedade, faz um apelo a uma causa muito
importante, que é o reforço do SEBRAE, haja vista que a Medida
Provisória n° 907, editada pelo presidente da República, que retira o
orçamento anual do SEBRAE de mais de 18% em todo o Brasil. Essa
medida tira totalmente a perspectiva e a busca do SEBRAE de cada
vez mais fortalecer o desenvolvimento, de forma muito especial a
pequena empresa, ao microempreendedor individual. E o SEBRAE
que tem uma força que é decisiva para o desenvolvimento do Estado do
Maranhão não pode perder esse recurso. Há uma perspectiva de perda
de quase R$ 100 milhões com essa Medida Provisória e ao mesmo
tempo, só para o Maranhão, uma perda de mais de R$ 11 milhões.
Deputado Antônio, o SEBRAE é um vetor fundamental para fortalecer
o desenvolvimento, com toda a sua expertise, com todo o
aprofundamento, o conhecimento de causa, o Sebrae estimula as cadeias
produtivas. O SEBRAE tem conseguido dinamizar toda a cadeia
produtiva do Turismo, do microempreendedor individual e sem esse
recurso vai ficar muito complicado. O Governo Federal editou essa
medida provisória, que já tramita no Congresso Nacional, e ela retira
esses 18,4% do orçamento anual, que vai dar um total de mais de R$
600 milhões anuais, e só para o Maranhão, só para o Nordeste são
quase R$ 100 milhões. E essa retirada do orçamento do SEBRAE
dificulta demais, porque ele vai deixar de ter a mesma força, ele vai se
limitar. Nesse sentido, mesmo sabendo que não é a nossa atribuição,
nós estamos na Assembleia Legislativa do Maranhão, mas fazemos
questão de reforçar esse apelo pelo SEBRAE, pelo sofrimento do
Estado do Maranhão. Reforçar esse apelo à Bancada maranhense, dos
deputados federais e os senadores do Maranhão. Na última sexta-
feira, em Imperatriz, estiveram lá participando de um programa de
formação de líderes da região, sobretudo ao desenvolvimento da Região
Tocantina, o presidente Raimundo Coelho e o superintendente Dr.
Albertino e falavam dessa necessidade. E aqui vários parlamentares
estão também defendendo essa causa, bem como ontem e hoje essa
direção do SEBRAE, tanto o superintendente como o presidente do
conselho deliberativo, estão em Brasília visitando um a um os senadores
do Maranhão e os deputados federais do Maranhão. E é muito
importante esse esforço de todos e é muito importante que a nossa
bancada maranhense venha reforçar essa causa ou no sentido de
reivindicar, de lutar para que seja retirada de pauta essa medida
provisória ou que haja emendas no sentido de suprimir essa parte em
que retira o orçamento. O objetivo de retirar esse orçamento de 18,4%
do Sebrae anual é para transformar a Embratur em uma agência de
turismo no exterior. Nada contra criar uma agência de turismo no exterior
para fomentar o turismo aqui no Brasil, mas retirar do SEBRAE, que é
fundamental para estimular o microempreendedor individual, para
estimular os pequenos negócios que faz de fato gerar emprego, porque
às vezes uma grande empresa ela é importante, mas é justamente nas
pequenas, nas microempresas que se tem de fato a grande geração de
empregos. E nós não podemos perder essa possibilidade de que o
SEBRAE continue desenvolvendo o trabalho com toda força que tem.
Neste sentido, Presidente, eu quero parabenizar o Presidente do
Conselho Deliberativo do SEBRAE, o senhor Raimundo Coelho, o
senhor Albertino, que é o superintendendo do Sebrae no Maranhão.
Quero também parabenizar grandes líderes do SEBRAE, em Imperatriz,
eu cito a Márcia, cito o Baruk e tantos outros companheiros que
desenvolvem um trabalho relevante. E parabenizar a bancada
maranhense por estar recebendo esses líderes do SEBRAE. Esperamos
o total envolvimento, o SEBRAE em todo Brasil está fazendo uma
mobilização junto ao Congresso Nacional e aqui desta tribuna da
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Assembleia mesmo não sendo nossa atribuição atuar sobre essa Medida
Provisória, mas a nossa palavra de apoio ao SEBRAE não faltará, o
nosso empenho, mantive contato com vários deputados federais, com
dois senadores, daqui do nosso estado. O SEBRAE está visitando,
está buscando esse apoio e seguimos confiantes nessa grande
mobilização que o SEBRAE está fazendo, parabenizo o Deputado
Wendell Lages pelo engajamento também nesta causa e todos que
puderem se somar a esta nobre causa é muito importante, porque
sabemos da força que o SEBRAE tem e de como ele é um vetor
fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria,
imprensa e internautas que nos acompanham pela TV Assembleia.
Senhor Presidente, eu trago dois assuntos hoje aqui a esta tribuna: um
é um balanço rápido aqui a respeito da Comissão de Constituição e
Justiça, que eu tive o privilégio de presidir por este ano, o primeiro ano
deste novo mandato, Deputada Detinha. E quero agradecer de forma
de muito especial aos membros que compõem a Comissão, Deputado
Antônio Pereira, Deputado Rafael Leitoa, Deputado Zé Inácio,
Deputado César Pires, Deputado Wendell Lages, Deputado Fernando
Pessoa e, obviamente, os respectivos suplentes. Fazer um
agradecimento especial também ao Deputado Dr. Yglésio, suplente da
Comissão, mas permanentemente membro ativo da CCJ. Só para fazer
um balanço, Senhor Presidente, a CCJ, este ano, realizou 96 reuniões,
dando um total de 876 pareceres, recorde de análise de projetos em um
ano, Deputado Rildo Amaral, na Assembleia Legislativa, fruto de
apresentação de projetos pelos Parlamentares, pelo Poder Executivo,
pelo Poder Judiciário. Fizemos ainda uma audiência pública convidando
membros do Governo do Estado para debatermos medidas provisórias
que estavam em tramitação nesta Casa legislativa para esclarecer ao
Poder Legislativo as intenções do Governo do Estado. Fizemos algumas
modificações, Deputado Zé Gentil, fizemos, alteramos o horário da
reunião da Comissão de Constituição e Justiça que acontecia às 8h30
da manhã das terças-feiras e, obrigatoriamente, terminava às 9:30, tendo
uma hora de duração. Passamos a reunião da CCJ para o período
vespertino, iniciando às 14h30, perdurando por vezes até às 17h30,
18 horas em alguns casos, porque passamos a debater todos os projetos
que eram apresentados ali pelos parlamentares. Portanto, deputado
César Pires, acho que foi um momento de enriquecimento da Comissão
de Constituição e Justiça, porque fizemos esse novo modelo, e eu sou
muito grato a todos os membros desta comissão que deram apoio a
todo instante à presidência que estava sob o exercício, sob a nossa
direção. Portanto, a minha gratidão aos membros da CCJ, à presidência
desta Casa por todo o apoio que deu este ano à comissão e pelo
trabalho diferenciado que fizemos, deputado César, quase mil
proposições avaliadas esse ano na Comissão de Constituição e Justiça.
Presidente, o outro tema que eu trago aqui é que ontem tivemos a
inauguração do primeiro Núcleo da Defensoria Pública, Ecológica e
Sustentável do Brasil, sediado na região Itaqui-Bacanga, em São Luís
do Maranhão, no Nordeste brasileiro, oriundo de uma demanda durante
a minha campanha eleitoral de deputado estadual, apresentada pela
população da região do Itaqui-Bacanga, pedindo um Núcleo da
Defensoria Pública naquela região, deputado Rildo, e eu tive a grata
satisfação de, reeleito deputado estadual, apresentar a emenda
parlamentar, o governo do estado liberou e a Defensoria Pública, dr.
Alberto Bastos, dr. Gabriel, faço questão de frisá-los aqui, deram início
á construção da Defensoria Pública do Itaqui-Bacanga. Ontem, nós
fomos fazer a inauguração, entregar um compromisso de campanha
que assumimos durante o nosso período eleitoral. Entregamos á cidade
de São Luís, mais especificamente à região do Itaqui-Bacanga, deputado
Adriano, que tem boa parte da população de São Luís, quase 300 mil
habitantes, 60 bairros sediados naquela área, deputado Edivaldo
Holanda, você que conhece tão bem aquela região, já nos encontramos
inclusive em períodos eleitorais, caminhando e conversando com as

pessoas naquela região. A prefeitura de São Luís, faço questão de
agradecer, doou o terreno à Defensoria Pública para que pudesse ser
feita a construção, na EIT Vila Isabel, na Avenida dos Portugueses, que
vai ter a missão importante de garantir direitos ao cidadão daquela
região Itaqui-Bacanga. Eu sempre gosto de dizer, deputado Edivaldo,
deputada Helena, para que a população possa entender de fato o que é
aquele equipamento dentro da região Itaqui-Bacanga, nada mais é do
que advogados pagos pelo governo do estado, pelo Estado, para servir
àquelas pessoas que mais precisam, àquelas pessoas em vulnerabilidade
social. Essa foi a nossa intenção quando nos comprometemos durante
a campanha eleitoral. E ontem foi realizado e concretizado esse sonho
que eu sonhei juntamente com a população da região Itaqui-Bacanga.
Portanto, ontem, foi um momento muito especial porque foi mais um
compromisso de campanha concretizado, sobretudo porque foi debatido
junto com a comunidade. Foi um dia muito especial e eu não poderia
deixar de dividir com os meus pares na Assembleia Legislativa.
Aproveitando, deputada Thaiza, acredito que seja a última sessão do
ano, para desejar um feliz Natal a todos, um ano novo de 2020 muito
próspero para esta Casa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Presidente
Othelino. Deputado Wendell Lages, aqui no canto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wendell.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (questão de
ordem) – Queria que só fizesse o registro da presença aqui do vereador
Neguinho da Saúde, lá de Itapecuru-Mirim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro da presença do Vereador Neguinho da Saúde,
a pedido do deputado Wendell Lages.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, a todos que nos acompanham
pela rádio e TV Assembleia. Senhor Presidente, hoje fizemos uma
indicação no qual pedimos a instalação de uma guarita da Polícia Militar
entre a cidade de Barra do Corda e a cidade de Grajaú, tendo em vista
os últimos acontecimentos que têm tido na cidade, ali na área indígena
na nossa região, eu que me considero e sou um representante da classe
indígena, pois tem uma grande base eleitoral na área indígena e sei da
importância dos indígenas ao nosso Estado. Como também sei das
dificuldades que todos os indígenas passam dia a dia, sol a sol, no
trabalho árduo. E aqui, Senhor Presidente, eu pedi para que possa ser
instalada essa guarita da Polícia Militar, porque ali estará protegendo
todos os indígenas, estará protegendo todos os brancos que irão passar
na área indígena. O que tem acontecido nos últimos dias tem nos
entristecido bastante. Eu aí vi algumas críticas que fizeram de forma
errada ao governador Flávio Dino, pois o governador Flávio Dino, eu
sou testemunha do que o governador Flávio Dino tem feito nas áreas
indígenas. O governador Flávio Dino que tem sido o primeiro governador
do Estado a estar implantando escolas em aldeias indígenas. Eu digo
isso porque já participei de inaugurações de Escolas Dignas nas aldeias
de Barra do Corda, nas aldeias de Jenipapo dos Vieiras, nas aldeias de
Fernando Falcão, então o governador Flávio Dino tem atendido bastante
todas as demandas das áreas indígenas. E hoje eu não tenho dúvida que
nós iremos conseguir instalar essa guarita para proteger todos os amigos
e amigas indígenas lá das aldeias que ficam entre a cidade de Barra do
Corda e a cidade de Grajaú. Como também, Senhor Presidente, proteger
todos os brancos, todas as pessoas que trafegam naquela BR, com uma
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grande trafegabilidade. E aí, Senhor Presidente, precisamos estar ali
protegendo a todos, que possam estar tendo, e andando, de forma
tranquila na nossa região. Senhor Presidente, também queria agradecer
a todos os pares desta Casa, hoje encerrando os nossos trabalhos
legislativos deste ano. Eu queria agradecer a todos aqui pela companhia,
por todos os momentos de apoio que tivemos na Assembleia
Legislativa, Senhor Presidente, e agradecer a V. Ex.ª. Dizer também
ontem do nosso encontro, da confraternização que a FAMEM fez,
ontem lá na cidade de Imperatriz, dizer que fiquei muito feliz, Senhor
Presidente, por saber que seu nome não está mais rodando só aqui,
mas já está rodando em todo o Maranhão como pré-candidato a Senador
da República onde lá a classe política toda já estava comentando que
Vossa Excelência seria pré-candidato a Senador da República, como
também todos já com muito anseio de dar um voto em Vossa Excelência,
no ano de 2022. E isso me deixou feliz por saber que é um projeto da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que é um projeto dos
42 Deputados que têm assento, aqui nessa Casa, que é ter um Deputado
Estadual, sair de Deputado Estadual para ser Senador da República
porque nós queremos alguém lá. Hoje, nós estamos felizes porque
temos um Senador como Weverton Rocha, um Senador que nós temos
acesso, uma Senadora que todos nós temos acesso na hora que deseja,
que a classe política é atendida, que a população maranhense está
sendo atendida, estão fazendo política, estão andando em todos os
municípios para saber de perto o que realmente está precisando nos
municípios, porque antigamente senador só aparecia de 7 em 7 anos,
Senhor Presidente, e aí, Senhor Presidente, eu não tenho dúvidas que
Vossa Excelência será Senador da República porque Deus já determinou
isso na sua vida e o povo do Maranhão irá abraçar esse projeto, como
já está abraçando e eu não tenho dúvidas, Senhor Presidente, que Vossa
Excelência também será um Senador municipalista que estará andando
dia a dia, sol a sol, para saber a demanda do nosso povo maranhense.
Satisfeito, Senhor Presidente, eu queria aqui deixar o meu Feliz Natal,
o meu Feliz Ano Novo a todos os nossos amigos e amigas maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, não há mais tempo para o Pequeno
Expediente. Deputado Wellington, Vossa Excelência terá a oportunidade
e falar logo após a Ordem do Dia.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei n.º 484, de autoria do Poder Executivo, dispõe
sobre a Lei Orçamentária anual, estima receita e fixa despesa do Estado
do Maranhão para exercício financeiro de 2020. Já tem parecer e
admissibilidade favorável oferecido pela Comissão de Orçamento,
Finanças e Controle. Antes de iniciarmos a discussão e votação do
Projeto de Orçamento para 2020, apreciaremos o Destaque solicitado
pelo Deputado César Pires, em nome da Bancada de Oposição, a
Emenda n.º 230/2019. Para encaminhar a votação do pedido de
Destaque, o Deputado César Pires que terá cinco minutos pela Bancada
de Oposição, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor presidente, senhores
da Mesa, galeria, imprensa, senhores servidores. Nós vamos discutir
mais tarde a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora nós estamos
tratando sobre o destaque das emendas que nós fizemos à LOA. Aqui
nós fizemos a nossa Emenda nº 230, colocada aqui para destaque e
para discutir com os nossos pares, pela qual nós fazermos a anulação
da Secretaria de Estado de Comunicação e de Assuntos Políticos que,
no meu entendimento e na própria LOA, vem crescendo
sistematicamente com a finalidade única de fazer a promoção do governo
que não tem patrocinado nada de bom. Por exemplo, onde há a
necessidade de 10 estradas por fazer, ele faz uma e vende como se ali
tivesse a redenção de tudo. Puro engano. Da mesma ordem, quando faz
uma inauguração de uma UPA, fecha dez e alardeia aquela inauguração,
mas para isso ele precisa ter um orçamento gigantesco na Secretaria de
Comunicação Social e Política. E é justamente nessa Secretaria Social e

Política que o governo aumentou drasticamente mais de R$4 milhões
contra apenas R$1 milhão na Secretaria de Saúde. É por isso que nós
fazemos a anulação e propomos aos meus pares a anulação de R$3
milhões para colocar na Política Estadual de Sangue e Hemoderivados.
Vocês não sabem como é difícil e quantas cirurgias deixam de ser feitas
por que não tem sangue. Quando o hospital público precisa, é necessário
que a família do paciente saia recorrendo, como eu faço sempre, para
poder encontrar uma bolsa de sangue, quando o Estado deveria ter ali
um manancial, um quantitativo necessário para atender à população
maranhense nas cirurgias de emergência. Nós fazemos esse
remanejamento de R$3 milhões da Secretaria de Comunicação Social e
Assuntos Políticos porque entendemos que ela não tem muito do que
dizer do Estado, ao passo que existe uma população pobre e falida que
precisa de dinheiro empregado na saúde. No entanto, esse dinheiro é
empregado para promover o governador nas suas ambições ad aeternum
de ser presidente da República, doa a quem doer, sacrifique a quem
sacrificar. O projeto individual do governador continua sendo maior do
que a dor dos maranhenses e é por isso que eu submeto aos juízos dos
meus pares a minha emenda de R$3 milhões para o Centro de
Hemodiálise a fim de que os hospitais possam estar aparelhados de
bolsas de sangue para promover as suas cirurgias. Agora mesmo, eu
tive que pedir, dentro do ambiente militar, uma bolsa de sangue para
uma pessoa fazer uma cirurgia no Hospital Geral porque lá não tem
sangue. É certo isso? É correto isso? Se for correto, votem. Se vocês
entenderem que é necessário ter ali dentro dos depósitos sangue
suficiente para atender à população, votem nessa emenda nossa. É um
apelo que faço a vocês. Não se curvem, pensem na dor dos outros,
pensem rápido, Já, já, quando talvez você um dia precisou, para um
aliado seu, para um eleitor seu, para alguém de sua família, de uma
bolsa de sangue e teve que recorrer a terceiros para poder conseguir
uma bolsa de sangue porque no Estado não tem. Fica aqui o meu apelo
para cada um de V. Exas, que retirem da Secretaria de Comunicação
Social e Política três milhões de setenta e seis que ela tem no orçamento,
a ser votado já aqui e com certeza será aprovado por esta Casa, para
atender a população maranhense. E não atender o individualismo do
senhor Flávio Dino. Vamos fazer justiça na LOA para que depois lá
fora, na época da campanha, vocês não façam o apelo de que estão
fazendo aliança com o povo. Fiquem certos disso. Meu muito obrigado.
Peço, portanto, que votem na minha emenda, a Emenda nº 230/19, ao
Projeto de Lei 484/19, realocando R$ 3 milhões para a Política Estadual
de Sangue e Hemoderivados, anulados da Secretaria de Estado e
Comunicação Social e Ações Políticos. É o que peço a V. Exas., a
compreensão e justiça, em nome do povo do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço atenção aos senhores deputados que vamos votar o
pedido de destaque do deputado César, relativo a Emenda nº 230. Os
deputados que aprovam o Destaque...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) – Só pedir para que os deputados fiquem de pé, tendo em vista
que nós, os 42 parlamentares, já aprovamos as emendas, já indicamos
as emendas individuais e não cabendo, portanto, esse tipo de alteração.
Peço que fiquem de pé.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pela
ordem. Eu queria que o senhor me justificasse...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pela ordem.
Ele já encaminhou, Presidente, eu só estou fazendo a minha parte de
encaminhamento.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)

– Eu só quero é que a Mesa justifique e anule o meu pedido, e a própria
autorização da Mesa para eu ler. Porque ele comenta aí, o líder do
governo comenta que eu não tenho sequer o direito de colocar minha
emenda a juízo dos pares, o que no meu entendimento é um equívoco.
É muito mais a soberania do todo em detrimento da saúde do povo. Eu
queria que V. Ex.ª dissesse isso em Timon. Lá em Timon que você é
contra uma bolsa de sangue. Talvez ficaria mais justo. Porque eu tenho
direito legítimo de apresentar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
nós estamos em encaminhamento, já passou já.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço atenção de todos os deputados e deputadas. Os senhores
já ouviram o encaminhamento do deputado César e do deputado Rafael.
Os deputados que aprovam o Destaque do deputado César permaneçam
como estão, os que forem contrários se manifestem. Rejeitado o pedido
de Destaque.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado
Antônio Pereira também.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (questão de ordem) -
Senhor Presidente, só para gente ter uma noção. Para que a gente faça
a conferência de quem votou a favor e contra o projeto, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Eu vou registrar os votos do favor do Destaque: deputado
César, deputado Adriano... deputado Wellington, V. Exa. votou a favor
do Destaque do Deputado César ou contra? A favor. Mais algum
deputado votou a favor ou queira se manifestar? Mais algum deputado
votou a favor? Vou considerar o silêncio como respostas. Apenas três
votos favoráveis ao Destaque. O Deputado Antônio também. Senhores
deputados, temos um novo pedido de Destaque relativo à Emenda nº
251, de autoria do deputado Wellington do Curso. O deputado
Wellington tem cinco minutos, sem apartes. Informo aos senhores e
senhoras, que este é o último Destaque.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, hoje ocupada por homens,
mulheres, empresários da sociedade civil que vieram acompanhar a
votação do Orçamento na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, cumprimento alguns amigos, Edjan, Pororoca, alguns amigos
que estão aí e aproveito para cumprimentar também, outros que não
estão, como Nodson Júnior, Léo Felipe, Marcelo Aragão, sejam todos
bem-vindos à Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, está
vendo, Marcelo, a consideração mesmo sem vê-lo, seja bem-vindo,
sejam todos bem-vindos. Imprensa, internautas, telespectadores que
acompanham por meio da TV Assembleia. Senhoras e Senhores, durante
todo ano, nós pautamos o nosso mandato na seriedade, na
responsabilidade e na fiscalização do dinheiro público, e na fiscalização
do dinheiro público diante de um governo desastroso, diante de um
governo irresponsável, de um governo perseguidor e de um governo
que levou o Maranhão para o abismo, o Maranhão para o buraco. Em
quatro anos de governo Flávio Dino, aumentou o número de
desempregados, em quatro anos de governo Flávio Dino aumentou a
quantidade de maranhenses na extrema pobreza, e o que se verifica é o
governo da incoerência, é o governo da hipocrisia, é o governo da
mentira e da propaganda enganosa, mas, o mais grave, gastando o
dinheiro público com propaganda mentirosa, gastando o dinheiro

público para mentir, gastando dinheiro público para enganar, para
enrolar, para ludibriar, senhoras e senhores, exemplo como esse, uma
revista caríssima, uma revista caríssima produzida pelo Governo do
Estado para produzir mentiras, para enganar para ludibriar. Esse é o
governo que se propôs a mudança, esse é o Governo do Estado que
combatemos e fiscalizamos todos os dias, esse é o governo Flávio
Dino, governo da irresponsabilidade, o governo desastroso, o governo
que mentiu nas páginas das revistas em outdoors na cidade, envelopou
a caixa d’água em frente à Polícia Militar dizendo que temos o maior
efetivo da história, que são 15 mil policiais militares, nas propagandas
ele mente dizendo que são 15 mil policiais militares, mandamos
expediente para a Polícia Militar e constatamos que na Polícia Militar
só tem 11.199 homens, propaganda mentirosa, propaganda enganosa,
gastando dinheiro público com projeto individual, com o projeto de
poder querendo ser Presidente da República, enquanto isso, a população
maranhense padecendo, padecendo pela falta de incentivo na cultura, a
falta de incentivo no turismo, na geração de emprego e renda, essa
contribuição do Governo do Estado, caro amigo Paulo Gágio, essa
contribuição do governo é mentira. Hoje temos a oportunidade de
olhar nos olhos de vocês e dizer que nesta Casa tem um deputado que
fiscaliza todos os dias, que cobra todo os dias, que tem a coragem para
enfrentar o governador Flávio Dino, apresentamos, senhoras e
senhores, ao orçamento que nós não concordamos e eu sou posso
discutir um, mas vou aproveitar para falar de todos. Vejam só, senhoras
e senhores, o governo do estado tem aumentado... Senhor presidente,
senhores deputados, só destacar que tem um deputado usando a tribuna,
por gentileza. Hoje eu peço a atenção de vocês para um assunto de
suma importância, que é o orçamento para 2020, um orçamento
mentiroso, um orçamento que nós tínhamos a pauta de 2019, mas
quase nada foi cumprido. Prometeram a nomeação de dois mil policiais,
o governador Flávio Dino só nomeou 183 e vem se gloriar, vem querer
se aparecer como se fosse um presente para a sociedade. É muita cara
de pau. É muita palhaçada. Nós temos que corrigir isso. Nós solicitamos
ao governo do estado o remanejamento de R$15 milhões da comunicação
para a criação de um hospital público veterinário. São Luís tem mais de
15 mil animais abandonados nas ruas. Nós solicitamos também, senhor
presidente, o destaque para que R$2 milhões para a compra de castra-
móveis. Nós solicitamos também R$80 milhões e mais R$70 milhões
para a contratação de dois mil policiais militares e mais 350 policiais
civis. Nós não podemos viver num Maranhão da propaganda mentirosa,
num Maranhão da propaganda enganosa, onde o governo, deputado
Rafael Leitoa, coloca um grande orçamento para a propaganda a fim de
mentir, enganar...

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Para ludibriar. Vou concluir, senhor presidente. Essa é a nossa pauta
cotidiana, é essa pauta de quem está na fila dos hospitais para ser
atendido, de quem vai em busca de um medicamento, deputado Edivaldo
Holanda, deputado Marco Aurélio, e não encontra medicação. Eu não
vou ler todo, senhor presidente, porque meu tempo já é escasso, já
acabou, mas é um desrespeito com as pessoas que sofrem com
patologias, sofrem com doenças raras. Qual o significado de estarmos
aqui se não for para defender a sociedade, defender a população? Eu
não fui eleito para babar o governador, eu fui eleito para defender a
população e faço isso com muita responsabilidade todos os dias, não
vou abrir mão das minhas atribuições parlamentares, que são de legislar
e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. É inadmissível que o governo
comunista, perseguidor, hipócrita...

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Que continua massacrando a população mais pobre do nosso estado,
que já tomou mais de 60 mil veículos, já leiloou mais de 15 mil carros
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e já aumentou os impostos três vezes, metendo a mão no dinheiro dos
aposentados, que continua gastando o dinheiro público do suor do
trabalhador maranhense com propaganda mentirosa, com propaganda
enganosa. A sociedade precisa conhecer, saber quem é o desgoverno
Flávio Dino. Resumindo...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, senhor presidente. Solicito aos deputados que possam
autorizar o remanejamento para a construção do primeiro hospital
veterinário do estado do Maranhão e também a nomeação de dois mil
novos policiais militares e 350 policiais civis no Estado do Maranhão.
Deputado César Pires, deputado Adriano, demais pares, essa é a nossa
solicitação. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a Casa do Povo, e
a oportunidade de acompanhar o que acontece de verdade na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e a fiscalização do Governo do
Estado. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Maranhão
e à sua população.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, peço a atenção de todos e todas. Nós
estamos votando o orçamento e agora apreciaremos o último Destaque.
Os deputados que forem favoráveis ao Destaque apresentado pelo
deputado Wellington, permaneçam. É relativa a Emenda 251,
permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram ficar de pé
ou se manifestem. Rejeitado o Destaque.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pela
ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)
– Depois da votação eu pediria a V. Ex.ª que pedisse e que corrigisse o
sistema de som, que está dando distorção no som, não está purificado
o som, isso dificulta o acesso de quem está aqui embaixo. A gente faz
um esforço hercúleo ali e não está tendo ressonância aqui atrás. Ou é
alguma coisa que possa ser corrigida ou providenciar o corpo técnico.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César, V. Ex.ª está se referindo aqui o momento em
que eu falo ou à tribuna?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Na tribuna. Na
hora que V. Ex.ª está falando está ok, aqui também está ok, na tribuna
está distorcido, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vou pedir que observem essa informação do deputado César
e, ao mesmo tempo, que a gente tente manter um pouco de silêncio no
Plenário para evitar que tenhamos algum tipo de equívoco na hora de
votar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Presidente, questão de ordem, deputado Wellington
do Curso, por gentileza. Só para registrar os votos, além do deputado
César Pires, deputado Adriano. E eu consegui vislumbrar alguns
deputados também que votaram a favor da causa animal. E se não me
engano, o deputado Neto Evangelista, alguns deputados votaram.
Então, por gentileza, que o senhor pudesse registrar esses votos, que
a sociedade pudesse conhecer quem são os deputados que defendem a
causa animal e a criação do hospital público veterinário e a nomeação
mais de dois mil novos policiais militares.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os Deputados que votaram a favor da Emenda, os deputados

Wellington do Curso, César Pires, Adriano, Duarte Júnior e deputado
Neto.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado
Othelino, também quero votar com o deputado Wellington também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Yglésio e deputado Rildo. Passamos adiante.
Apreciaremos agora a Emenda de Bancada n° 233/19, destacada nos
termos do Artigo 204, § 6º, do Regimento Interno, apresentado ao
projeto de orçamento para 2020. Para discutir por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus continue a abençoar todos nós. Presidente, galeria,
imprensa, senhores deputados. Antes de iniciarmos a nossa discussão
sobre o tema, eu quero fazer aqui um levantamento de quanto o governo
colocou na LOA, de 2019, para a comunicação: 63 milhões, 537 mil
reais. Agora, para 2020, botou 76 milhões, 643 mil reais. Num aumento
de 13 milhões de reais para a comunicação. O equivalente a um aumento
de 20% em termos percentuais. Enquanto para a saúde, ele aumentou
apenas 1 milhão e 300 mil reais com todas essas mazelas acumuladas
ao longo do tempo, com todas as denúncias feitas por nós aqui, ao
longo do tempo, com todas as mortes e dores feitas ao longo do tempo
pela população do Maranhão. UPAs fechadas, hospitais sem pagar os
fornecedores, médicos recebendo atrasado, enganando o EMSERH e o
EMSERH enganando as pessoas, e agora com esse aumento, para quê?
Enquanto aumenta a comunicação diminui da saúde. O que nós estamos
fazendo? Algo simples, será que aqui já teve alguma pessoa com câncer?
Será que aqui alguém já sofreu por um ente querido com câncer ou por
um amigo com câncer? Ouviu um familiar sofrendo com alguém com
câncer? Com morte anunciada, deitado num leito, faltando
medicamento, faltando atenção básica, faltando tudo para esse paciente.
Será que alguém já viu isso aqui ou somos tão insensíveis para não
perceber nada. E é por isso que enquanto a comunicação ganha 13
milhões de reais para vender, para propagar o inexistente governo do
senhor Flávio Dino, que continua alardear no Brasil todo fazer um
governo de alto nível, mas a realidade denuncia outra forma de governo,
um governo falido, com a pobreza aumentando, com a esperança
diminuindo, que nós vamos discutir com mais profundidade aqui
quando formos discutir a LOA, nós extraímos apenas, apenas, 7 milhões
dos 13 milhões que foram acrescidos à comunicação, 13 milhões que
foram acrescidos à comunicação, e quero deixar claro, está cheio de
jornalistas aqui, de pessoas ligadas a grandes jornais, aos grandes blogs,
e eu pergunto: quanto foi para vocês nessa comunicação, nesses valores
daqui de 73 milhões para os jornalistas do Maranhão? Quase nada, às
vezes paga 5 para um, 3 para outros colocar uma bandeirinha, uma
emissora de televisão reduzida a determinados horários. Para aonde
foram esses 67 milhões? Para aonde irão os 76 milhões? Só para poder
propagar a ambição, a ambição pessoal do senhor Flávio Dino, nada
mais do que isso, porque não tem o que vender, vai vender hospitais
fechados, vai vender demissões da MAPA, agora, vai vender a falência
do EMSERH, vai vender o fechamento das UPAs, depois não venham
aqui reclamar dizer que o hospital da sua cidade não está sendo atendido,
que o paciente com câncer não foi atendido. O que eu estou fazendo é
apenas a anulação de R$7 milhões da comunicação, o que não chega
sequer à metade do que foi acrescido da LOA do ano passado para essa
LOA agora, estou colocando no combate ao câncer dentro da própria
estrutura do governo, não estou pedindo nem para outro hospital, é
dentro da própria estrutura do governo. Pessoa com câncer sem poder
ser atendida! Não pode esta Assembleia ser tão insensível, se curvar
tanto, se ajoelhar tanto, tanta indignidade que eu vejo aqui e tanto
falácia lá fora, tantas promessas aqui dentro, tantos discursos bonitos,
e se recusam a tratar as pessoas com câncer, é muito feio isso. Eu estou
fazendo a minha parte. Volto a repetir: estou pedindo para retirar dos
R$13 milhões que foram acrescidos para a comunicação, apenas R$7
milhões para colocar no combate ao câncer. E não estou pedindo que
vá para organismo privado, eu quero dentro do próprio governo, porque
o acréscimo do governo na Secretaria de Saúde foi apenas de R$1,300
milhão. Na comunicação, o valor de R$13 milhões, um aumento de
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20%. Para quê? Será que não foram suficientes as mentiras já veiculadas,
propagadas?! Querem mais ainda! Os meios de comunicação aqui não
recebem nada, é muito pouco, os jornalistas nada recebem por isso.
Para onde vai esse dinheiro? Para onde vai, eu não sei. É preciso outro
momento de discussão para se apurar a comunicação do Estado. Volto
a frisar: é um escândalo que nós estamos vendo aqui dentro. E esta
Casa, tenho certeza, mais uma vez vai negar. Seria uma atitude nobre,
seria uma atitude de V.Ex.ª fazer uma empatia com as pessoas que
precisam, seria sempre não analisar nada, seria sempre banalizar a
LOA, seria sempre a necessidade de nós ficarmos ignorantes nas
discussões em nome de um governo que nada oferece, nem mesmo aos
deputados. Se esses R$13 milhões fossem diluídos, eu não queria, nem
nós da oposição, mas diluído entre meus pares aqui dentro que tanto
sofrem aqui na base do governo, já seria algo importante, mas vai para
a comunicação que nem para os jornalistas maranhenses vai. E é por
isso que eu peço, faço um apelo e volto a frisar com riqueza de detalhes:
eu não quero que tire do que era passado dos R$63,500 milhões, eu
quero apenas subtrair R$7 milhões dos R$13 milhões que vão ser
agregados, é a metade para as pessoas com câncer. E quem está ouvindo
agora que tem uma família com câncer ou que está com câncer sabe da
dor dos desenganos que são colocados. E cadê a sensibilidade dos
abraços que eu vejo junto ao povo e da negação, aqui dentro da Casa,
quando tem um projeto importante?! É contrariar os próprios conceitos
de vida parlamentar de cada um, é contrariar a própria obrigação nossa.
Já não fiscalizamos, já não contribuímos com a sociedade, já não
levantamos a bandeira da sociedade, o que nos resta aqui dentro? Sermos
assalariados parlamentares ou assembleianos, mas jamais sermos
deputados como preconiza nossa Constituição ou o nosso Regimento.
Não fiscalizamos e não fazemos nada em prol do povo, mas, no final
do mês, o salário vem. As mentiras, lá no interior, os abraços nos
bairros continuam, assim como a dor do povo também continua. É
ridículo o nosso posicionamento nos nossos questionamentos. Não
pense que a maioria ou a forma anunciada com que sei que minha
emenda vai ser derrotada me inibe de continuar vindo a esta Assembleia.
Eu vou cumprir o meu papel, o meu papel indelegável de deputado, o
meu papel indelegável de político. Não renuncio aos meus direitos de
ser parlamentar para votar dentro do bel prazer ou das ambições das
individualidades de cada político que quer crescer, com o sacrifício de
cada um de nós aqui dentro. Mas se acharem justo ou se fizerem
ouvido de mercador ou nada observarem, fiquem certos, não estão
contrariando ao César, mas às suas consciências, sobretudo dos que
ainda podem ter. Se não tiver, ou não tiverem, parabéns, faz parte da
vida de um homem ou da vida pública, mas não fará parte da minha.
Não conceituarei indignidade como pressuposto básico da minha missão
institucional aqui dentro. Eu estou pedindo sete dos treze milhões do
que foi colocado para a Comunicação. Só isso e mais nada. Onde está
o meu pecado? Onde está o meu erro? Onde está o erro de vocês em
votar a favor do povo? O que dirão lá fora para o povo no momento de
pedir um voto: ‘Eu quero que tu morras na pedra dos Socorrões da
vida, dos hospitais públicos do interior, mas não te dou o direito de ter
sete milhões a mais para curar a tua dor. Mas vou pagar para você um
gole de cerveja’. Como se ali minimizasse a dor, a miséria e a desigualdade
social. Que consciência temos nos ajoelhar diante de Cristo, nas
peregrinações que eu vi a igreja fazer agora no meu gabinete e assisti in
totum a pregação do pastor, na sua totalidade, na humanização pregada,
mas no desleixo quando é aqui para votar ou estender a mão. Não
podemos nos acovardar diante de uma miserável emenda que às vezes
nem chega ao prato de cada um de vocês. Vamos votar, meus pares.
Enquanto esta Casa não tiver a consciência da força que tem, vai ficar
mais frágil diante do governo. Por isso volto a pedir para vocês: votem
a minha emenda. É simples. É tirar R$ 13 milhões do que ainda há de
vir, que nem gastaram tudo. Nem gastaram tudo. Vocês vão ver mais
tarde quando eu for discutir a LOA, o que aconteceu no Gabinete
Civil. Botaram tanto dinheiro que não gastaram, tiveram que remanejar
para o outro local. Mas às vezes é difícil compreensão, R$ 1,3 milhão
para a saúde, de aumento. Treze milhões para a Comunicação. Mais
vale a ambição do governador do que a dor do maranhense. A sorte está
lançada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Para encaminhar a votação o deputado Adriano, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, galeria. E aqui eu quero saudar os participantes da nossa
emenda participativa, logo mais votaremos o orçamento e, se Deus
quiser, e se os nossos pares aprovarem as emendas individuais, que
foram já aprovadas na Comissão de Orçamento, as 109 emendas
participativas serão aprovadas aqui com o orçamento. Mas subo a esta
tribuna para discutir e encaminhar o voto da emenda que o Bloco
Parlamentar de Oposição destacou para ser votado aqui em Plenário.
Nós escolhemos a emenda, dentre várias emendas apresentadas pelo
Bloco, escolhemos a emenda do Deputado César Pires para destacar
dentre as nossas opções. Porque a emenda do Deputado César Pires,
não dirimindo a importância das outras emendas, por exemplo, eu
mesmo coloquei três emendas, de minha autoria, que foram rejeitadas
na Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, quer dizer, de
Orçamento. Uma emenda foi para a despoluição das praias de São
Luís, nós estávamos retirando dez milhões de reais do orçamento da
Secretaria de Governo, que não serve absolutamente nada, uma secretaria
que não serve para nada a não ser bancar aliados políticos do governador
e filiados ao PCdoB do governador no interior e na capital. Que vai ter
um orçamento de 77 milhões, quatro milhões a mais do que ano passado.
Então, nós tiramos, nós queríamos tirar com nossa emenda dez milhões
de reais desta secretaria, que só serve para fazer politicagem do
comunista Flávio Dino, e colocar esta verba para despoluir as praias
de São Luís, ou as praias não precisam ser despoluídas? Ou o turismo
não precisa ser um vetor para nossa economia? Então, infelizmente,
foi rejeitada na Comissão de Orçamento. Fizemos também uma emenda
que retirava da Secretaria de Estado da Comunicação e Assuntos
Políticos, cinco milhões. A secretaria que vai receber esse ano, 76
milhões de reais para comunicação. Ano passado recebeu 63 milhões.
É um acréscimo de 13 milhões do ano passado para este ano. Setenta e
seis milhões de reais para fazer comunicação, não se pode dizer que
essa comunicação aqui, esse recurso não vai ser desviado para campanha
eleitoral do presidenciável Flávio Dino, esse recurso é para quê? Setenta
e seis milhões para fazer campanha de Flávio Dino a Presidente da
República, para fazer campanha política de seu Flávio Dino e seus
aliados à Prefeitura, a Prefeituras do Estado. Ora, queríamos tirar apenas
desses setenta e seis milhões, apenas cinco milhões para a nomeação
dos policiais militares, que estão aí à deriva, sofrendo, passando
necessidades, foi também rejeitada. Queríamos retirar cinco milhões
de reais desta mesma Secretaria de Comunicação para a CAEMA, para
ampliação do sistema de abastecimento de água, ou São Luís e o
Maranhão não têm problema de água? E pasmem, senhoras e senhores,
nesse orçamento que nós vamos aprovar hoje aqui, o orçamento para
ampliação do abastecimento de água está em cinco milhões, cinco
milhões, isso representa menos de 10% do orçamento de comunicação,
abastecimento de água, que é um grande problema do Maranhão está
em cinco milhões, ano passado já era pífio e eu critiquei, era trinta e
dois milhões para ampliação do abastecimento de água, esse ano piorou
mais ainda, são cinco milhões, vinte e sete milhões a menos, não se dá
para fazer absolutamente nada com esse recurso. Então, um verdadeiro
absurdo esse Projeto de Lei do Orçamento, vergonhoso que nós, da
Oposição, estamos aqui tentando corrigi-lo, se V.Exas. deixarem. Então
agora nós vamos votar e o nosso encaminhamento é pela aprovação da
emenda do deputado César Pires, destacado pelo nosso bloco, que é de
retirar os R$7 milhões da já mencionada milionária Secretaria de
Comunicação do Flávio Dino, do governador das redes sociais, do
governador da televisão. Na mídia, existe um governo; na realidade,
existe outro. Na mídia, o Maranhão é forte, o Maranhão é igual, o povo
é feliz, mas na realidade o que nós vemos é o descaso a cada dia, seja na
saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. Então, retirar R$7
milhões, 10% da verba de comunicação, que não serve para
absolutamente nada, para a gente colocar no Fundo Estadual de
Combate ao Câncer. Quem aqui, senhoras e senhores deputados, povo
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do Maranhão, não tem na sua família alguém com problema, com essa
doença que está devastando a humanidade, que é o câncer? Para que a
gente tire R$7 milhões de 10% da milionária verba do governo do
estado para destinar ao Fundo Estadual de Combate ao Câncer. O
Aldenora Bello está necessitando de recursos. Aqui, senhor presidente,
desde já vamos fazer a votação e espero que Deus e o povo do Maranhão
coloquem as mãos na consciência de cada deputado e deputada aqui
presente, principalmente daqueles que são pré-candidatos a prefeitos,
que sonham com um voo mais alto, para que votem a favor desta
emenda do deputado César Pires. Resumindo, retirar 10% da milionária
verba, R$7 milhões de reais e destinar esse recurso para o Fundo de
Combate ao Câncer. É apenas isso que pedimos e apenas isso que
queremos. Então, senhor presidente, faço esse apelo e desde já solicito
que faça conferência da votação para que todo o povo do Maranhão
saiba quem votou a favor do combate ao câncer no Maranhão e quem
votou a favor do descaso do governo do estado, que é de colocar R$76
milhões em uma verba de comunicação desnecessária para o estado do
Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, senhoras deputadas, peço a atenção de
todos e todas, nós vamos apreciar. Deputado Adriano, Vossa Excelência
fez um requerimento verbal de votação nominal? Nós vamos apreciar.
Aliás, tem o deputado Wellington, inscrito por cinco minutos, para
encaminhar. Tendo em vista o adiantado da hora, deputado Wellington,
peço-lhe que seja britânico, tal qual foi o deputado César, na utilização
de seu tempo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, vamos direto ao ponto. Galeria,
que hoje está acompanhando a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Você que está nos acompanhando por meio da TV
Assembleia, você que mora no Cohatrac, na Cidade Operária, Anjo da
Guarda, você do interior do estado. Hoje, na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, estamos votando o orçamento para 2020, as
ações que deverão ser executadas pelo governo do estado. O que o
deputado Wellington, deputado César Pires e deputado Adriano, que
somos oposição ao governador Flávio Dino, estamos tentando fazer é
tentando corrigir as aberrações, as incoerências do Orçamento para
2020. E a pauta da discussão agora, deputado César Pires, a minha
pauta anterior, a discussão em tela se resume ao governo do estado que
não tem prioridades. Ao governo do estado que gasta muito dinheiro
com propaganda... isso é que o deputado César Pires quis falar, isso
que o deputado Adriano também deixou bem claro, mas com um detalhe:
o que nós estamos tentando fazer? Remanejar, retirar dinheiro que
seria aplicado na Comunicação, na propaganda mentirosa, na propaganda
enganosa. O termo propaganda enganosa, propaganda mentirosa já é
termo do deputado Wellington, e eu assumo o que faço. O governador
da propaganda mentirosa, o governador da propaganda enganosa. E eu
falo e comprovo, tenho coragem de enfrentar o governador Flávio Dino
e falo: governador da propaganda mentirosa, governador da propaganda
enganosa, governador que mente. E esse mesmo governador que mente
colocou um aumento de R$ 63 milhões da Comunicação para R$ 76
milhões na Comunicação. Ou seja, aumentou R$ 13 milhões para
continuar mentindo. Deputado Wellington, alguém na história do mundo
já fez isso? Já. Quem já fez isso? Adolf Hitler. O governador Flávio
Dino faz igual a Adolf Hitler. Adolf Hitler mentia para a sociedade
usando o dinheiro público e fazendo com essa mentira fosse propagada
ao longo do tempo até se tornar verdade. E a solicitação do deputado
César Pires é que seja retirado R$ 7 milhões da Comunicação para o
tratamento do câncer. E agora vamos a um ponto alto da nossa defesa.
Alguém aqui na galeria, alguém aqui no Plenário já fez algum tratamento
de câncer? Eu não vou expor os deputados que já fizeram algum
tratamento de câncer, mas, graças a Deus, tiveram condições para
fazer os exames, para estancar a doença, para se curar por meio do
dinheiro, por meio de um tratamento eficiente e um tratamento a tempo.
E a empregada doméstica? E a Dona Maria, e o seu José? E o Isaque
que veio lá de Lagoa Grande com 2 anos de idade, ao completar 6 anos
não resistiu a doença. E olha que ele teve o tratamento, tratamento no

Aldenora Bello, mas não conseguiu resistir ao tratamento, padeceu,
faleceu. Um garoto de 6 anos de idade. O que dizer para uma mãe de
família, para um pai de família que o seu filho não tem um tratamento
adequado, que não tem dinheiro para fazer o tratamento, mas o governo
tem dinheiro para mentir, dinheiro para colocar na propaganda enganosa.
Senhores deputados, como vai ficar a consciência dos senhores? Como
vai ficar a consciência dos senhores se chegar agora com diagnóstico de
câncer, vai para o hospital e vai fazer o início do tratamento daqui a 5
a 6 meses? Uma pessoa próxima ao deputado Wellington fez toda essa
peregrinação, sabe quando vai começar o tratamento? Daqui a 6 meses,
senhoras e senhores. Seis meses. O câncer não espera. O câncer não
espera! As pessoas estão morrendo na fila do tratamento de câncer,
isso não é brincadeira. Eu vou concluir, Senhor Presidente, o tempo
que me resta. Aqui nesta Casa tem um deputado estadual que estudou
em escola pública, um deputado estadual que vendia fruta na rua, um
deputado estadual que trabalha desde os 14 anos de idade, e eu não
virei as costas para a população, para a sociedade, para os problemas,
eu não posso admitir que no orçamento aumente um milhão e trezentos
na Saúde e aumente treze milhões na propaganda enganosa. Eu não
posso admitir isso. E o que o deputado César Pires fez hoje é solicitando
que sete milhões da comunicação, que está aumentando de sessenta e
três para setenta e seis, possa ser destinado ao tratamento do câncer,
é um apelo dramático, é um apelo em nome de homens e mulheres que
não têm a quem recorrer. Você vai ao Hospital do Câncer e ele diz:
deputado, eu não tenho a quem recorrer, eu vou morrer, eu não tenho
a quem recorrer. E chega a nossa oportunidade de corrigir isso, de
mudar isso, as pessoas estão morrendo no Maranhão, só quem convive,
conviveu ou perdeu algum ente querido no tratamento do câncer sabe
a dor, que Deus proteja todos os deputados desta Casa, todos os
funcionários, todos da galeria e o Estado do Maranhão. Mas a
oportunidade que temos de corrigir, de mudar essa realidade.
Deputados, por favor aprovem a Emenda do Deputado César Pires,
ninguém está retirando, era de 63 está indo para 76, Dra. Helena, Dr.
Yglésio, Dr. Leonardo, médicos desta Casa, por favor, votem em defesa
das pessoas que fazem o tratamento de câncer, não levem isso pesando
na consciência de vocês. Por favor!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, vamos apreciar a emenda e em seguida
apreciaremos o projeto de lei.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado
Adriano pediu nominal, Presidente?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pedi votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Antes de apreciarmos a emenda, apreciaremos o requerimento
verbal do deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só encaminhar
para que a gente, todos nós, 42 deputados, temos aqui na Casa 4
milhões para emendas individuais destinando para saúde, infraestrutura.
Temos o direito de colocar especificamente para onde a gente desejar,
o Fundo Estadual do Câncer é um deles, inclusive, Presidente, V.Exa.
que foi inovador, recentemente, esta Casa, não só como garantir o
orçamento, que o orçamento não é recurso financeiro, conseguimos
liberar 4 milhões e 200 mil reais. Os discursos que antecederam este
encaminhamento são, de fato, que tirar recurso de pastas do governo
para áreas que a gente acha de interesse, todos nós gostaríamos, como
vi agora há pouco os pronunciamentos. Tenho certeza que a deputada
Thaiza gostaria de construir um hospital na cidade dela, deputado
Felipe dos Pneus gostaria de construir outro hospital na cidade dele.
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Eu gostaria de fazer no meu, mas o que os deputados da oposição
querem é engessar a execução do governo aprovada pela população do
Maranhão. Desses discursos, muitas vezes, teatrais para tentar
confundir aqui a cabeça dos deputados. Todos os anos, nós vemos esse
teatro na votação do orçamento. Estou encaminhando, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, vamos, senhores deputados, deputado
Adriano e deputado Wellington, o deputado Rafael está encaminhando,
apenas ele está encaminhando da bancada dele, está conferindo o tempo.
Deputado Wellington, Vossa Excelência não está com a palavra.
Deputado Rafael, continue. Deputado Wellington, por gentileza.
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu estou
encaminhando e gostaria que a minha fala fosse preservada. Presidente,
todos os anos nós vemos aqui discursos como esses para que os
deputados, que votam com a coerência que é o orçamento, sejam atacados
e votem contra essas emendas aqui apresentadas, que não são emendas
individuais, a que cada deputado tem direito, porque, se eu quero
resolver o problema de fato, presidente, eu coloco na minha emenda
individual, coloco lá R$1 milhão para a construção de um hospital
veterinário, mas assim os deputados não fizeram. Ficam fazendo aqui
discursos falaciosos, tentando dizer que o governo Flávio Dino não
executa as políticas públicas. Está aqui o Plano Plurianual, fiz um
pronunciamento dizendo quanto os índices nós elevamos. Todos nós
aqui, presidente, temos demandas nos nossos municípios, todos nós
aqui gostaríamos de aprovar recursos diretamente para as nossas bases.
Quem não gostaria? Mas não podemos mexer dessa forma no orçamento
do Estado, a fim de apenas atrapalhar a execução que o povo do
Maranhão já aprovou. Falar aqui de discurso que o governo gasta com
comunicação, todo poder público tem que ter orçamento da
comunicação, e o orçamento do governo Flávio Dino é menor inclusive
do que o governo passado. Agora fica essa falácia para tentar aqui
confundir os deputados. Quero dizer aos senhores colegas, meus pares,
que essa articulação da oposição para mexer no orçamento, é muito
fácil fazer esse discurso, mas na prática a gente não vê isso. Colocaria,
então, as emendas individuais que todos nós vamos fazer questão de
aprovar, agora mexer em políticas públicas que estão sendo executadas
e aprovadas pela população do Maranhão, nós não podemos permitir.
Por isso faço esse apelo, presidente, para que a base do governo vote
o orçamento como está, incluindo a aprovação das nossas emendas
individuais a que temos direito. Não caiam em discursos falaciosos,
muitas vezes teatrais, para tentar enganar a população do Maranhão
contra nós, deputados. Fui vítima aqui, em 2017, o ano inteiro, por
conta de ter rejeitado uma emenda similar a essa que tinha um colega
querendo construir uma unidade de polícia no meu município. Votei
contra porque o deputado que tinha direito à sua emenda individual
não fez com sua emenda individual, quis tirar do orçamento da
comunicação, da cultura, daquilo que ele acha que não é interessante
para construir um objeto que ele não tem direito de fazer. Peço aos
deputados que indiquem as suas emendas individuais e lutem pelos
seus pleitos de forma individual, não alterando o orçamento do Executivo
que está planejado e inclusive já aprovado por nós na LDO. Vamos
aprovar agora também no PPA, porque de discurso fácil e dessas boas
intenções o inferno está cheio, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Questão de Ordem, deputada Helena.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Nós tivemos aqui uma sessão solene na qual tivemos a oportunidade
de trazer o pessoal do Aldenora Bello e uma das coisas que foram
colocadas pra gente é que é importante que não se traga pacientes só
para o Aldenora Bello, que se invista na prevenção. Porque a questão
do câncer hoje, que é uma questão realmente que é muito séria e, graças
a Deus, vai ser cada vez maior, porque nós estamos envelhecendo, as
células estão envelhecendo, então a tendência de muita gente é ter
câncer. Agora, se você faz o diagnóstico precoce você tem 100% de

cura. Então nós também precisamos usar o orçamento em campanhas
educativas. Aí eu acho que seria, já tivemos aqui grandes gestos como
tivemos o que foi capitaneado por V. Exa que foi de conseguir que
todos os deputados deem emendas para o Aldenora Bello, nós podemos
fazer gestos junto ao governo do estado pedindo que no orçamento da
Comunicação se incluam essas campanhas educativas que vão ajudar
toda a população. Nós não podemos centralizar e pensar só na questão
final. Eu não quero que os pacientes já cheguem no Aldenora Bello. Eu
quero que os pacientes sejam atendidos é nas unidades básicas, é na
média complexidade onde se previne o câncer. E onde também temos
que fazer? Nós temos que ensinar as pessoas a não terem câncer e
realmente fazerem campanhas educativas. Então eu acho que podemos
manter esse orçamento como está, mas utilizar de uma forma melhor,
aí darmos a nossa sugestão para ser mantida na Comunicação e ações
preventivas. Então a minha sugestão é que a gente realmente, agora,
aprove da forma como está. Agora vamos depois no próximo ano
sentar com o governo do estado e trabalhar para que de alguma forma
na Comunicação se avance nas medidas preventivas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bom, então senhores deputados, senhoras deputadas, só
para ficar claro. Nós vamos apreciar primeiro o requerimento verbal
do deputado Adriano, em seguida vamos apreciar a Emenda, entendido?
Os deputados e deputadas que aprovam o requerimento de votação
nominal permaneçam como estão, os que forem contrários se
manifestem. Requerimento rejeitado. Em votação a Emenda. Os
deputados que aprovam a Emenda permaneçam como estão, os que
forem contrários se manifestem. Emenda rejeitada, com os votos
contrários dos deputados César Pires, Adriano, Wellington...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (questão de ordem) –
Com os votos a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim, sim, com os votos a favor, os votos vencidos, no caso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Os votos a favor do
deputado? O senhor pode repetir?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano, deputado César, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pela
ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, deputado. Já vou lhe conceder a Ordem. Nós
vamos agora partir para apreciar o Projeto de Lei. Já superamos as
etapas dos Destaques, da Emenda e vamos apreciar o Projeto de Lei
que estabelece o orçamento do ano que vem. Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (questão de
ordem) – Senhor Presidente, apenas para justificar o meu voto em
relação à questão da Emenda. Pelo que foi dito aqui parece que não há
uma política pública do governo do estado em relação ao diagnóstico
de tratamento dos tumores benignos e malignos no estado Maranhão.
Existe sim, há um financiamento para isso. Parece que só apenas esse
dinheiro e apenas esse seria para fazer isso. Eu quero dizer que esse
financiamento pode até não ser suficiente, como não é suficiente no
Maranhão, no Brasil e na maioria dos países do mundo, mas há uma
política pública para o financiamento. Nós temos ajudado o Aldenora
Bello, de diversas maneiras, como ajudamos ainda há pouco, ainda este
mês, no ato que houve ali, onde os 42 deputados destinaram cem mil
reais para ajudar aquele hospital que presta um grande serviço pelo
estado do Maranhão. Se nós acharmos que devemos ajudá-lo mais, nós
já podemos propor para o ano que vem, da nossa Emenda que se tire
cento e cinquenta mil reais para que nós possamos atingir ali próximo
dos sete milhões tão discutidos aqui. Mas há um financiamento hoje,
por meio do Sistema Tripartite, do governo federal, do governo estadual



QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30
e dos municípios, para essa finalidade. Eu quero dizer à sociedade
maranhense que existe tratamento de câncer, diagnóstico, tratamento,
inclusive tanto nos diagnósticos mais avançados, os diagnósticos mais
simples, mas existe esse dinheiro, esse recurso no estado do Maranhão,
há uma política pública, sim, que cada dia mais deve ser avançada, essa
é a verdade. Então, eu já faço a proposta, deputado Yglésio, aqui, por
meio da Comissão de Saúde, que nós possamos aumentar por meio das
nossas Emendas, o ano que vem, para que nós possamos ajudar mais
esse hospital que realmente presta um grande serviço pelo povo do
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente, justificando o meu
voto.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Só pela ordem,
deputado Zé Inácio, é só para esclarecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim, deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – É só para esclarecer,
Senhor Presidente, o que nós votamos agora aqui. Na verdade, nós não
votamos o remanejamento de recurso para o Aldenora Bello, nós
votamos o remanejamento de recurso para o Fundo Estadual de
Combate ao Câncer que pode ser investido em qualquer campo
relacionado, inclusive prevenção, só pra deixar claro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – É nesse sentido só
para justificar também meu voto, após a fala de nosso líder Rafael, eu
queria fazer um adendo, mas antes destacar o brilhante pronunciamento
da Deputada Helena que ela destacou a importância que tem a
comunicação em ações preventivas e me somar o posicionamento do
Deputado Antônio Pereira e eu ia propor exatamente isso que o
Deputado propôs. Acho que sob a liderança de Vossa Excelência,
Presidente, nós podemos no ano que vem fazer o mesmo que fizemos
este ano e destinar parte de nossa Emenda para ações de combate ao
câncer. Eu acho que esse é um encaminhamento que todos os Deputados,
assim como fizeram este ano, todos os 42 Deputados, eu tenho certeza
que vão se somar a essa luta de combate ao câncer destinando suas
Emendas no ano de 2020.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito em discussão o Projeto de Lei n.º 484. Está inscrito
para discutir o Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós. Senhor presidente Othelino
Neto, senhores da Mesa, senhores que estão conversando na Mesa,
senhores deputados, galeria, imprensa, jornalistas aqui presentes. Antes
de começar, presidente, eu queria me referir ao líder do governo que,
mesmo tendo uma maioria esmagadora, não precisava ter uma atitude
mambembe para justificar a situação levantada pelo deputado Wellington
do Curso. Eu não vejo aqui uma atitude circense, uma atitude de palco,
mas própria do Parlamento. Talvez tenha faltado leitura histórica para
o deputado compreender que foi assim na Grécia, foi assim em Roma,
e quem ganhou depois foi justamente aquele que se aventurara a
combater o poder. Se nós observarmos no Congresso Nacional, é de
mesma ordem, não tem diferença em relação a isso. O que se discute
agora é um Estado decapitado, de ausência de planejamento, porque
tem lá na Secretaria de Planejamento uma secretária pouco preparada,
que não tem visão, que não sabe orientar o governador. E eu vou dizer
aqui por que essa LOA veio deformada. Nós temos 20% da população
vivendo em extrema pobreza, um milhão e 300 mil pessoas, e grande
parte dela aumentou de um ano para o outro, 377 mil desempregados,
588 mil pessoas desalentadas, sabe o que é isso? Pessoas que desistiram
de procurar emprego e é justamente esse desalento que eu não tenho
como parlamentar. Ainda que subindo a esta tribuna e já sabendo o
resultado anunciado, eu não me curvo e continuo o meu mister de

parlamentar independente. 43% da população vivendo sem acesso à
água, 88.4% vivendo sem esgoto, 38% analfabetos funcionais, um
bilhão e 724 mil de déficit previdenciário, maior concentração de renda
do país. Presidente, nós temos que ver algo também para mostrar a
decadência do orçamento e da ação do governo. Em 2016, o governo
criava de investimento um bilhão e 804 mil reais. Em 2017, um bilhão
e 792 mil reais. Para não ficar aqui colocando mês a mês ou ano a ano,
nós temos agora um investimento de um bilhão e 355 mil reais, um
decréscimo de 468 milhões de reais em investimentos sendo diminuídos.
Eu vou esperar as fotos históricas, deputados, para que vocês possam
observar o desconte o tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, tem orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Lá no Palácio,
deve ser assim. Vamos tratar a questão do orçamento. Em 2016, era um
bilhão e 804 mil reais, hoje é um bilhão e 335 mil reais, uma diminuição
de 468 milhões de reais, sinal claro de que o investimento do Estado
vem diminuindo de LOA a LOA. Isso significa dizer o quê? Que mesmo
o Estado aumentando a sua arrecadação em 12%, ele vem diminuindo
paralelamente o investimento. Mas por que isso? Porque faz opções
equivocadas, não coloca onde devia ser colocado e coloca em outros,
outras ações, em outras Secretarias meios sem muito fins para atingir
o povo do Maranhão. Em contrapartida, dos dados que dei aqui para
vocês, o Maranhão em 2017 botou R$ 120 milhões em ampliação do
sistema de esgoto, agora R$ 88 milhões apesar dos dados que elenquei
agora pouco, um déficit de R$ 32 milhões equivalendo a menos 27% de
aplicação de recursos na ampliação de melhoria do esgoto. A melhoria
do “ampliamento” de água que era R$ 32 milhões em 2017, baixou para
R$ 5 milhões, uma diminuição de menos R$ 27 milhões menos 84% de
investimento em sistema de água no Maranhão. Mas já, já o governo
faz uma inauguração de um poço, com aquele dinheirão que tem na
Comunicação alardeia que está melhorando o sistema de abastecimento
do Maranhão, mas quando vem as pesquisas para investigação mais
séria e científica, dá no que dá aqui: 84% da população vivendo sem
esgoto no Maranhão. São os dados do IBGE, não são meus. A situação
continua sendo calamitosa para que vocês possam ver, da decadência
do governo. Em 2018 ele botou R$ 11 bilhões de transferência, R$
11,825 bilhões de transferência, baixou para R$ 537 mil e agora R$ 30
milhões, ou seja, o governo não espera mais transferência federal para
cá. Isso vai fazer falta no todo. Agora mesmo a prefeitura cresceu, com
certeza deve ter sido investimento federal. Na certa se planejou para
isso, ou fez cofre com dinheiro arrecadado. Educação não é para quem
tem não, quem quer não. Alienação de imóveis, o governo colocou ano
passado para inchar esse orçamento de mentira R$ 500 milhões, não
arrecadou um centavo na alienação de imóveis. E agora colocou R$ 700
milhões em alienação de imóveis. Não arrecada nada. Desses R$ 700
milhões que ele colocou fazem parte daquele suposto investimento de
R$ 1,3 bilhão. Se você subtrair de R$ 1,3 bilhão, R$ 700 milhões vai
ficar com quanto? Com R$ 600 milhões para investimento no Maranhão.
Porque o outro é imaginário dele que coloca aleatoriamente, pela
incompetência da Secretaria de Planejamento, porque o total do passado
não arrecadou nada. Mas não para por aí a situação. De tanta miséria,
de tanta dor que o maranhense paga que o investimento de apenas R$
1,3 bilhão na Saúde, vocês sabem quanto que ele aumentou no porto,
no aparelhamento portuário, no Porto do Itaqui? 123% no Porto Itaqui
e apenas 2% na Saúde do Maranhão. Ou seja, passou de R$ 2,4 bilhões
para R$ 5,354 bilhões no Porto do Itaqui. Para que isso? Está na LOA
que vocês vão aprovar agora. Para que isso? Você coloca em um Porto
que supostamente é superavitário, chegou um momento a ter tanto
dinheiro, que o Governador tirou, 200 milhões, tirou 500 milhões, e
está sendo ajuizado por isso, e quem pode dizer o contrário, eu tenho
o processo ainda quando não estava em segredo de Justiça, para o
Porto do Itaqui aumenta em 123%, e para a saúde do Maranhão,
aumenta 2.77%, é justo isso que nós estamos aprovando aqui?
Continua, a saúde foi 2.349 bilhões, agora 2.350 bilhões um aumento
de 1.371 milhões, 2.77 %, quem pode reclamar depois, que lá no
interior o seu hospital não está funcionando, sua UPA não está
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funcionando, se você aceitou o que o Governador colocou aqui, e
ninguém tirou do Porto para colocar onde a sociedade precisa, e algo
difícil a gente compreender, nos dias atuais, aumentar em 123% o
emprego no Porto, no aparelhamento portuário e aumentar 2.7% na
saúde, e difícil a gente compreender, mas a obediência é tamanha, que
nós vamos votar agora. Comunicação, 63.537 milhões em 2019, 76.640
milhões agora para 2020, um aumento de 13 milhões de reais, um
aumento de 20%, na Comunicação, o Estado não é que não tenha
recurso, ele é mal planejado, e nós concordamos com esse mal
planejamento, nós concordamos com esse mal planejamento, e quem
padece, não somos nós que pagamos plano de saúde, e Assembleia
ainda nos paga a metade do plano de saúde, o que acontece é que lá no
povo pobre que a gente dá a mão, faz tudo, nós votar aqui, eu tinha
vergonha de fazer isso, sempre tive, a SINFRA, a SINFRA, foi aplicada
em 2018, 932 milhões de reais, quase 1 bilhão, mas é fruto do que o
governo passado deixou, já em 2019 foram 532, agora 392, menos 132
milhões de reais deixou de ser aplicado na SINFRA agora, 132 milhões
de reais, o secretário estava aqui, concordou comigo no dia da audiência,
vai poder fazer mais nada do que tapar buraco, só isso e pronto, e mal
feito ainda. Então, a capacidade de investimento do estado, o governo
tirou para jogar em secretarias meio dentro do Porto, para qual
finalidade o Porto presta serviço aqui para o maranhense? Para
enriquecer alguém, para desvio o que foi feito comprovado e
judicializado e quem pode dizer ao contrário? Porque senão, eu trago
amanhã para uma sessão única e mando publicar aqui no Diário da
Casa, ação judicializada, com esses dados todos e depois que veio para
SEPLAN ainda tiraram mais 200 milhões de reais, mas não bota nada
na saúde, bota na saúde 2.77 e no porto 123% e diminui da SINFRA
132 milhões de reais de investimentos, secretaria de governo, deputado
Othelino Neto, 73 milhões, aumentou agora para 77, um aumento de
4.3 milhões, o que uma secretaria de governo faz a não ser apaniguar
empregados ali dentro para aparelhar o estado, 4.3, o dobro de
percentual, o dobro do que foi, quase três vezes do que foi para a
saúde, um governo desse tem compromisso com o povo? E nós vamos
votar aqui, enquanto que a saúde aumenta 1.300 milhões, o porto
aumenta quase 3 milhões de reais, a comunicação 13 milhões, secretaria
de governo 4.3 milhões de reais, esse é o que nós vamos votar aqui, e
o povo apanhando. Casa Civil do Governo chegou, em 2018, com 65
milhões, depois foi para 272 milhões de reais, ano passado na secretaria.
Na Casa Civil, 272 milhões de reais. Meu amigo é dinheiro, para onde
foi eu não sei. Eu vou ver as licitações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, conclua, por favor.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O dinheiro era
tão grande, deputado Othelino Neto, tão grande que baixaram para
126. Ou não teve competência para gastar ou gastou mal, eu não sei, eu
sei que tiraram 146 milhões de reais da Secretaria da Casa Civil. Está
no orçamento que vocês vão votar hoje. Não sei se por preguiça ou por
uma razão qualquer, alguém não leu ou até porque sabem que vão
votar, então para que aprender! Mas foi isso aqui. Que alguém do
governo suba e diga que não foi. Então vamos rasgar a LOA. É demais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Vou já. A Sedes,
19 milhões, deputado Adelmo. Sabe quanto agora? Dez milhões.
Decréscimo de 9 milhões e 77 mil, 46.9% na Sedes que faz ali com o
povo, com o pobre, foi subtraído. Transferência da Escola Digna, 10
milhões para 1 milhão de reais no fundo da Escola Digna. Eu vou
repetir: de 10 milhões, diminuição de 9 milhões para o fundo de Escola
Digna. Senhores, transferência da União, puseram ano passado 533
milhões, não conseguiram zero. Agora 27 milhões para a transferência
da União para as entidades. Não tem competência, não pode buscar
dinheiro e, quando busca, quando aplica, aplica errado. Senhores, é
demais. Aumentar um milhão é aumentar nos outros muito. O que uma

Casa Civil vai fazer com 126 milhões de reais? E uma Escola Digna
com um milhão?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, me perdoe interromper tantas vezes...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu até agradeço
pela sua benevolência e educação sempre, presidente, mas eu precisava
concluir essa situação até para esclarecer os meus pares e dizer a vocês
que, ainda com a obediência costumeira nesta Casa, mais ou menos
vamos dar uma lida na LOA, pedir para alguém explicar para a gente,
pelo menos para a gente ser decapitado consciente do que está morrendo,
consciente do que está morrendo. Galileu Galilei, quando botaram ele
que iam enforcar dizendo que a terra não girava, ele dizia: “Mas que
gira, gira. Vou morrer”. Vamos morrer conscientes, não podemos fazer
o que nós estamos fazendo sob pena de sacrificarmos o Maranhão.
Tem mais dinheiro em um Porto do Itaqui para desvio do que na saúde
para aplicar com a doença do povo. Mas a sorte está lançada, vocês é
quem sabe o que fazem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso. Deputado César, não
conseguiu ser britânico como sempre, peço que o deputado Wellington
seja britânico desta vez.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Bote para votar
e depois continue a discussão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
galeria que acompanha a votação hoje do orçamento na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, muito me orgulho com a presença
de vocês na Assembleia Legislativa, nosso muito obrigado. Nós ficamos
lisonjeados com a presença de vocês que puderem acompanhar o que
acontece nesta Casa, nossa luta diária, nossa luta permanente, a luta de
um deputado que não falta, que não chega atrasado e que tem orgulho
de ser deputado, que não utiliza a tribuna desta Casa para ser palhaço
e nem fazer palhaçada, nem é ator e nem utiliza como teatro. Mas eu
quero dirigir o início do meu pronunciamento ao deputado Rafael Leitoa.
Deputado Rafael Leitoa não é a primeira, a segunda, a terceira nem a
quarta que V. Ex.ª tenta desconstruir, desqualificar o mandato o deputado
Wellington. Primeiro que eu peço respeito ao mandato do deputado
Wellington e que V. Ex.ª respeite a minha historiografia. Entrei nesta
Casa com o voto consciente, com o voto honesto. Entrei nesta Casa
não foi com o voto do dinheiro público e muito menos do governador
Flávio Dino. Não foi com o dinheiro de Secretaria, não foi com dinheiro
de governo e nem de prefeitura. Consegui o primeiro mandato em 2014
com voto honesto, com voto limpo e repeti em 2018 e quase não fui
eleito diante da perseguição, a perseguição de um homem que faz o
correto, de um homem que fiscaliza, de um homem que denuncia, de
um homem que não está aqui nesta Casa para fazer teatro. Pelo
contrário, deputado Rafael Leitoa, e como eu disse não é a primeira,
nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que V. Ex.ª na ânsia de
agradar, não sei se eu posso colocar o nome bajular, vou colocar entre
parênteses para não ofender V. Ex.ª, mas na ânsia de agradar o rei, V.
Ex.ª se excede e extrapola. Porque o que o deputado Wellington estava
fazendo aqui nesta Casa é defendendo a população do Estado,
defendendo a população que procura em busca de um tratamento de
câncer. E na verdade, deputado Rafael Leitoa, hoje V. Ex.ª protagonizou
um momento ímpar nesta Casa. Mais uma vez a oportunidade que
tenho de afirmar meu compromisso com o povo do Estado do
Maranhão e dizer que nós temos lado. V. Ex.ª tem um lado, de defender
o rei. Nós não estamos na época do Absolutismo, onde o rei sou eu, e
o rei manda tudo e pode tudo, como tenta fazer o governador Flávio
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Dino, mas V. Ex.ª tem um lado, tem o lado do rei, o lado do poder. Eu
tenho um lado, é o lado do povo. E mais uma vez eu vou registrar o
meu compromisso com o povo do Maranhão. Mas deputado Rafael
Leitoa, eu queria clarear a vossa memória. Deputado Rafael Leitoa, V.
Ex.ª lembra da Dona Vanderleia? Deputado Rafael Leitoa não lembra
da dona Vanderleia. O senhor lembra do Vandeilson? O senhor também
não lembra do Vandeilson, mas eu vou clarear vossa memória. Vandeilson
é uma criança de Santa Inês lá, do povoado Juçaral, que consumiu soda
cáustica, 1 ano e 5 meses consumiu soda cáustica. Essa criança veio
para São Luís, padeceu, perambulou no Hospital da Criança e em
hospitais em São Luís sem ter atendimento. Quando chegou ao
conhecimento deputado Wellington e o deputado Wellington trouxe à
tribuna desta Casa. O deputado Rafael Leitoa se apressou para dizer
que era mentira. Se apressou para dizer que os artifícios que o governo,
que ele defende, que é a mentira, e lembrando que o pai da mentira é o
capeta, o pai da mentira é o diabo, ele apressou para dizer que era
mentira. Talvez tão acostumado com o pai da mentira do Palácio dos
Leões que ele se apressou para dizer que era mentira. Senhoras e
senhores, sabe o que o deputado Wellington fez? Convidou a dona
Vanderleia, enquanto o filho estava fazendo tratamento a dona
Vanderleia veio para a tribuna nesta Casa, veio para o Plenário desta
Casa e o deputado Rafael teve a coragem, a audácia de dizer que era
mentira, e disse que o equipamento não estava quebrado e que a criança
não estava sofrendo no tratamento. A dona Wanderléia estava
acompanhando todo o pronunciamento e eu perguntei na frente do
Deputado Rafael, ele teve a audácia, a coragem de usar o mesmo artifício
do governador da mentira, e ele disse que era mentira, e a mãe da
criança estava aqui acompanhando ao vivo, a mãe da criança
acompanhando ao vivo e a mãe o desmoralizou, desmascarou o
Deputado Rafael Leitoa. Mas são águas passadas, Deputado Rafael
não lembra da Wanderléia, não lembra de uma criança de 1 ano e 8
meses que padeceu no tratamento. Não lembra, não lembrava, sabe por
quê? Porque é mais um na estatística do Governo, é mais uma pessoa
da sociedade, é mais uma pessoa da população que busca o tratamento
na saúde pública, mas eu pergunto, Senhor Presidente, só pedir aos
deputados rapidinho que tem um deputado orador na tribuna, porque
aí está consumindo o tempo, eu ainda não consumi o tempo. Deputado
Yglésio, Deputado Duarte...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
pedir para o orador na tribuna se ater ao que nós estamos discutindo,
que é o PL, V. EXª está trazendo um caso aqui, que nós individualmente
fomos atrás. Tinha uma máquina com problema, mas tinha outra
funcionando, o caso do paciente era mais grave.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
cara de V. EXA. nem treme!

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – O orador
volte para o tema discutido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
cara de V. EXª nem treme!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, vamos concluir.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Vamos parar
de fazer esse teatro, os deputados já não caem nesse seu teatro.
Entendeu? Esse caso que V. Exª. está falando, nós fomos pessoalmente
acompanhar na Secretaria de Estado da Saúde, dei toda a atenção. Eu
só peço que você se atenha ao que nós estamos discutindo, que é o PL
do Orçamento, só isso. V. Exa. ataca todo mundo aqui, todo dia. Quando
a gente coloca o que V. Exa. é realmente, aí V. Exa. entra em parafuso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vamos colocar o que é realmente, deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Porque,
deputado Wellington, porque V. Exa...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Explique o desvio de 18 milhões na saúde do Maranhão...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - na coligação...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Explica o desvio de 18 milhões...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Saiu da sua
coligação, e o seu candidato a governador teve 50 mil votos...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Agora vamos organizar, vamos organizar, deputado Rafael,
deputado Wellington, vamos retomar, deputado Wellington, por favor,
deputado Rafael, vamos retomar a Sessão, V. Exa. por gentileza não
conceda mais aparte e conclua seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. Deputado Rafael Leitoa, duas
operações da Polícia Federal, 18 milhões desviado na saúde do Estado
do Maranhão, duas operações da Polícia Federal, V. Exa. até hoje nunca
deu um piu, nunca falou nada, tentamos abrir uma CPI nesta Casa, só
quem assinou deputado César Pires, deputado Max Barros, deputado
Eduardo Braide. V. Exa. é conivente, a corrupção na saúde do Maranhão,
foram 18 milhões desviados na boca do caixa no Estado do Maranhão,
mas eu vou concluir, pautado no que V. Exa. falou, V. Exa. falou que o
governador está investindo na saúde, investindo na saúde e vai pagar
os 4 milhões 200 mil reais para o Aldenora Bello para pagar salários de
três vezes, é isso? Deputado, o câncer não espera, o nódulo não pode
ser dividido de três vezes, quem padece no tratamento do câncer não
pode dividir, parcelar em três vezes como o governador do Estado, e
para encerrar, V. Exa., eu tenho atuação em defesa do câncer, destinei
emendas de 2017 e 2018, mas V.Ex.ª quer um resumo? Em 2019, tive
que buscar a Justiça, deputado Rafael Leitoa. Entrei com uma ação
popular para o governador pagar 400 mil reais ao Hospital Aldenora
Bello. A audiência ontem, às 9 horas da manhã, sabe o que o governador
fez? Não mandou ninguém da saúde para justificar. Sabe o que disseram?
Marcelo Tavares, deputado e secretário, que a Casa Civil não mandou
nada, que não tem nada do deputado Wellington. A falta de respeito
com os deputados da base e com deputado da oposição. Sabe o fizemos?
Judicializamos, buscamos a justiça para poder pagar as emendas que
não são do deputado Wellington, as emendas são para o Aldenora Bello
e o tratamento do câncer. Ao perseguir o deputado Wellington, não
está perseguindo o deputado Wellington, está perseguindo a população
do estado do Maranhão, mas pode ter certeza, deputado Rafael Leitoa,
que eu não vou me calar, que não será dessa forma que V.Ex.ª vai calar
o deputado Wellington. Vou continuar firme, nesta Casa, de forma
corajosa, enfrentando o todo poderoso governo do estado com suas
mentiras, com suas perseguições. Podem se atravessar na frente todos
os bajuladores, todos os babões, podem se atravessar na frente que eu
não tenho receio, não tenho medo, vou continuar porque eu estou
nesta Casa e tenho um mandato que tem dono, e o dono do meu
mandato é o povo do estado do Maranhão e a ele devo respeito. E pelo
povo do estado do Maranhão que eu faço o enfrentamento do governo
do estado, das suas mentiras e de todos os seus bajuladores. Fui
prejudicado na campanha, em 2016, para prefeito de São Luís, mas
estou vivo, sou pré-candidato a prefeito de São Luís, continuo na luta
e não preciso do governador comunista, perseguidor, um governador
mentiroso e que gasta o dinheiro público na propaganda mentirosa, na
propaganda enganosa. Senhor presidente, era o que tinha para o
momento. Reafirmo meu compromisso com o estado do Maranhão,
aqui tem um deputado que foi eleito com o voto consciente e que não
se dobra, um deputado de coragem e um deputado que tem Deus acima
dos seus trabalhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de dizer, nesta Casa, que
eu tenho um Senhor que não é Flávio Dino. Eu não estou aqui para
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babar o governador, meu Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos.
Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrada a discussão. Está inscrito para encaminhar o
deputado Adriano, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
telespectadores da TV Assembleia, servidores desta Casa, maranhenses.
Senhor presidente, antes de encaminhar aqui o PLOA, Projeto 484,
queria só rebater rapidamente o líder do governo, Rafael Leitoa,
deputado Rafael Leitoa, que insiste em defender o indefensável como
se o povo do Maranhão acreditasse que o certo é não retirar 10% dos
77 milhões de reais destinados à Comunicação, que não vai mudar em
nada a vida do maranhense, a não ser a vida de poucos maranhenses,
aqueles que estão no Poder com Flávio Dino, para destinar esse recurso,
10% desse recurso milionário para destinar para o Fundo de Combate
ao Câncer. O Fundo de Combate ao Câncer não é só Aldenora Bello, o
Fundo de Combate ao Câncer é o Hospital do Câncer, são entidades
que vão também fazer a prevenção, enfim, é o Fundo de Combate ao
Câncer, para combater o câncer de uma forma geral. ‘Ah, mas os
deputados mandaram R$ 4 milhões’. Vossas Excelências acham que R$
4 milhões dá para combater o câncer no Maranhão? Ou é mais
importante deixar lá 10% a mais, R$ 7 milhões para o governador fazer
Comunicação. Porque é isso que ele paga lá em Brasília, é isso que ele
paga lá em São Paulo para comprar a imprensa nacional. E todo mundo
aqui sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, deputado Rafael Leitoa,
eu até acho que é a sua função, respeito a sua função como líder do
governo, tem que fazer isso, tem que passar por vergonha aqui na Casa
mesmo tentando defender o indefensável. Porque defender, defender
que acha melhor que o recurso vá para a Comunicação de Flávio Dino
do que para o combate ao câncer? É um insulto com todos aqueles que
têm familiares, e eu tenho o meu avô materno, morreu de um câncer.
Então isso é coisa seríssima para aqueles que já passaram por isso. E
se V. Ex.ª, se Deus quiser, nunca vai passar por uma situação como
essa, se já não passou. Mas, se Deus quiser, não vai passar por uma
situação como essa. Então, Senhor Presidente, mas agora eu quero
debater, já falei aqui o que eu acho dessa peça orçamentária, dessa peça
de ficção que é o Orçamento do Estado que no ano passado nós
aprovamos aqui, e foi dito: “não, você votou contra, Adriano, você
votou contra aqui a nomeação dos PMs, você votou contra o orçamento
de saúde, você votou isso e aquilo”. Cadê a nomeação dos soldados?
Onde estão os medicamentos do governo do Estado? Ou seja, aprovamos
uma coisa aqui que não foi efetivamente implementado. Então, Senhor
Presidente, eu fiz uma grande ação, uma ação inovadora no Estado do
Maranhão, fui o primeiro deputado estadual ou federal, primeiro
político, que coloquei as minhas emendas parlamentares, as emendas
que vamos votar, hoje aqui, à disposição do povo. E tivemos 198
propostas no meu site, 198. Dessas 198 propostas, 110 viraram
emendas que vão ser votadas aqui hoje e 80 que viraram indicações
pelo tamanho que era e pelo fato de o recurso ser pouco, de R$ 4
milhões apenas. Então nesse projeto de lei eu vou votar a favor de
minhas emendas e contra toda essa “mentirada” que o governo coloca
aqui. Por que vou votar a favor das minhas emendas, e das emendas
dos nobres deputados? Porque nós vamos lutar, eu e mais 198
instituições e guerreiros na porta do Palácio dos Leões, na porta das
Secretarias para que o governador Flávio Dino faça cumprir! Cumprir
as emendas parlamentares de cada deputado e que não fique só liberando
emenda parlamentar para quem apoia ele aqui e para quem vota contra
o combate ao câncer não. Ele tem que liberar as emendas parlamentares
é de todos os deputados que foram eleitos pelo povo. Então nós
colocamos aqui o povo à frente das minhas emendas parlamentares,
não se trata, senhor presidente, de emendas parlamentares do Deputado
Adriano Sarney. Agora as emendas a partir de hoje não vão ser emendas
de Adriano Sarney, vão ser emendas desses 198 autores das emendas e
nós vamos juntos à porta do Palácio dos Leões, nós vamos às
secretarias, nós vamos lá, Deputado Marcelo Tavares. Vamos lá lhe
visitar. Espero que V.Exa., nos receba lá. Nos receba os 198, porque

nós vamos cobrar do governo do estado o que está sendo aprovado
hoje aqui ou isso aqui é uma peça de ficção que nós vamos aprovar? Ou
o que nós vamos aprovar aqui não vai ser cumprido? Ou não faz
sentido esse negócio aqui? Nós vamos lá, Deputado Marcelo Tavares,
foi até oportuna a vossa presença aqui, que nós vamos lá e eu gostaria
que V.Exa., nos atendesse. Vossa Exa., vai nos atender lá no Palácio dos
Leões? Vai nos atender. E atender também as nossas emendas? Com
certeza. Pronto, está aqui. Vai atender as nossas emendas. Está aqui o
Secretário Marcelo Tavares, acabou de falar que vai liberar as emendas,
pessoal. Então aqueles que tem emendas aí vamos comemorar, porque
o Deputado Marcelo Tavares acabou de falar que vai liberar as emendas
do Adriano Sarney. Muito bem. Já saí daqui satisfeito. Não vou mais
nem criticar o governo do estado agora, porque minhas emendas vão
ser todas liberadas. Então, senhor presidente, brincadeiras à parte.
Quero dizer que essas emendas parlamentares, com a vossa tolerância.
Vão, dentre outros, que eu não vou aqui listar o 198. Dentre outros,
apoio à Casa da Criança com HIV Sonho de Criança; apoio ao
Campeonato Maranhense de Basquete, Atendimento à saúde da
população, Saúde para o município de Imperatriz, Associação de Pais
e Amigos da rua Santa Júlia, transferências para essas instituições;
apoio a ONG Música no Hospital do município de Imperatriz. Aqui
são guerreiros, meus amigos, só instituição guerreira que cobra e que
trabalha pelo estado do Maranhão e que o governo os deixa
absolutamente desamparados. Então, deputado Adriano agora vai
destinar, já destinou, vão ser aprovadas hoje as Emendas que nós
temos direito e o Governo do Estado aqui, deputado Marcelo Tavares,
secretário, já disse que liberar nossas Emendas, vai ajudar muito, vai
ajudar demais; academia ao ar livre; construção de casa de farinha
mecanizada no município de Barreirinhas; apoio ao arraial do Coqueiral
no município de Itinga do Maranhão; construção do Parque Ambiental,
essa aqui foi uma indicação porque não tem condições, quatro milhões,
só se a gente tirar o dinheiro da comunicação para botar aqui, porque
quatro milhões é muito pouco; reforma do Posto de Saúde da Vila
Itamar no município de São Luís, e tem muito aqui, tem cento e noventa
e oito; SEBRAE, vamos mandar para o SEBRAE, vamos mandar para
o SEBRAE também apoio ao microempreendedor e sugiro que os
deputados que aqui apoiam o SEBRAE façam o mesmo; Associação
dos Moradores do Bairro Vila Nova República no município de São
Luís; Fundação Sousândrade; pescadores; SEMA, revitalização do
nascente do rio Itapecuru; apoio à Associação de Moradores do
Residencial Luís Bacelar no município de São Luís, enfim, várias emendas
parlamentares, frutos da iniciativa popular. Todos eles assinaram comigo
a nossa protocolização aqui das emendas, são autores, alguns estão
aqui, outros estão acompanhando pelo vídeo, pela televisão e vão
seguir cada passo, pois hoje será mais uma grande vitória desta
população, do povo do Maranhão e uma inovação para que o povo do
Maranhão saiba que, de fato, fizemos essa inovação aqui, colocamos a
nossa emenda à disposição de toda a população. Hoje, quero aqui
agradecer ao nosso presidente Othelino, agradecer a todos os deputados
e deputadas que vão aprovar hoje as nossas emendas participativas
que vão fazer parte dessa revolução, que é a participação popular de
fato e de direito, com toda a população utilizando a tecnologia, colocando
as suas ideias no nosso site e sendo atendida. Então, senhor presidente,
agradeço a Vossa Excelência em nome de todos os deputados e deputadas
aqui presentes e fico muito feliz que nós vamos avançar em mais uma
etapa dessa nossa caminhada. A próxima etapa será cobrada do nosso
secretário Marcelo Tavares, que já disse aqui, na Assembleia Legislativa,
foi gravado, que vai de fato liberar as nossas emendas parlamentares.
Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação o projeto de lei.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, deputado Wellington.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -

Fazer encaminhamento a Vossa Excelência. Como é exíguo o tempo, já
faço daqui mesmo, por gentileza, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vossa Excelência está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - É só para destacar, senhor presidente, o meu
voto contrário ao orçamento. Vou votar contra o orçamento por não
concordar com o orçamento para 2020, primeiro por não contemplar a
nomeação de soldados formados, não nomeados e desempregados pelo
governador Flávio Dino. O orçamento para 2020 não contempla a
nomeação dos 1.750 policiais militares, nem dos sub judice e nem dos
300 policiais civis que também aguardam nomeação. Por não contemplar
também a nomeação dos aprovados no concurso da Aged. Em todos os
concursos que já foram realizados, o governador Flávio Dino mentiu,
enrolou e não nomeou. Por não contemplar a nomeação dos aprovados
no concurso, eu voto contra o orçamento. Por não contemplar a criação
de um hospital público veterinário, que é uma luta nossa desde o início
desse mandato, nós vamos continuar firmes nessa luta para a criação
de um hospital público veterinário em São Luís pelo governo do estado
do Maranhão. E por último, por não concordar que o governo do
estado gaste tanto dinheiro público com propaganda mentirosa, com
propaganda enganosa, em detrimento do tratamento do câncer, da
hemodiálise, das pessoas que sofrem e padecem de tratamento de
saúde no Maranhão. Então, por todos esses posicionamentos, eu
mantenho a minha coerência política, mantenho o meu posicionamento
e declaro meu voto contrário ao projeto de orçamento para 2020.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação, Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado com votos contrários dos deputados Wellington e
César. Deputado Adriano, V.Ex.ª votou contra?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Só repetindo o que
falei ali, senhor presidente. Eu estou votando a favor das minhas
emendas e contra o projeto de lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O projeto foi aprovado com as 42 emendas individuais dos
deputados. Vamos encaminhar a sansão pelo Excelentíssimo Senhor
Governador. Aliás, vamos voltar a redação final. Parecer 030, da CCJ,
ao Projeto de Lei 484/2019, de autoria do Poder Executivo, sob a
relatoria do deputado Carlinhos Florêncio. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Encaminhe-se à sanção pelo Senhor Governador. Projeto de Lei nº 486/
2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o PPA para o
quadriênio 2020/2023. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei nº 625/2019, de autoria da Comissão de Orçamento. Em
discussão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (questão de ordem) –
Senhor Presidente, esse projeto trata de aumento salarial para o
governador e o vice-governador? É isso que se trata esse projeto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, não, mantém o mesmo valor, é porque
nós temos todo ano que aprovar. A Constituição exige que fixemos os
vencimentos do governador e do vice, neste caso, nos mesmos valores
dos anos anteriores.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Senhor Presidente, questão de ordem, só por
gentileza. É porque como foi mandado somente hoje, e aí se tem como
o deputado César Pires ou alguém da CCJ tentar verificar, porque a

gente não tomou conhecimento e votar de forma abrupta... porque com
esse governo a gente tem que estar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, V. Ex.ª vai ter a oportunidade, antes de
apreciarmos, porque vamos suspender a sessão para que emita o parecer.
Assim como as outras que dependem de parecer. Aí será uma
oportunidade de conhecer melhor e verificar que os valores são os
mesmos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pronto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Sessão suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Neto, V. Exa. apreciou com a
Comissão o Decreto que fixa os vencimentos, já?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
não,

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Vou
passar o relatório a V. Exa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu concedo já a Questão de Ordem, só um instante. Vou já
conceder a Ordem a V.Exa., deputado Neto

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, foram analisados dois projetos aqui na Comissão de
Constituição e Justiça com o projeto de Lei, de autoria do deputado
Fernando Pessoa, era o projeto de lei nº 536/2019 que impõe a criação
do dossiê Mulher Maranhense na forma que especifica. Esse projeto
foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça,
em seguida, Senhor Presidente, tínhamos o Projeto de lei nº 625 que
dispõe sobre o subsídio do governador, vice-governador, secretário de
estado. Esse projeto já havia sido avaliado pela Comissão de
Constituição e Justiça com parecer favorável, a Comissão já havia
apreciado, portanto não apreciou nesta reunião extraordinária. Em
seguida foi colocada em pauta uma emenda substitutiva ao projeto de
lei nº 55, de autoria do deputado Duarte Júnior, o relator pediu que
tivesse um segundo momento para apresentar o seu relatório, o deputado
Dr. Yglésio, foi respeitado, isso é regimental, e em seguida o deputado
Zé Inácio pediu vista deste projeto de lei. Estes foram os trabalhos,
Senhor Presidente, encerrados na Comissão de Constituição e Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Agora eu tenho três pedidos de Questão de Ordem, acho que
foram feitos pelo deputado Duarte Júnior, nesta ordem, deputada
Mical e em seguida o deputado Adriano...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Eu queria uma Questão
de Ordem no contexto da CCJ. Eu estou falando aqui no contexto da
CCJ, porque não se pode acabar uma reunião com esse Projeto n° 625
que não foi examinado na CCJ, uma vez que ele chegou hoje na Casa.
Como é que ele foi examinado na CCJ?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano, V.Ex.ª se refere ao projeto que fixa
subsídios?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Subsídio. Inclusive
está aqui dizendo que depende de parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Ele chegou hoje, foi publicado hoje, nunca houve
uma análise desse projeto aqui na Casa, porque foi publicado hoje no
diário.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Deputado Adriano, eu estou tomando informação relativa ao
caso que V.Ex.ª falou. Deputado Adriano, resposta para V.Ex.ª: a reunião
da CCJ, que usualmente é na terça, foi pela manhã, a reunião de
orçamento, aliás. A reunião da CCJ foi hoje pela manhã e emitiu parecer
sobre esse projeto que é de autoria da Comissão de Orçamento.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor
presidente, pela ordem. Eu tenho respeitado demais a CCJ e a Casa,
mas tem coisa também que eu não posso aceitar, pois me incomoda ver
situações dessa natureza. Não houve reunião de manhã, no próprio
grupo, eu tenho aqui os assentados, que foi postergado e passa a pauta
para 2020. Então, nós não vamos fazer a coisa no afogadilho, da forma
que está sendo colocada aqui, para não contrariar a própria CCJ tão
bem liderada pelo Presidente Neto. Eu acho que não teve parecer, as
coisas não estão corretas dessa forma. Diminua o tamanho da CCJ, o
governo tem tanto, a maioria absoluta que não precisa usar de expediente
dessa natureza,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, deixa eu explicar uma coisa para Vossa
Excelência. Nós estamos fazendo uma polêmica em torno de algo que
não tem razão. O projeto que nós estamos apreciando é um projeto de
autoria da Comissão de Orçamento, que fixa o vencimento do governador
e do vice-governador exatamente no mesmo valor que hoje é praticado,
só que a Constituição exige que nós apreciemos todo final de exercício
para que valha para o ano posterior. Então, não tem razão para polêmica.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor
Presidente, pode ser até menor, o que eu acho é que não foi dessa
forma que aconteceu, a liturgia é que está sendo equivocada. Eu acho
que, se for desse jeito, se tivesse um ar de referendo, aprovava depois,
como ela é uma medida provisória, mas isso aqui não é um colegiado, é
uma Assembleia, então não pode ter um ar de referendo, devia ter sim
a CCJ votando, e não votou. Então, para eu poder ficar contra o meu
substituto, eu estaria contrariando o meu conceito, e não houve disso.
Não houve, presidente, me perdoe, mas eu não acho que há necessidade
disso. Se quiser fazer uma suplementagem de voto para poder manter
a honra da própria CCJ... Não houve, não. Não houve. Foi colocado no
grupo ontem, nós não fizemos reunião, houve queixas para cá, queixas
para acolá, mas não houve reunião. Eu acho que a gente tem que manter
a integridade da organização, da instituição em relação a isso, senão,
nós vamos diminuir cada vez mais, vai transformar isso aqui, assim,
em um cenário de brincadeira e não numa liturgia de Parlamento. E a
gente já sofre tanto e eu até compreendo a maioria esmagadora, que a
gente sobe ali já desestimulados, de uma derrota anunciada, de um
questionamento derrotado, anunciado, agora também ultrapassar as
coisas afrontando o Regimento e a Constituição, aí já contraria até o
meu conceito de vida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César, respeito sua opinião sempre ponderada,
contudo não há razão para que estiquemos essa polêmica. Está
devidamente feito o seu registro. Deputado Adriano, alguma dúvida?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (questão de ordem) –
Senhor Presidente, esse processo não passou pela CCJ, isso foi
evidenciado aqui, agora. Está aqui o... inclusive eu sou substituto
também da Comissão de Orçamento e em nenhum momento recebi
algum tipo de chamamento na Comissão de Orçamento para votar esse
projeto, mas nós estamos aqui no âmbito da CCJ, não foi votado. Eu
vou pedir vistas desse projeto no âmbito da CCJ, então eu queria saber
o seguinte: se V. Ex.ª e a Casa e a própria CCJ vai atropelar um processo,
vai desrespeitar um processo que é um rito natural de avaliar e de dar
um parecer, ou vai ser assim atropelado? Porque... a decisão é da
Mesa, agora, é um rito atropelado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (questão de
ordem) - Senhor Presidente, pela ordem. Acho que a saída aí seria, na
realidade, um consenso entre os líderes, pediria uma reunião da CCJ.
Se houver consenso entre os líderes. Porque senão nós vamos ter que
voltar amanhã para votar esse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Acato a sua sugestão, deputado Antônio. Suspendo a Sessão
e peço que a CCJ reúna para emitir parecer sobre o projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
presidente, avaliamos e apresentei o meu voto para o Projeto de Lei nº
625/2019. Após a leitura do relatório pela aprovação, foram pedidas
vistas pelo deputado Adriano e vistas também ao deputado Antônio
Pereira, concedidas vistas conjuntas. Esses foram os trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Projeto de Lei n° 625/2019 sai da Ordem do Dia em razão
do pedido de vistas do deputado Adriano. Projeto de Lei n° 534/2019,
de autoria do Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação
em redação final, os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei nº 535/2019, de autoria do
Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto
de Lei n° 472/2019, de autoria do deputado Fernando Pessoa, (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, vai a redação final. Projeto de Lei nº 536/2019, de
autoria do deputado Fernando Pessoa, (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O
item 8 o deputado Fernando Pessoa pediu para retirar de pauta. O
item 9 foi pedido vista. O item 10 não foi apreciado pela comissão. O
item 11, Projeto de Lei n° 053/2019, de autoria da deputada doutora
Helena Duailibe, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto
de Lei n° 114, de autoria do deputado Wendell Lages, (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei n° 244/2019, de autoria da
deputada Doutora Helena Duailibe, (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O
item 13 vai a redação final em razão de ter tido uma emenda. Item 14,
Projeto de Lei n° 297/2019, de autoria do deputado Carlinhos Florêncio,
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação final. Projeto de Lei
n° 412/2019, de autoria do deputado Carlinhos Florêncio, (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei n° 445/2019, de autoria do deputado
César Pires. Aliás, 412, o item 16, de autoria do deputado Carlinhos
Florêncio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº
445, de autoria do deputado Cesar Pires (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 388, de autoria do deputado Adriano (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 384, de autoria do
deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Projeto de Decreto Legislativo, oriundo do parecer 825 da CCJ, referente
à Mensagem Governamental nº 112. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Decreto Legislativo nº 002, oriundo da CCJ
referente à Mensagem Governamental 113/2019. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à promulgação. Requerimentos à deliberação do plenário.
Requerimento nº 746, de autoria do deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam
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como estão, aprovado, fica incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão. Item 23, requerimento 747, de autoria do Deputado Rildo
Amaral, requerendo que depois de ouvido o Plenário, seja enviada a
mensagem de congratulações, e aplausos a todos os militares, membros
da delegação da APMGD, da Polícia Militar do Maranhão, que
participava do primeiro encontro nacional das Academias Militares
Estaduais, em discussão, em votação, deputados que aprovam
permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 749, de autoria do
Deputado Dr. Yglésio, requerendo que depois de ouvido o Plenário,
seja agendada uma Sessão Solene, em data a ser definida pela Mesa
Diretora da Casa, em homenagem aos anistiados do Regime pós 64,
que receberam anistia pela Lei Federal, nº 6.683, em discussão, em
votação, deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
Requerimento 754, de autoria do Deputado Ciro Neto, requer que
depois de ser ouvido o Plenário, seja submetido a regime de tramitação
de urgência, para a discussão e votação em Sessão Extraordinária, a ser
realizada logo após a presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei 605,
de sua autoria, em discussão, em votação, deputados que aprovam
permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 740, requerimentos
à deliberação da Mesa, requerimento 742, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, requerendo depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado o Expediente, ao Secretário de Estado da Saúde, senhor
Carlos Lula, solicitando informações acerca da falta de abastecimento
e fornecimento do medicamento Mesacol e Mesalazina aos pacientes
de doenças crônicas. Como vota a deputada Andreia Martins Rezende?
Como vota a deputada Cleide Coutinho? Deferido. Visita especial que
o deputado Glalbert recebeu. Seja bem-vinda, Elidane, e a Helena
também. Requerimento 744/2019, de autoria do deputado Felipe dos
Pneus, requerendo, depois de ouvida a Mesa, seja solicitada, em caráter
de urgência, ao presidente da Companhia Energética do Maranhão,
Cemar, seu Augusto Dantas, informações acerca do cronograma de
execução do programa Luz para todos no Maranhão. Como vota a
deputada Andreia Martins Rezende? Como vota a deputada Cleide
Coutinho? Deferido. Requerimento 750/2019, de autoria do deputado
Doutor Yglésio, requerendo, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao prefeito de São Luís, o senhor Edivaldo Holanda Junior,
e ao secretário municipal de Obras, senhor Antônio Araújo, solicitando
informações sobre o andamento das obras de drenagem anunciadas no
bairro de Santa Bárbara. Como vota a deputada Andreia Martins
Rezende? Como vota a deputada Cleide Coutinho? Indeferido o
requerimento. Requerimento 751/2019, de autoria do deputado Doutor
Yglésio, requerendo, depois de ouvida a Mesa, que seja encaminhado
expediente à superintende da Polícia Federal no Maranhão, a doutora
Cassandra Ferreira Alves Parazi, solicitando informações acerca das
investigações sobre os homicídios dos indígenas Guajajaras, os caciques
Firmino Praxedes Guajajaras e Raimundo Bernice Guajajara,
assassinados em ataque na BR 226, no dia 07 de dezembro. Como vota
a deputada Andreia Martins Rezende? Como vota a deputada Cleide
Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 752/2019, de autoria do deputado
Dr. Yglésio (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 Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 753/2019, de autoria do deputado

Wellington do Curso (lê). Como vota a deputada Andreia Martins
Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Indeferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor presidente, Questão de ordem. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Negado. Indeferido, né?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Isso, negado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – É
só recorrer ao Plenário, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Fica incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. Inclusão
na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária: Requerimento 748/
2019, de autoria do deputado Edivaldo Holanda; Requerimento nº 755/
2019, de autoria do deputado Dr. Yglésio; Requerimento nº 756/2019,
de autoria da deputada Helena Duailibe; Requerimento nº 757/2019, de
autoria do deputado Arnaldo Melo; Requerimento nº 758/2018, de
autoria do deputado Duarte Junior.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO –  Inscrito o Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Declino, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Permutou com o deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio, para não atrapalhar seu
pronunciamento, como a sessão encerra às 13h30, eu já quero determinar
que prorrogue por meia hora.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Presidente, eu venho nesta oportunidade,
depois de uma Ordem do Dia extensa, votando matérias relevantes,
mas eu não poderia fechar esta sessão legislativa depois de um ano de
trabalho, ao lado de tantos colegas deputados e deputadas, cada um se
esforçando, cada um se dedicando e conseguindo muitos avanços
naquilo que nos propusemos. Mas eu quero nesta oportunidade,
Presidente, falar sobre V. Ex.ª. Falar sobre a liderança que V. Ex.ª
desenvolve e o resultado dessa liderança. V. Ex.ª é do meu Partido,
somos do PCdoB e temos a grande alegria de testemunhar o trabalho de
V. Ex.ª, mas para além do nosso Partido, para além da representatividade
que V. Ex.ª tem em nosso Partido, eu quero falar do deputado Othelino
Neto, Presidente da Assembleia Legislativa, como um grande quadro
político do Maranhão. E nesse sentido, destacar avanços importantes
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que sua liderança conseguiu conduzir a partir de pleitos desta Casa e
concretizar avanços para o Maranhão. Eu trago aqui uma matéria muito
bem-feita, com toda a sabedoria do jornalista Ribamar Corrêa que
escreve no site Repórter Tempo e um dos grandes analistas da política
do Maranhão, faço questão de destacar a leitura profunda que o jornalista
Ribamar Corrêa faz da liderança de V. Ex.ª com a eficiência de gestão.
Eficiência de gestão que consegue dinamizar o trabalho da Assembleia
e assim potencializar cada vez mais a atuação de cada deputado e
deputada. Uma prova disso é o Assembleia em Ação, que trabalho
bonito. Já foram 3 edições, vai avançar no próximo ano para mais
regiões. Vossa Excelência mesmo falou hoje em entrevista, logo pela
manhã, com firmeza, com segurança e esse trabalho tem um alcance
muito importante, feliz inclusive por saber que dia 14 de fevereiro será
na nossa capital Imperatriz. Muito oportuno esse caráter itinerante do
Assembleia em Ação que toda a equipe da Assembleia se integra, que
elabora uma programação muito própria e que consegue ouvir bastante
as comunidades das mais diversas regiões. Destaco o papel da liderança
de V. Ex.ª, Deputado Othelino, como grande articulador para o recurso
dos deputados estaduais de R$ 100 mil de cada deputado para o
Aldenora Bello. A ideia é importante, mas tão importante quanto a
ideia é a articulação, é a busca, é o diálogo, é o convencimento e V. Ex.ª
teve um papel de liderar a todos nós que garantiu...

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Deputado, V. Exa. me permite?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Já, já eu concedo o aparte a Vossa Excelência, deputada Cleide. E eu
sei que vários colegas...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Em seguida
eu, deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Teremos oportunidade a todos, a menos que V. Ex.ª seja contrário,
deputado Othelino?

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Professor
Marco Aurélio, deputado Wendell Lages.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Em seguida abriremos essa oportunidade, deputado. E esses R$ 4,2
milhões que já começaram a ser pagos pelo governo do estado, tem a
marca da liderança de V. Ex.ª, com a capacidade...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado,
deputado Vinícius Louro também, quando puder.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Ok, deputado Vinícius. Com a capacidade de dialogar, com a capacidade
de convencer e com a capacidade de mostrar a importância dos pleitos
desta Casa. Uma outra medida extremamente importante, Presidente
Othelino, e que alegra a todos nós porque traz uma participação desta
Casa foi exatamente a da sobra de recursos do orçamento no ano de
2019. Sobraram mais de 6 milhões de reais e V. Ex.ª, como bem disse
hoje, poderia muito bem fazer algo que é necessário aqui na Assembleia,
poderia fazer uma construção, uma edificação de um prédio físico, que
é uma necessidade, mas V. Ex.ª preferiu articular com o Governo do
Estado a devolução desse recurso ao Tesouro Estadual, mas com o
compromisso de serem adquiridas 42 ambulâncias tendo a participação
da indicação de cada parlamentar para o município a ser contemplado.
Isso é algo que engrandece esta Casa e que, para além de nossas
atuações, melhora a qualidade de vida das pessoas, é algo muito digno.
Eu quero dizer, Presidente, finalizando uma Sessão Legislativa depois
de um ano de intenso trabalho da alegria que temos em ter V. Ex.ª como
líder, da alegria sabendo da responsabilidade de V. Ex.ª., sabendo da
sensatez, sabendo da palavra, de um homem cumpridor de palavras,
como é importante. Essa impressão não é só minha, e faço questão de

ouvir cada colega parlamentar que quiser se manifestar, a partir da
deputada Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO
(aparte) – Deputado Marco, muito obrigada. Eu quero aqui, não quero
me emocionar, deputado Othelino, não quero me emocionar, mas já
estou emocionada. Eu sei mais do que vocês pelo problema que eu
passei, pela grande perda que eu sofri e pela palavra do Presidente
Othelino, no meu apartamento, junto com o Governador Flávio Dino,
junto com Marcelo Tavares e ele provou, a mim e à minha família, e aos
meus amigos correligionários, que além de bom articulador, como você
disse, ele é uma pessoa cumpridor dos compromissos da palavra
empenhada. Othelino, neste Natal, tem o Ano Novo aí, eu agradeço de
coração todo o seu carinho, sua atenção comigo, você não me abandonou,
aliás, eu me sinto aqui nesta Casa, privilegiada, você mesmo me chama
de madrinha, eu fico feliz, o outro me diz que eu tenho a cabeça cheirosa,
eu fico feliz, então assim, eu sou muito “dengada”, e eu agradeço a
todos, o Antônio aqui, que eu conheço há muito anos, meu amigo, me
levou a Imperatriz, nunca esqueço como que ele me recebeu. Então,
Presidente Othelino, você está com todo o meu carinho, o meu amor,
porque nós juntos, nunca deixamos de cumprir o que você me prometeu
antes, de respeitar Humberto, de respeitar também a mim, porque é
isso que eu peço a todas as mulheres, nós somos sim um pedaço do
nosso marido, mas somos mais do que tudo, mulheres cumpridoras do
nosso dos nossos deveres. Para você, Marco, meu beijo, meu abraço e
serei sua madrinha de coração, até para lhe puxar as orelhas quando
precisar.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, Deputada Cleide Coutinho, então, V. EXª Deputado
Glalbert, em seguida, Deputado Antônio e a gente vai ouvindo... Eu
acho que não vai ter nenhum tipo de confusão, que todo mundo vai
participar. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, só parabenizar V.Ex.ª pela fala que faz aqui
um relato importante do grande papel que a Assembleia Legislativa
teve esse ano sob a presidência do presidente Othelino Neto. O
Assembleia em Ação trouxe outra configuração importante da Casa,
digo isso porque fui anfitrião, na cidade de Timon, e muita gente não
conhecia outros deputados. A partir daquele momento, pode conhecer
outros deputados, presidente da Casa, as atividades parlamentares
que fazemos aqui, assim como foi o município de Balsas. Estive também
presente em Trizidela, que foi um momento muito importante porque
ali o presidente inclusive pôde anunciar uma atitude inédita, que é a
destinação desse orçamento extra para que a gente possa deliberar
sobre um tema tão importante que é a saúde pública. Parabenizar
também o presidente pela iniciativa e coordenação nas emendas para o
Aldenora, que também eu acho que foi outra ação importante para a
Assembleia Legislativa. O presidente Othelino, no ano passado, junto
com toda a Mesa Diretora, decidiu extinguir o atual auxílio-moradia, o
que foi uma atitude importante desta Casa, para economizar recursos
públicos para outras áreas importantes. Isso teve um destaque nacional,
provando a liderança do presidente Othelino Neto, conduzindo a nossa
Casa. Para finalizar, deputado Marco Aurélio, dizer que V.Ex.ª, que
também coordena ali, é um dos deputados atuantes daquela região,
assim como o deputado Antônio, deputado Rildo, tenho certeza de
que naquela inauguração muito importante do governo do estado, fez
ainda aflorar ainda mais aquilo que a gente faz na Casa, que é aprovar
os projetos e programas para que o governo do estado os execute.
Então, parabéns pelo pronunciamento e parabéns ao nosso presidente.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Muito obrigado, deputado Rafael, deputado Glalbert e, em seguida,
Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) -
Pois não, muito obrigado. Eu serei rápido nas minhas palavras apenas
para dar o meu testemunho no sentido de que aqui já passei e já
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acompanhei diversos colegas que foram ocupar a presidência da Casa
e todos fizeram a sua parte. O Othelino tem a oportunidade hoje de
modernizar, neste momento que passa o País, com uma nova política
de acordo com a transformação e a sociedade também em transformação.
Ele tem a oportunidade de fazer esse acompanhamento da sociedade e
tem feito por meio da Assembleia em Ação, aproximando, portanto, o
povo da Casa, da Assembleia, deste Poder. E não só por meio da
Assembleia em Ação, mas também nunca houve na história desta Casa
tantas audiências públicas como estão ocorrendo agora, o que oportuniza
à sociedade civil organizada se manifestar na própria Casa e trazer as
suas ideias. Mais do que isso: esse comportamento dele diante dos
amigos, diante dos companheiros, diante dos colegas, deputados e
deputadas, esse pessoal nos momentos bons, tudo bem, mas nos
momentos difíceis, de tensão política, que aqui é uma casa política, ele
tem sabido conduzir, ele tem buscado as soluções nos momentos que
eu acho até inclusive que não havia solução. Ele buscou, mergulhou e
saiu lá de cabeça erguida realmente com uma solução, nos mantendo
unidos e reunidos. Sem tirar o brilho de pessoas que estiveram como,
por exemplo, dr. Humberto que não está mais entre nós, Humberto
Coutinho. O João Evangelista, o próprio Tatá Milhomem, o Marcelo
Tavares, enfim, cada um fez a sua parte, mas agora, neste momento
pelo qual o País passa, eu acho que o deputado Othelino tem sido
condizente com a realidade. Eu quero agradecê-lo e dizer que ele é uma
das possibilidades também de modernização, de atualização da política
maranhense. Eu acho que hoje essa compreensão é uma compreensão
quase que unânime nesta Casa. Portanto, eu desejo sucesso e vitória. E
a você, deputado Marco, sei que V. Ex.ª tem feito um trabalho muito
bom pela Região Tocantina, pelo Maranhão como um todo, desejo
também muito sucesso nesse ano que se aproxima. E a todos os colegas,
aproveito para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Antônio. Deputado Glalbert e em seguida
deputado Fábio Macedo.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO -
Esqueceu de mim, deputado Marco Aurélio?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Ok, deputada Mical.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (aparte) -
Deputado Professor Marco Aurélio, primeiro quero parabenizar V.
Ex.ª, às vezes a gente está tão perto das pessoas que acaba passando
batido o reconhecimento que temos dentro de nós, mas acabamos por
estar tão perto e convivendo praticamente todos os dias e não externando
esse sentimento que nós temos. No mandato passado, nos elegemos e
assumimos em 2015, eu era o mais novo desta Casa e eu entrei aqui
sem maldade nenhuma no coração, como ainda não estou, apesar de
saber que o momento político que vivemos, desde 2015, é muito
conturbado, tanto no cenário nacional quanto foi aqui e nós viemos
sempre travando diversas lutas, tentando fazer o melhor para o povo
do Maranhão. E quando eu entrei aqui, eu trago uma lição do meu
velho pai, que a gente tinha que escutar muito para aprender, e falar
pouco. Eu entrei aqui conhecendo alguns que eu admirava vendo pela
TV e eram para mim ícones, e são ainda ícones, que me ensinaram
bastante aqui dentro da Casa. Eu posso citar o meu grande amigo, que
hoje é o meu grande amigo e irmão César Pires, o ex-deputado Max
Barros que hoje não está mais nesta Casa, o nosso eterno Presidente
Humberto Coutinho, o Hélio Soares que hoje está aqui com a gente,
que não estava na passada, mas que foram pessoas que eu sempre
chamei de tio, porque eu tinha a convivência com eles como se eu fosse
realmente um sobrinho e o Parlamento me deu a oportunidade de ter
um grande amigo. Aí eu já faço aqui das emoções da Dra. Cleide Coutinho
e acho que o momento já se aproximando do Natal traz muito carinho
aos nossos corações e eu tive a oportunidade de criar uma amizade e de
ter o reconhecimento por esse grande líder. Esse grande líder que hoje
a gente tem a honra de tê-lo como Presidente, mas que durante esses 5

anos que estou aqui no Parlamento, talvez pelos conselhos, pela
amizade, pela retidão que ele tem comigo, também com os nossos
pares, eu tenho a honra de ser um grande soldado dele, e ele sabe disso.
E um momento mais do que esse propício justamente a isso, já
finalizando o nosso ano, eu tenho a oportunidade dada, por meio de V.
Ex.ª, de fazer este reconhecimento. Então, Presidente Othelino, V. Ex.ª
além de um grande amigo, de um grande irmão, tem total influência na
minha carreira política, na minha ascensão política, no meu
amadurecimento como pessoa, como deputado, e eu tenho certeza que
essa Casa, se Deus quiser, daqui a dois e três anos, vai ser muito
pequena para vossa excelência, o projeto de Deus para vossa excelência
é muito maior do que esse aqui, então, eu quero parabenizar, deputado
Marco, e quero agradecer Senhor Presidente, por tudo que você tem
feito por nós e pode contar aqui eu serei aqui ou lá fora um grande
soldado seu, obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Glalbert, deputado Fábio Macedo e em seguida
o deputado Rildo Amaral, depois deputada Mical.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) –
Obrigado já, agradecendo aqui o aparte, a oportunidade, deputado
Marco, e já parabenizando-o, nada que mais justa essa homenagem ao
Presidente Othelino pela condução que ele vem tendo aqui nesta Casa,
e como deputado Glalbert mesmo voltou um pouco da legislatura
passada, com toda certeza para mim Othelino, ele foi essencial no meu
início de mandato, até mesmo na escolha da minha bancada, vossa
excelência antes de ser Presidente, antes de participar da Mesa, era
aqui do meu lado, onde Rafael Leitoa hoje toma de conta, e foi por
meio de você mesmo que eu estou aqui, deputado, sempre é muito
importante a gente estar na bancada da frente que a gente acompanha
melhor, e depois a gente teve uma história junto também aqui nesta
Casa, tive a honra de ser o segundo Presidente da Casa, quando Othelino
era o primeiro vice, ao comando do saudoso Humberto Coutinho, e
logo após também Othelino, Presidente, ainda na legislatura passada, e
eu passei a ser vice-presidente, e dali a gente já, a gente que também
goza da amizade dele particular, a gente já via o grande líder que é
Othelino já ia ser e hoje é, a gente já via o comando dele, o poder de
articulação, a sua também competência e que todos nós aqui sabemos
disso, e assim, Presidente Othelino, para mim, quero lhe agradecer
muito, todos sabem também o que eu passei já, um problema que eu
passei pessoal já início do mandato, que para muitos era o fim da
minha carreira política. E o Othelino teve de forma muito amigável, de
um Presidente mesmo de chegar e dizer: Deputado Fábio, eu acredito
que você, não baixe a cabeça, que você dará a volta por cima. Então,
para mim nesse momento foi muito importante. Para muitos que era o
fim, para mim ali, Presidente, a sua palavra, para mim, me incentivou
e de saber que ali só era o meu começo, na verdade, na minha vida
pública e na minha atuação aqui como parlamentar. Graças a Deus, eu
tenho certeza que muitos vão concordar comigo, talvez até essa
legislatura, eu tenho sido mais competente, mais trabalhador e mais
firme naquilo que se diz a competência de um parlamentar. Então, sem
dúvida, Presidente, parabéns pela sua direção aqui nesta Casa como
Presidente, e me orgulho muito de ser conduzido pela V.Exa., e hoje a
Assembleia, não por conta, Humberto. Humberto será, Dra. Cleide,
nosso eterno Presidente, mas hoje pela renovação do Parlamento, até
mesmo dos deputados, acredito que foi a maior renovação que já teve
o Parlamento aqui no Maranhão, V.Exa., está continuando esse trabalho,
mas hoje sabendo que foi preciso uma renovação. Então, quero aqui
realmente homenageá-lo nesse dia e aproveitar e desejar um Feliz Natal
para toda a sua família, e que, no próximo ano, seja ainda mais, esta
Casa ainda possa produzir mais sob a sua liderança, e V.Exa.,
continuando assim liderando bem, trabalhando pelo nosso estado, tenho
certeza de que seus objetivos serão alcançados pela graça de Deus.
Parabéns a V.Exa., e um Feliz Natal a todos os colegas aqui desta Casa,
e que Deus abençoe cada um de nós. Obrigado, Marco Aurélio.
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– Muito obrigado, Deputado Fábio. E continue cuidando de vidas.
Deputado Rildo Amaral. Em seguida, deputada Mical.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) –
Deputado Marco, primeiro agradecer pela oportunidade. Eu estava
inscrito no Pequeno Expediente para falar, mas o presidente Othelino
tinha horário para cumprir, mas eu iria utilizar para destacar esse
poder de articulação, esse poder de trazer os bons para o seu lado.
Reforço isso diante da fala, deputado Othelino, do nosso senador
Weverton Rocha ontem que declarou que o PDT irá acompanhar,
deputado Marco, na campanha, futura campanha ali, em Imperatriz,
para prefeito. Eu já tinha declarado o meu apoio a V.Ex.ª e tenho
certeza de que parte disso, deputado Othelino, tem o seu toque amigo
em tudo que a gente aprendeu aqui durante todo esse ano. Eu já tinha
costume com a Câmara, em Imperatriz, mas esse seu ar de proteção
aos colegas, seu ar de zelo pelos colegas, seu ar de ter cuidado com a
gente, desde o primeiro dia que eu vim aqui conhecê-lo, ainda como
deputado eleito, ainda não tinha assumido, o senhor assumiu essa
liderança e hoje, mesmo quando eu estava tomando café no hotel,
quando me perguntaram quais eram os caminhos que eu ia seguir na
eleição de 2022, eu disse que o meu caminho o senhor que estava
traçando e boto aqui na sua mão essa responsabilidade, por esse ano
que V.Ex.ª fez pela gente, pela forma que tratou, pela forma que trata
o estado do Maranhão, pela forma que trata os seus compromissos
aqui na Assembleia, pela forma que trata os seus colegas. Eu fui vereador
dez anos na oposição e tive o prazer de o ex-prefeito, a quem que eu fiz
oposição por oito anos, da esposa e do filho declararem seus votos em
mim porque, em nenhum momento, eu maculei o prefeito, eu maculei
um colega. E vi hoje sua preocupação quando os colegas aqui discutiam,
eu vi a sua preocupação em poder encerrar aquela discussão, porque
eu sei que isso não é bom para o Parlamento, não é bom para a Casa,
não é bom para ninguém. Desejo a todos os colegas felizes festas, um
2020 cheio de felicidade e que Deus, Othelino, coloque no nosso
caminho, coloque no caminho do Maranhão pessoas com
responsabilidade e compromisso como Vossa Excelência tem assumido
nesta Casa. Meu muito obrigado e agradeço a Deus, pois V.Ex.ª é um
dos presentes que Deus nos deu esse ano.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputada Mical. Em seguida, deputado Ricardo Rios.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (aparte)
– Deputado Marco Aurélio, eu quero aqui agradecer por me deixar
apartear. Dizer que V.Ex.ª tem a minha admiração. Eu queria, antes de
ter tido essa aproximação bem logo no início, assim que assumi, mas
V.Ex.ª tem me ajudado muito aqui, nesta Casa, tem contribuído para o
meu crescimento. Receba aqui o meu carinho, o meu respeito. Ver sua
atuação política aqui, nesta Casa, em favor do povo maranhense,
também em especial do povo de Imperatriz. Eu quero aqui também
deixar a minha admiração ao nosso presidente Othelino, a quem tenho
o maior respeito e declarar o meu amor, deputado Othelino. Isso daqui
não é demagogia, mas eu falo de coração, eu falo aqui de verdade. O
senhor tem tido o respeito desta Casa por saber conduzir o Parlamento
e ter a mesma conduta com todos os parlamentares. Isso é nobre. Isso
engrandece esta Casa. Eu tenho certeza de que Deus tem dado a V.Ex.ª
discernimento e orientação para que, de forma sábia, porque isso é
sabedoria, esteja à frente desta presidência. Todas as vezes que eu
tenho entrado em contato, eu percebo a facilidade, V.Ex.ª é uma pessoa
comunicável, não coloca dificuldade, sempre em todos os momentos o
senhor tem me ajudado e me orientado. Obrigada por sua amizade e
obrigada por ser meu Presidente. Um abraço. E quero aqui aproveitar
também e dizer aos meus colegas deputados o meu carinho, o meu
respeito a todos. Eu não vou citar nomes, mas dizer que foi bom este
ano e que outros anos possam vir da mesma forma, trabalhando de
forma digna e em favor do povo maranhense. Meu muito obrigada,
deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Deputado
Marco, também me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Vou passar primeiro a palavra ao deputado Ricardo Rios, em seguida
deputada Daniella, deputado Wendell, deputado Wellington e depois
para o deputado Yglésio. Vou correr esse risco de ceder a palavra ao
deputado Ricardo Rios, que eu acredito que ele vai falar mal de V. Ex.ª,
Presidente Othelino.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Jamais,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Com a palavra, deputado Ricardo.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS (aparte) -
Primeiro eu quero dar os parabéns aqui ao deputado Marco Aurélio
pelo seu belíssimo pronunciamento, muito bom. E Presidente Othelino,
acho que antes de dar parabéns pela sua belíssima gestão e pelo seu
belíssimo trabalho, neste fim de ano eu venho aqui agradecer. Agradecer
pelo carinho, agradecer pela amizade, agradecer principalmente pela
atenção. E digo aqui não somente a mim, mas também aqui por todos
41 deputados. E dar os parabéns, como eu iniciei, pela sua gestão, pelo
seu trabalho, pelo seu poder, deputado Rildo, de conciliar, pelos seus
projetos como diversos deputados disseram, como o Marco Aurélio
disse, das ambulâncias que são muito importantes para os deputados
e para o Estado. Pela Assembleia em Ação, que foram três. A primeira
em Balsas, a segunda em Timon, terra do nosso deputado Rafael Leitoa,
e a terceira em Trizidela. É uma forma de aproximar... a próxima é em
Imperatriz, deputado Marco Aurélio e deputado Rildo. A forma
excelente de aproximar o povo desta Casa. Eu só tenho a dar os parabéns
pelo seu trabalho, como eu disse, agradecer. V. Ex.ª que é um grande
aliado do nosso governador Flávio Dino. E como eu disse, V. Ex.ª pode
contar comigo, pode contar com a minha amizade, pode contar com a
minha confiança, a mesma que você tem a mim. E para finalizar, eu
quero aqui dar um Feliz Natal para todos os deputados, um Feliz
Natal para V. Exª, Presidente, para a sua família, a sua esposa Ana
Paula, aos seus filhos, a toda a sua família e, mais uma vez, agradecer.
E vamos ter mais um bom ano, ano que vem e com certeza Deus vai nos
abençoar, Marco Aurélio, que em 2023 vamos precisar e continuar
com o seu nome, mais forte ainda se Deus quiser, para o bem do nosso
Estado. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, deputado Ricardo Rios. Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) –
Obrigada. Deputado, inicialmente eu gostaria aqui de registrar a V. Ex.ª
a minha admiração pelo seu trabalho, pela forma que V. Ex.ª conduz o
seu mandato, pela forma que V. Ex.ª faz a boa política aqui dentro
desse Parlamento, dizer que eu tenho aprendido muito com V. Exa. e
lhe agradecer também por todos os ensinamentos, por todas palavras
amigas que o senhor tem direcionado à minha pessoa, gostaria também
de manifestar ao nosso Presidente, Presidente desta Casa, que tem
conduzido tão bem durante todo esse ano os trabalhos aqui dentro,
gostaria de manifestar a minha admiração, meu apreço por V. Exa. o
nosso presidente deputado Othelino Neto, eu manifesto aqui todo o
meu apreço por V. Exa., toda a minha admiração e dizer a todos os
colegas parlamentares, aproveitar esse ensejo, aproveitar que nós
estamos próximos a encerrar os trabalhos, aqui dentro da Casa, desejar
aqui todos os colegas parlamentares um Feliz Natal, que nós fechemos
esse ano, deixando todas as nossas diferenças políticas e pessoais,
aqui em 2019, e que iniciemos 2020, com as nossas esperanças de dias
melhores renovadas e rogando, deputada Mical, a Deus, para que Deus
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abençoe a condução do nosso mandato, a condução dos trabalhos dessa
Casa e que nós sejamos sempre usados por Ele para fazer a diferença
na vida de todos os maranhenses, muito obrigada e mais uma vez deixo
aqui registrados os meus parabéns a V. Exa., os meus parabéns ao
nosso Presidente pela forma bonita que conduz esse Parlamento. Muito
obrigada e um feliz Natal e um Ano Novo cheio de glórias e conquistas
para todos nós.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, deputada Daniella, parabéns pela belíssima atuação
neste ano, deputado Wendell Lages, em seguida, deputado Wellington
depois seguimos com os demais.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Eu pensei
que eu tivesse ficado por último porque eu sou o mais novo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Pois não, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (aparte) –
Professor Marco Aurélio, eu vou em rápidas palavras apenas
parabenizá-lo e lhe agradecer por todo conhecimento que eu aprendi
com V.Exa. durante esse primeiro ano de mandato, pela forma como
V.Exa. faz pela sua atuação como parlamentar defendendo as causas e
os interesses do povo do Maranhão, em especial a sua região e a sua
cidade, que eu tenho certeza que V.Exa. é uma pessoa que ama o seu
município, a sua região, que eu o acompanho, acompanho o seu mandato,
tenho seguido muitas orientações que V.Exa. tem nos dado, nós
chegamos aqui recentemente e V.Exa. desde do primeiro momento, em
todas as oportunidades, V.Exa. apoia, V.Exa. dá um conhecimento novo,
V.Exa. explica com muita paciência e com muita dedicação. Então, eu
também como novato, aqui na Assembleia quero lhe agradecer por este
ano, pelo que aprendi com V.Exa. e parabenizá-lo pela forma como
V.Exa. cuida e atua no Parlamento estadual, defende o Maranhão e a
sua região. De igual forma, eu quero estender esses sinceros
agradecimentos e parabenizar o nosso Presidente da Casa, o deputado
Othelino Neto, que, em todos os momentos, ao longo desse ano, tem
nos tratado de forma igual, aqui na Assembleia Legislativa, tem nos
orientado também, tem nos ouvido, Presidente, e tem nos apoiado,
tem feito grandes ações, aqui já foi mencionada a questão do Aldenora
Bello, aqui já foi mencionada a questão das ambulâncias, mas desde do
primeiro momento na gestão da Casa Legislativa, ele tem avançado
muito. Eu lembro quando no início do mandato, eu acho que ainda em
fevereiro quando eu participei de um evento aqui da Casa, lá no
Complexo de Comunicação, quando o Presidente lançou um sistema
de tecnologia, sistema de informação digital nos trâmites dos processos
aqui da Casa. Então, eu acredito que a soma de todas essas questões,
de todos esses fatores e essas ações é a prova de que, na Casa, nós
temos um excelente presidente. Aqui eu reforço a sua palavra quando
menciona e considera o nosso presidente como um grande líder. Disso
eu tenho certeza, ele é um grande líder porque conduz bem todos os
parlamentares aqui, todas as decisões e dá oportunidade para todos
nós. Presidente, fica aqui o meu agradecimento de coração. Parabéns
pelo mandato, pela presidência. Eu tenho certeza de que, em 2020, nós
continuaremos juntos, nós continuaremos firmes e fortes com esse
mesmo propósito de fazer com que esta Assembleia Legislativa cresça
e seja referência para o Brasil cada vez mais. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Wendell. Parabéns pelas palavras. Deputado
Wellington. Presidente, o tempo excedeu, não sei se V.Ex.ª vai cercear
a oportunidade de o deputado falar. Pode falar? Mas é o deputado
Wellington que é da oposição, pode ser que ele fale mal de V.Ex.ª Pois
não, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE – Pastor
Cavalcante também gostaria de falar.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Em seguida, Pastor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Deputado Marco Aurélio, se fosse o líder do governo, eu ia
dizer que era alguma retaliação, porque é na hora do deputado Wellington
falar. Deputado Marco Aurélio, muito obrigado pelo aparte. Quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento e me dirigir de forma breve ao
presidente Othelino, já que tem outros parlamentares para falar e o
adiantado da hora também na tarde desta quarta-feira. Presidente
Othelino, meu amigo muito antes de ser deputado estadual, já tínhamos
um bom contato, um bom relacionamento e hoje, na presidência da
Assembleia Legislativa, tendo o deputado Wellington como oposição
ao governo do estado. Não é oposição à Assembleia, não é oposição à
sua administração, não é oposição à sua presidência ou à Mesa. Vossa
Excelência sabe discernir isso muito bem. Todas as vezes que tivemos
embates calorosos, nesta Casa, perpetrados principalmente por mim,
pelo Deputado César Pires e pelo Deputado Adriano, que não está
aqui neste momento, mas eu também acredito que tenha o mesmo
sentimento, o mesmo pensamento do deputado Wellington que vos
fala, deputado César Pires, que está ao seu lado, deputado Adriano
está fazendo atendimento no gabinete. Inclusive, falei para ele que
estava tendo um pronunciamento do deputado Marco Aurélio, o teor
do pronunciamento, e ele externou também a admiração e o respeito
pela presidência desta Casa e a Vossa Excelência. Mas, principalmente
em relação à oposição, eu deixei isso bem claro, em várias oportunidades
que tive de me externar, que Vossa Excelência é muito centrado, Vossa
Excelência é muito respeitoso com todos nós, da oposição. Vossa
Excelência até hoje, nunca, foi incapaz de terminar um pronunciamento,
e Vossa Excelência chamar a nossa atenção, mesmo que de forma velada,
com relação ao governo do estado, com relação ao nosso posicionamento
de fiscalizar, de cobrar, de denunciar. Muito embora exista proximidade,
Vossa Excelência é do PCdoB, Vossa Excelência tem uma aproximação
muito grande com o governo do estado, mas a condição de presidente
desta Casa, de tratar todos de forma igual, faz com que Vossa Excelência
conduza dessa forma. Algumas pessoas já me perguntaram como é a
condução dos trabalhos na Assembleia Legislativa por parte do
presidente Othelino e com relação principalmente ao trabalho do dia a
dia. Para algumas pessoas mais próximas eu costumo falar que é com
pulso de ferro. Como assim pulso de ferro? Pulso de ferro, mas ao
mesmo tempo também, como V. Ex.ª tem no seu gabinete, também algo
bem mais próximo a V. Ex.ª, como diz Che Guevara: “é preciso
endurecer, mas sem perder a ternura, jamais”. Então V. Ex.ª faz isso, na
essência do seu dia a dia, na essência da sua palavra. Mesmo sendo de
esquerda, sendo do PCdoB, mas não é extremista, é centrado, tem
serenidade e por isso tão bem conduz a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. E em nome do deputado Zé Adriano, em nome
do deputado nosso líder nosso mestre, César Pires, e em nome da
oposição o nosso respeito e a nossa gratidão de como V. Ex.ª conduz e
respeita a oposição. As poucas oportunidades que temos e pouco
espaço que temos e o principal deles que é pelo menos o de parlar, de
falar, de discutir e isso V. Ex.ª tem garantido para todos nós. Então
mais uma vez, muito obrigado. E ao amigo Othelino, que Deus continue
abençoando a sua vida abundantemente, a sua família, a querida Ana
Paula, seus filhos. E todos nós sabemos da lacuna que há no seu
coração, nós que acompanhamos e sabemos do carinho, do amor que o
senhor também nutre até hoje e com ausência da figura paterna, que era
o seu esteio, que era sua base. E eu tenho esse reconhecimento e quero
dizer a V. Ex.ª que a sua família, o seu trabalho tem hoje uma grande
parcela de suprir essa lacuna, esse espaço, mas também admiramos a
forma carinhosa como o senhor tem e guarda no seu coração a figura
paterna. Presidente, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre a
sua vida e o abençoe abundantemente. E que a imagem que V. Ex.ª tem
da figura da paterna, de conselheiro, de amigo, de parceiro, que V. Ex.ª
possa reproduzir isso para os seus aliados, para os deputados que o
conduziram à Presidência da Assembleia. Nossa admiração, nosso
respeito e que Deus continue abençoando sua vida.
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– Deputado Wellington, obrigado. Deputado Yglésio e em seguida
deputado Pastor Cavalcante, depois deputado Neto e fecharemos com
deputado Zito, porque é com letra Z.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, eu vou ser um pouquinho justo, porque o
Presidente Othelino já foi muito elogiado. Eu vou fazer no final aqui o
dele, na verdade. Eu quero mais é agradecer mesmo a oportunidade de
ter sido liderado por V. Ex.ª aqui no Bloco Unidos pelo Maranhão,
uma convivência que sempre foi harmoniosa. Não é fácil para quem
chega a uma nova legislatura, que não veio da política como eu, que não
saiu da gestão pública para estar aqui presente, para gente adquirir
esse sentimento de entourage, de grupo, de estar próximo, V. Ex.ª me
recebeu prontamente, me ofereceu a segunda vice-liderança do Bloco
reconhecendo o trabalho que nós fizemos na montagem das comissões
no começo do ano ajudando V. Ex.ª nessa tarefa que não é tão simples.
Então a primeira característica que eu vi de V. Ex.ª, muito cedo, foi
essa: essa capacidade de reconhecer os atos das pessoas, porque na
política a gente está muito acostumado a ver aqueles que se aproveitam
do esforço alheio muitas vezes, que não valorizam o esforço alheio,
que querem sempre estar em evidência ofuscando as outras pessoas e
V. Ex.ª desde muito cedo teve essa gentileza e ao longo do ano não foi
diferente. Sempre me oportunizou em todos os momentos que precisei,
uma mão amiga, a possibilidade de conversar. E eu fico realmente
muito grato, não fosse por isso, V.Exa. não teria chegado a confortável
situação que tem hoje nas pesquisas de Imperatriz, que nosso amigo
Rildo Amaral, que era um postulante também extremamente
competitivo, mas diante das qualidades de V.Exa., da capacidade de
manter compromissos, da capacidade de pensar a cidade da mesma
forma que nosso amigo Rildo pensava, também recebeu um apoio tão
importante. Eu tenho esperança que nessa construção, nessa caminhada
até as convenções, no ano que vem, você conseguirá ampliar mais
ainda a frente de Oposição em Imperatriz, para fazer a necessária
mudança que a cidade de Imperatriz precisa. Então, meus parabéns
por conta disso, eu lhe desejo o melhor possível ano que vem todo
êxito, que este seu sonho que não é de agora, que ele seja realizado
porque Imperatriz com certeza vai ganhar uma pessoa que tem amor
pela cidade, e tem uma história muito bonita aqui dentro do Parlamento.
A segunda parte, obviamente, é aqui agradecer a todos os companheiros
da Casa, vou agradecer em nome do Presidente Othelino, mas
agradecendo a cada companheiro, cada funcionário, dos policiais que
aqui trabalham, das pessoas do Cerimonial, de todo corpo
administrativo, Bráulio, Diretoria de Mesa, fotógrafos, TV Assembleia,
foi uma Sessão Legislativa muito produtiva, nós podemos fazer aí
mais de trezentas Proposições durante o ano, que é extremamente
significativo, eu creio que, nos últimos anos, a Casa nunca teve tantas
proposições, foram mais de três mil este ano que todos os deputados
produziram. Então, foi uma produção extremamente importante, então,
foi uma sessão legislativa muito boa essa. A liderança do Presidente
Othelino, ela se faz necessário destacar aqui mais uma vez, porque
sempre nos deu todas as condições, eu lembro quando a gente pensou
em utilizar esse painel aí, pela primeira vez, porque renovar é quebrar
paradigmas. A gente por muitos anos teve a impossibilidade, por
exemplo, de mostrar um gráfico, mostrar uma realidade de um município
e muitos tinham o temor que a utilização, por exemplo, do painel
eletrônico fosse se transformar num ringue de batalha, que as Sessões
fossem se tornar Sessões de denuncismos, mas o espírito republicano
que o Presidente Othelino colocou nesta Casa, desde o primeiro
momento da sua gestão, fez com que a harmonia de uma maneira quase
total, é óbvio que um outro problema existe na condução aí dos trabalhos
entre os deputados, porque isso aqui é uma Casa plural, mas sempre
caminhando no entendimento. Então, isso não vem de lugar algum, isso
vem de uma liderança suave, que eu sempre disse ao Othelino, ele
respeita muito cada deputado aqui dentro, o papel de cada deputado,
quando você chega para conversar com ele, ele opina a respeito, ele não
te constrange, ele não te coage, ele não faz manobra, ele não faz negociata
por voto. Então, ele é da escola política que eu aprendi a admirar,

escola de esquerda, das pessoas que são forjadas na luta, no diálogo
franco, aberto, no confronto de opiniões e não no medo e no
cerceamento de ideias. Então assim, eu tenho, como o deputado
Wellington gosta muito de dizer, eu sou um dos que comunga do
pensamento do deputado Wellington, eu tenho orgulho de ser deputado,
eu sou feliz sendo deputado, porque isso aqui foi uma cadeira que foi
suada, conquistada com muita dedicação, devoção, abnegação,
abdicação, família deixada de lado, em muitos momentos, para sonhar
junto essa possibilidade da gente estar aqui fazendo um trabalho digno
pelo povo do Maranhão. Então, agradeço a todos aqui desta Casa, na
sua figura aqui como líder do meu Bloco, do nosso líder Rafael Leitoa,
do Presidente da CCJ, meu amigo Neto Evangelista também, que mesmo
me tendo na CCJ na condição de suplente, sempre me oportunizou
todas as relatorias que me foram solicitadas, bons projetos foram
colocados em minhas mãos aqui para fazer relatorias. Falo dos
precatórios, por exemplo, que hoje mesmo saiu uma notícia positiva
de que o Senado liberou 68 milhões em empréstimo da União para o
governo do estado do Maranhão para pagar precatórios, mostrando a
importância do projeto, dentre outras relatorias do destaque que a
gente teve aqui na Casa. Então, assim, agradeço a confiança mesmo, do
fundo do coração, presidente Othelino, que V.Ex.ª sempre depositou
no potencial que a gente tem para trabalhar em prol da Assembleia
Legislativa do Maranhão e pelo povo sofrido de nosso estado. Então,
meu muito obrigado a todos vocês e a todos os funcionários que aqui
estão. Agradeço em nome de vocês.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Muito obrigado, deputado Yglésio. Fico muito feliz com as palavras
de V.Ex.ª que tem o nosso respeito também. Produziu bastante neste
ano, traz a sua inquietude, um homem muito inteligente, extremamente
inteligente e com certeza pôde, em algum momento, no momento que
não deu para avançar, mas deu para refletir, deu para aprender e com
certeza, juntos, continuaremos produzindo ainda mais no próximo
ano. Deputado Pastor Cavalcante. Em seguida, o deputado Neto
Evangelista. Deputado Duarte também está inscrito.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (aparte)
– Reconheço a exiguidade do tempo, mas compreendo que somente um
tema tão importante quanto esse e uma pessoa tão importante quanto
o presidente nos seguram aqui até esse horário. Quero aqui também
reconhecer a liderança política que é o deputado Marco Aurélio, na
região sul do estado, principalmente em Imperatriz, de onde, se Deus
quiser, será o próximo prefeito. Presidente, o senhor merece tudo o
que está acontecendo aqui nesse horário e muito mais. Desfrute do
nosso apoio, do nosso carinho, do nosso respeito pela sua pessoa e,
daqui para frente, eu vou multiplicar as minhas palavras por onde
passar e também as minhas ações ao seu respeito. O senhor merece,
parabéns. Deus o abençoe.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Pastor Cavalcante. Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) –
Deputado Marco, primeiro cumprimentar V.Ex.ª pela liderança do bloco,
ao qual pertenço, o maior bloco desta Casa, V.Ex.ª exerceu com maestria
a sua liderança nesse bloco e demonstra cada vez mais a sua competência
para exercer o que lhe aguarda daqui a pouco tempo, que é o Poder
Executivo da sua cidade. Saiba que estarei aqui sempre na torcida.
Aqueles poucos votos que tenho, na cidade de Imperatriz, irei pedir a
esses eleitores que acompanhem quem eu conheço, quem eu sei que
tem bom coração, vontade política e determinação de fazer. Isso eu
falo porque eu convivo com V.Ex.ª, nesta Casa, e posso falar com
propriedade. Falando sobre o nosso presidente que exerce também um
papel de magistrado nesta Casa, sempre sabendo respeitar, presidente
Othelino, todas as diferenças que um parlamento exige que se tenha, e
é natural e positivo que se tenha, V. Ex.ª sabe transitar, sabe equilibrar
o jogo político necessário dentro desta Casa. Prova disso, V. Ex.ª é
unanimidade dentro de todos os pares. E esse seu posicionamento
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sereno, inteligente e político acima de tudo, ele lhe dá o direito de estar
entre os nomes que postularão cargos majoritários lá na frente. E tenha
certeza de uma coisa, esta Casa aqui, que é a Casa que V. Ex.ª representa,
acredito que é de onde estarão as principais lideranças levantando essa
bandeira, porque a gente não levanta bandeira de quem a gente não
conhece. A gente levanta a bandeira de quem a gente conhece, de quem
a gente tem o entendimento do que essa pessoa pode representar para
as instituições às quais vai estar pertencendo. Portanto, neste
encerramento desta sessão legislativa, deputado Marco Aurélio, V.
Ex.ª é muito feliz em trazer a liderança do Presidente Othelino para
este debate dentro da sessão. Como disse, exercer o papel de liderança
lhe dá destaque para daqui a pouco tempo postular cargos maiores do
que V. Ex.ª já postula. E quero eu estar vivo e bem para estar
acompanhando esse debate e estar participando efetivamente. Não sei
se posso falar aqui já, sei que em Imperatriz andaram falando também,
mas torço muito para que os encaminhamentos políticos deem certo e
V. Ex.ª terá não só o meu empenho para que possa dar certo, mas
também o posterior para, se Deus quiser, eu vê-lo em Brasília daqui a
pouco anos, na Câmara alta deste país. Desejo sempre boa sorte a
todos os parlamentares nesse final de ano, um 2020 repleto de muito
sucesso na próxima sessão legislativa.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Neto. Também agradeço as palavras de V. Ex.ª e
reitero a importância do trabalho de V. Ex.ª à frente da CCJ, neste ano
de 2019. Eu fui Presidente da CCJ por dois anos. O primeiro logo
quando eu cheguei a esta Casa, uma responsabilidade imensa que foi
confiada a mim, a época pelo Presidente Humberto e pelo deputado
Othelino, vice-presidente, que viram em mim uma capacidade que nem
eu conseguia enxergar que eu daria conta daquela missão. Para mim, e
eu digo em qualquer lugar que eu vou, a responsabilidade que me foi
confiada e que eu hesitei, eu falei: ‘Não, mas eu não dou conta dessa
missão’. E o presidente Humberto, o deputado Othelino, vice-
presidente a época, falaram: ‘Você dá conta sim. Nós confiamos em
você, você é uma pessoa de compromisso’. E foi um dos grandes
aprendizados que tive nesta Casa. V. Ex.ª presidiu com maestria e com
desafios maiores: com muito mais produtividade, com mais
complexidade. Muitos deputados aqui que à CCJ propuseram grandes
projetos que às vezes não se conseguiu uma unanimidade ou consenso,
mas V. Ex.ª procurou conduzir com muita maestria e com muita
dedicação. Muito embora nós não nunca agradaremos a todos, mas V.
Ex.ª fez sempre o melhor de V. Ex.ª. Orgulha esta Casa a sua atuação,
tenho grande satisfação em tê-lo como amigo, tem sempre o meu respeito
e parabéns pelo grande trabalho à frente da CCJ. Eu tinha dito que o
deputado Zito era o último, mas o deputado Duarte pediu para falar.
Como o deputado Zito ao longo da vida sempre na chamada, na escola
o menino Zito Rolim era o último, agora não será o último, o último
será o deputado Duarte. Deputado Zito, com V.Exa. a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) - Deputado
Marco, eu quero agradecer o aparte concedido e parabenizar pela
condução do seu mandato; mandato este com equilíbrio que o remete a
disputar um cargo no Executivo de sua cidade e, com certeza, já me
comprometi com você de que farei o possível para que você galgue
esse cargo porque eu sei que quem vai ganhar não é você é o povo de
Imperatriz. Eu não poderia deixar também de falar do nosso querido
presidente, inclusive iniciei aqui hoje no Pequeno Expediente, fui um
dos primeiros a falar, parabenizando pela condução da entrevista hoje
na Rádio Mirante e eu quero aqui fazer minhas as palavras de todos
que me antecederam, porque tudo que foi falado aqui, todos nós
sabemos que não puxa-saquismo, é sim falar a verdade. Eu conhecia
Othelino, mas não tinha tanta proximidade e a partir do momento que
nós passamos a conviver aqui, grande parte do nosso tempo, inclusive
hoje, já são 14h, mas falar do nosso presidente parece até que o dia está
amanhecendo, nós podíamos ir até as 6 horas durante todo dia de hoje,
porque ainda faltaria espaço para gente falar de tudo que ele é. Quero
dizer, presidente, que nós estamos com você em toda e qualquer
situação, assim como os demais também já falaram a seu respeito, e lhe

agradeço, repito aqui, por toda atenção que me foi dispensada, pelo
carinho que você tem não só comigo, mas com todos que fazem esta
Casa, a Casa do Povo, a Casa que tem trabalhado para defender o povo
do Maranhão, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, Deputado Zito, nosso respeito sempre, parabéns
pelo belíssimo trabalho desenvolvido neste ano, Deputado Duarte
encerrará os apartes, e eu já venho para encerrar essa fala, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) – Meu
querido amigo, Deputado Professor Marco Aurélio, Dra. Mical
Damasceno, falava aqui que a palavra tem poder, né, e nessa mesma
linha, seguindo os princípios bíblicos, eu digo aqui que os últimos
serão os primeiros, e fazendo o fechamento dessa fala, eu só tenho a
ratificar, o que aqui já foi falado, mas também, mais uma vez, dizer a
Vossa Excelência, o quão eu lhe admiro, eu lhe respeito, por várias
vezes, durante o seu mandato em outra Legislatura, Vossa Excelência
sempre foi um amigo acolhedor, uma pessoa séria, de confiança, que
contribuiu muito para o nosso trabalho, como Presidente do Procon,
do Viva Cidadão, em especial, ali na região Tocantina. Seja com a
destinação de Emendas, seja a buscativa de locais para a inauguração
de unidades, de novas unidades ou para o deslocamento de unidades
móveis de atendimento, e eu sempre via que os seus pedidos eram
justos, eram pedidos probos, pedidos que buscavam não o benefício
pessoal, mas pedidos que buscavam o benefício da sociedade
maranhense e em especial dos meus amigos, minhas amigas de
Imperatriz. Portanto, saiba que eu o admiro bastante, hoje mesmo na
Sessão, por algumas vezes, trocamos algumas ideias, pude contar com
os seus conselhos, suas orientações, e são conselhos e orientações que
chegam sempre em boa hora, portanto, leve aqui meus sentimentos,
meu carinho e tenho certeza que a cidade de Imperatriz, terá aí a
oportunidade de ter como líder maior uma pessoa de bom coração e de
boas intenções. Na mesma linha, queria aqui cumprimentar o presidente
Othelino, sempre de forma muito correta, sempre de forma muito
atenciosa, todos os pleitos que nós trazemos até esta Casa, não vou
dizer que ele atendeu todos os meu pedidos, mas todas as vezes que
houve uma negativa, eu entendi a razão da negativa e entendi também
que talvez aquele pedido não fosse para ser atendido naquele momento.
Hoje mesmo, pude trocar algumas ideia com o presidente Othelino e,
mais uma vez, pude testemunhar como Vossa Excelência conduz aqui
os trabalhos com muita sabedoria, sem qualquer tipo de exposição,
sem qualquer tipo de fissura, de rachadura, mas sempre agindo de
forma correta e com ternura no olhar. Portanto, nesse momento, eu
queria aqui congratular tanto o deputado Marco Aurélio como o
presidente Othelino Neto e cumprimentar todos os meus colegas de
Parlamento que, apesar das grandes diferenças que existem aqui, tem
pessoa de direito, de esquerda, de centro, pessoas da ala evangélica, da
ala católica, enfim, aqui, de fato, nós temos um parlamento democrático
que representa a sociedade maranhense. Eu tenho muito orgulho de
fazer parte deste Parlamento e, nesse primeiro ano, eu pude aprender
muito, aprender muito com todos vocês. Tenho certeza de que o ano de
2020 será um ano muito melhor a cada um de nós. Eu tenho pleno
convicção de que os nossos sonhos poderão se tornar realidade e que
vamos, em 2020, garantir cada vez mais direitos à sociedade
maranhense. Por fim, muito obrigado, feliz ano novo, feliz Natal a
todos nós.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Duarte. Eu também faço questão de parabenizar
a atuação de Vossa Excelência que produziu bastante, neste ano de
2019, ano que chegou a esta Casa, com um novo patamar diante de
tudo que V.Ex.ª construiu até então. Estava no Executivo, estava na
sala de aula e trouxe para cá toda a experiência de um homem que
estuda bastante, de um homem que tem grande conhecimento jurídico,
engrandecendo bastante o trabalho desta Casa. Como V.Ex.ª disse,
aprendeu bastante, e isso é bom porque dará ainda mais certo no ano
que vem. Tem sempre o nosso respeito, tem nossa confiança, nosso
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apoio. Tenho certeza de que, nesse ano, mesmo não conseguindo
implementar tudo que V.Ex.ª buscou, mas conseguiu agradar bastante
seu público e com mais experiência produzirá ainda mais e terá todo
apoio desta Casa no próximo ano. Senhor presidente, eu finalizo essa
fala agradecendo à imprensa, a toda imprensa que cobre a Assembleia
Legislativa, a todos vocês que estão aqui nessa rotina e que de repente
concordando ou discordando, mas estão pautando esta Casa e têm o
nosso respeito, nossa gratidão, nossa admiração. E dizer a V.Ex.ª,
presidente Othelino, que poucas pessoas conseguem essa adesão como
V.Ex.ª. Mesmo os que não falaram, mas se sentiram representados
pelas falas ditas aqui. Dizer que talvez as disputas proporcionais não
mais lhe virão porque V.Ex.ª está num patamar de uma liderança
consolidada em todo o estado, de liderar o povo e também de liderar
líderes. Isto é muito importante, é um reconhecimento de todos os
pares desta Casa, e dizer que onde V.Ex.ª estiver, o caminho que V.Ex.ª
for percorrer, não estará sozinho, contará sempre com a nossa
confiança, contará sempre com nossa disposição de caminhar ao seu
lado. Feliz Natal. Um feliz ano novo a todos os parlamentares, a toda
imprensa, a todos que acompanham esta sessão e, de modo muito
especial, a todo o povo do Maranhão. Que Deus nos abençoe sempre.
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio, fico muito grato por suas palavras,
assim como a de cada um dos colegas deputados e das deputadas. Esse
nosso convívio aqui é um convívio que me proporciona muito
aprendizado. A gente troca aqui muitas experiências, nós somos 42,
cada um de um jeito, com uma origem, com uma formação política, com
uma opção religiosa e essa convivência com vocês aqui é um
aprendizado permanente para mim. O importante é que continuemos
juntos, respeitando as diferenças de cada um com esta convivência
harmônica, mesmo na diferença e na divergência. E saibam que para
mim, a partir dessas palavras e do sentimento que eu sei que vocês
têm, reforça a responsabilidade de continuar conduzindo, tentando
conduzir com maior compromisso possível o nosso Poder Legislativo.
Eu acho que produzimos muito este ano, cumprimos bem o nosso
dever e mostramos para a sociedade a importância do Poder Legislativo
do nosso Estado. Conseguimos honrar, certamente, e vamos continuar
fazendo isso, os votos dos nossos conterrâneos que nos permitiram
ser deputados estaduais. Então agradeço muito de coração a palavra
carinhosa de cada um e cada uma de vocês. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Deputado César Pires pela oposição.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Eu quero agradecer a paciência
e a tolerância de todos, mas eu confesso até que tinha dispensado, haja
vista que todos se manifestaram, mas eu quero também além de fazer
as minhas justas homenagens à Presidência da Casa, agradecer a
imprensa, agradecer aos funcionários desta Casa, aos meus pares e
pedir desculpa a todos por às vezes ter me excedido no meu emocional,
na defesa, mas também parabenizar alguns. Antes de entrarmos no
homenageado, o deputado Othelino, eu quero parabenizar o deputado
Neto Evangelista que se tornou fotógrafo agora, nosso também nesta
Casa, mas eu quero dizer a você, Neto, que eu desejo toda a sorte do
mundo também na tua campanha. Você é um merecedor. Eu luto para
que você possa... te vi muito novo ainda, me recordo uma vez que seu
pai levou à minha casa de praia você, e eu já via seus gestos, suas
atitudes e a forma carinhosa com que ele tinha você. E eu também tive
muito respeito a seu pai, tanto é que o nome da galeria ali eu tenho a
honra de ter dito que, se não tiraram, fui eu que propus e a Casa
aceitou. Sucesso na tua trajetória, Neto. Sucesso também, Yglésio, na
tua trajetória política como candidato a prefeito da Casa, perdoa as
nossas desavenças, mas eu também torço para que você possa crescer
na vida politicamente. A você, Duarte Júnior também, que você cresça,
que o ano que vem seja um ano que renove os nossos conteúdos, as
nossas esperanças, sobretudo o nosso comportamento. Que a gente
faça um processo de introspecção dos nossos erros, dos nossos
caminhos, dos nossos equívocos e passamos a ver melhor o campo

político. A você, Marco Aurélio, aqui presente também, houve um
amadurecimento seu muito forte, acho até que quando você amadureceu
você se tornou um líder ainda maior na Região Tocantina, um líder e
merecedor dos aplausos de todos nós aqui presentes. A você,
Wellington, que não está aqui também, um guerreiro, um bravo, às
vezes incompreendido quando usa a tribuna demais, mas às vezes me
pergunto se ele está certo ou está errado, porque quando faz a pesquisa
ele consegue ser ainda segunda liderança maior aqui de São Luís, com
seu jeito próprio, com suas atitudes próprias, com a sua irreverência e
às vezes é até questionado nas minhas orientações para ele quando
digo determinadas situações. Ao Adriano, que não está aqui também,
um sucesso, de uma maturidade incrível e às vezes você vê o Adriano
por fazer parte da raiz genética de uma família tradicional daqui, mas
você não sabe às vezes e ele quando pedia vista hoje, Deputado Othelino,
a primeira coisa que ele me perguntou será que eu contrariei o Othelino?
E eu disse não, não se preocupe não, faz parte do jogo e há pouco,
quando eu estava com você aqui, ele perguntou: César, vamos sair para
almoçar que nós combinamos. E eu disse: eu vou fazer uma
inconfidência, Adriano, porque você está no gabinete nos vendo. Ele
disse: trataste com ele que eu não fiz por maldade. Tratei, Adriano, que
você não fez por maldade. Então, é isso, nós conseguimos conviver
dessa forma toda aqui ainda na adversidade para cá, para lá, com os
posicionamentos, com os meus posicionamentos às vezes duro que
continuo sendo, mas eu quero dizer que a gente não perdeu a ternura
também em relação a isso. Glalbert, você não sabe o tanto que você me
emocionou e não é a primeira vez que eu escuto isso de você, lá atrás,
em um programa de um rádio, você disse a mesma coisa. Você cada vez
me cativa mais, cada vez você me torna refém das suas palavras e cada
vez eu lhe devo muito mais obediência na sua trajetória política. Eu
torço pela sua maturidade também e pela forma com o que você vem
crescendo aqui grande. Você um dia chegará ser um Presidente desta
Casa. A você, Othelino, eu torço por você muito, muito mesmo. Eu me
recordo que um dia, assim que eu ganhei a eleição, a gente estava em um
processo de comemoração grande, eu te liguei. Procure 40 porque você
já tem o meu voto e o seu. O senhor se recorda muito bem disso,
quando eu disse isso. Não foi nada por acaso, tu ainda travavas uma
luta grande, quando foi do processo da tua reeleição para cá, você me
chamou, é claro que ali já estava todo desenhado um processo político,
a oposição sofre e às vezes é levada a reboque da história, mas ali
também eu não te neguei, lá eu estava junto contigo, da mesma forma
como se nós tivéssemos construído juntos, e não tenho me arrependido
disso, em nenhum minuto que precisei das tuas mãos, dos teus
conselhos ou até mesmo desta Casa, tu me viraste as costas, e eu tenho
certeza que pelo o que eu escutei aqui, não é só meu, mas de todos nós
que estamos presentes nessa luta, nesse caminho fazendo rumo a isso,
e eu desejo a você que tudo aquilo que minha ousadia não permitiu, que
minha história não permitiu que eu ousasse dar mais passos, que hoje
eu me arrependo, de alguns momentos que deixei passar em branco,
por falta às vezes da ausência de coragem, talvez não esteja faltando
para você, continue a tua saga, continue o teu caminho, sei que a luta é
grande, quando a gente se propõe a crescer, mas daqui tem testemunho
vivo aqui nesta Casa, de que você não está só na sua luta, a luta é
grande, mas o aparelhamento montado, e não foi montado pela força
do poder, foi muito mais pelo teu sorriso aberto, pelos teus gestos
simples, pelos teus gestos antigrosseiros em relação a isso, bem decidido,
é verdade, mas sem ter gestos grosseiros, um gesto de uma ternura
grande, de um sorriso aberto, de um abraço, de voz mansa, que eu
gosto de ver, que às vezes até olho assim: Meu Deus, por que eu não
consigo ter um pouco de uma voz branda, às vezes exaspero, às vezes
falo alto, são estilos diferentes, mas com objetivos comuns, objetivos
de fazer esse povo do Maranhão crescer. Sucesso, Othelino, continue
assim, talvez eu não teria mais palavras se eu pinçasse o emocional de
cada um, o choro da Cleide, o choro do Ricardinho, o Ricardinho quase
vai às lágrimas aqui quando falou no Othelino, também faz tempo que
ele não usa a tribuna, um ano sem usar a tribuna, no dia que ele usou,
foi falar do Othelino, veja a força que você tem, para poder fazer as
montanhas se moverem, o Pastor Cavalcante também ainda não tinha
escutado a sua voz, eu ouvi agora, faltou o Edson Araújo, deve estar ali
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se retorcendo para nós dizermos assim: o pescador vai mostrar o que
é falar. Então foi unanimidade de pensamento. Nós, da oposição, eu e
o Wellington e, se Adriano estivesse aqui, faria o mesmo. Legitima a
confraria em torno do teu nome, na verdade não é confraria, na verdade
é Assembleia Legislativa, ainda oposição pequena, mas tem a voz
firme, uma decisão tomada em dizer assim: obrigado, Othelino, segue a
tua saga, segue o teu caminho, só nos resta te aplaudir. Obrigado. Feliz
Natal e feliz ano novo a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito obrigado por suas palavras, deputado César, V.Ex.ª,
com a experiência que tem, me deixa muito feliz ao ouvir essas palavras
de tão boa referência. Bloco Parlamentar Solidariedade PP.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Senhor presidente, só levantar uma Questão de Ordem breve.
Eu queria falar aqui direcionado ao deputado César Pires. No decorrer
desse ano, eu aprendi muito a admirá-lo, deputado. Eu queria, e não é
por causa do clima natalino, mas eu queria muito dizer, assim, de
coração, olhando nos seus olhos, de verdade, como eu aprendi a admirá-
lo e respeitá-lo em todo esse ano de 2019. Foram várias vezes no
decorrer deste ano, após aquela nossa estreia aqui na Assembleia, que
eu posso dizer a V.Ex.ª que a gente recorda, mas recorda sem orgulho,
recorda com chateação, porque há debates que muito nos engrandecem,
há debates que muito nos alegram, mas há debates que nós desejamos
excluir do nosso livro de memórias. E V.Ex.ª tem todo o meu carinho,
todo o meu respeito, tem toda a minha admiração. Eu tenho aprendido
muito com V.Ex.ª aqui. Isso que eu estou falando não é sendo político,
não, eu estou falando de coração e olhando nos seus olhos. O senhor
conquistou o meu carinho, minha confiança, o meu respeito, por isso
posso lhe chamar agora de professor César Pires. Feliz Natal. Feliz
ano novo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco
Parlamentar Democrático. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell
Lages.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil,

Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Doutora Helena Duailibe,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto e
Rigo Teles. A Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra
aos Deputados: Zé Gentil, Wendell Lages, Adelmo Soares e Ciro Neto.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando votação, em
segundo turno, tramitação ordinária, do Projeto de Lei n° 336/19, de
autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, que dispõe sobre a
gratuidade de água potável filtrada em lanchonetes, bares, restaurantes,
hotéis e shopping centers. Este Projeto de Lei foi aprovado e
encaminhado à sanção Governamental.  Em segunda Sessão, foi
apreciado o Projeto de Lei nº 486/2019, capeado pela mensagem
governamental nº 080/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, e dá outras
providências. Com parecer favorável da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle, este projeto teve sua segunda
discussão encerrada e foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Defesa
de Direitos Humanos e das Minorias, foi aprovado em primeiro turno,
tramitação ordinária, o Projeto de Lei n° 445/19, de autoria do Deputado
César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conter códigos QR
inclusivo nas embalagens dos produtos fabricados e comercializados
no Estado do Maranhão. Da mesma forma, foi aprovado o Projeto de
Lei nº 388/19, de autoria do Deputado Adriano, que dispõe sobre a
cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem maus-
tratos a animais e dá outras providências, com parecer favorável da
CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle.
Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos
de Resolução Legislativa nº 040/19, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, ao Senhor Raphael Coelho Figueiredo e 043/19, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Guilherme Maia Rocha, ambos com parecer
favorável da CCJC. Os Projetos de Lei nºs: 472/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa; 536 e 600/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa e os Requerimentos nºs: 742/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso e 744/19, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, foram transferidos devido a ausência dos respectivos
autores. Na sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos n°s: 743/
19, do Deputado Welington do Curso, solicitando regime de urgência
para os Projetos de Lei nºs 009, 016, 082, 361 e 385, todos de sua
autoria e 745/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, também
solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 031, 055,
587/2019, todos de sua autoria. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nºs: 739/19, de autoria do Deputado
Wendell Lages, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Ordinária realizada no dia 02 de dezembro do corrente ano, em razão
de sua participação em uma audiência judicial; 740/19, de autoria do
Deputado Adelmo Soares, também justificando sua ausência nas
Sessões Plenárias nos dias 21, 22, 23 e 24 de outubro do corrente ano,
conforme atestado médico e 741/19, de autoria do Deputado Adelmo
Soares, justificando sua ausência nas Sessões realizadas no período de
25 a 28/11/2019, quando esteve em São Paulo, representando este
Poder. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária, os Projetos de Lei n°s 534, 535, 486 484 e
080/2019, todos de autoria do Poder Executivo; 053 e 244/19, de
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe; 114/2019, de autoria
do Deputado Wendell Lages; 297 e 412/2019, de autoria do Deputado
Carlinhos Florêncio; 393/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto e
384/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio; Requerimentos nºs
746/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 747/19, de autoria
do Deputado Rildo Amaral e 748/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior; 749, 750, 751 e 752/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio.
No primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito.
No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Adriano falou pelo
Bloco Parlamentar de Oposição. As demais agremiações declinaram do
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tempo a elas destinado. No Expediente Final, falou o Deputado
Wellington do Curso. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada
e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís,11 de dezembro de 2019.

Ata da Quarta Sessão Extraordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dez de
dezembro de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell

Lages.

Às dez horas e quarenta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Hélio Soares, Neto Evangelista, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral e Zé
Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária anunciando
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, os Projetos de Lei
nºs: 009/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
estabelece a obrigação dos estabelecimentos veterinários, quando
constarem indícios de maus-tratos nos animais atendidos, comunicar o
fato à Polícia Civil; 031/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que
altera da Lei nº 10.169, de 05 de dezembro de 2014, com a nova
redação dada pela Lei nº 10.412/16, que dispõe sobre a proteção a
todos os animais no âmbito estadual. Com pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ambos os Projetos
foram aprovados e encaminhados à sanção governamental. O Projeto
de Lei nº 016/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
dispõe sobre normas e diretrizes para a verificação da segurança de
barragens de qualquer natureza e de depósito de resíduos tóxicos
industriais, recebeu parecer favorável CCJC e da Comissão de Obras e
Serviços Públicos, sendo aprovado pelo Plenário e encaminhado à
sanção governamental;  Ainda em primeiro e segundo turno, regime de
urgência, foram aprovados, com pareceres favoráveis da CCJC e da
Comissão de Saúde, os Projetos de Lei nºs: 082/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que cria a política de diagnóstico e
tratamento da síndrome da depressão nas redes públicas de saúde,
sendo este Projeto de Lei encaminhado à redação final, devido a sua
aprovação sob forma de substitutivo e 361/19, de mesma autoria, que
dispõe sobre o reconhecimento dos pacientes que apresentam fissura
palatina ou labiopalatina não reabilitados como pessoas com deficiência,
o qual foi encaminhado à sanção governamental. Foram ainda, aprovados
em regime de urgência, primeiro e segundo turnos, os Projetos de Lei
nºs: 385/19, de  autoria do Deputado Wellington do Curso, que altera o
artigo 1º da Lei estadual nº 10.840, de 30 de abril de 2018 e 055/19, de
mesma autoria,  que estabelece regras para a promoção de eventos
culturais no estado do Maranhão, com pareceres favoráveis da CCJC
e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,10 de
dezembro de 2019. Deputado Roberto Costa - Presidente em exercício.

Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado
Wendell Lages - Segundo Secretário em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, Daniella
Tema, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio e Rafael Leitoa.
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto de
Lei Complementar nº 14/19 (Mensagem 204/19), de autoria do Poder
Executivo, que 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 Social e dá outras providências; Projeto de Lei
nº 563/19, de autoria do Deputado Adriano, que declara de utilidade
pública a AGRICUPU – Associação dos Agricultores de Buriticupu;
Projeto de Lei nº 564/19, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante,
que altera o Art. 42 da Lei nº 8.528 de 07 de dezembro de 2006, que
dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade no
Estado do Maranhão e dá outras Providências; Projeto de Lei N° 565/
19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a
permanência de acompanhantes nas dependências das Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) do Hospitais, Unidades de Pronto
Atendimentos (UPA’s) e Maternidades Públicas e Privadas no Estado
do Maranhão, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 566/19, de
autoria do Deputado Rigo Teles, que estabelece penalidades
administrativas a quem divulgar informação falsa (fake news) e dá
outras providências; Projeto de Resolução Legislativa nº 160/19, de
autoria do Deputado Othelino Neto, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Sergio Luís Veras Parente, natural de Sobral
(CE); Requerimento nº 666/19, de autoria do Deputado Ciro Neto,
para que se registre nos Anais desta Casa, Votos de Congratulações a
população de São José dos Basílios pelo aniversário de 25 anos do
município, a ser comemorado no dia lO de novembro, dando-se ciência
desta  manifestação ao Prefeito Municipal, Senhor Creginaldo Rodrigues
de Assis, ao Presidente da Câmara de Vereadores, Senhor Francisco
Alencar e a todos seus pares; Requerimento nº 675/19, de autoria do
Deputado Adriano, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto, bem como a Secretária de Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca, Senhora Fabiana Vilar Rodrigues, solicitando
informações sobre a Reforma da Feira e Hortomercado da Cidade
Operária; Requerimento n° 676/19, de autoria do Deputado Vinicius
Louro, para que seja justificada sua ausência nas Sessões realizadas no
período de 07 a 13 de Novembro do corrente ano, período em que
esteve representando este Poder nas festividades e inaugurações nos
municípios de Trizidela do Vale, Conceição do Lago Açu, São Raimundo
do Doca Bezerra, Bernardo do Mearim; Requerimento nº 677/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja retirado de
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tramitação do Projeto de Lei nº 490/2019, de sua autoria; Requerimento
n° 678/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e a Secretária Municipal de
Meio Ambiente, Senhora Maria de Lourdes Maluda C. Fialho,
solicitando informações sobre o destino dos rejeitos oriundos das ações
desenvolvidas pelas empresas Canopus, São Luís Ambiental e Edeconsil
no bairro residencial Natureza - zona rural de São Luís; Requerimento
nº 679/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, para que
seja enviada Mensagem de Condolências à senhora Diana dos Santos
Batista e família, pelo falecimento de seu dileto esposo, Elias de Sousa
Almeida, ocorrido no dia 15 de novembro do corrente mês em Imperatriz-
MA; Requerimento nº 680/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, para que seja enviada mensagem de congratulação à
Desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro,
presidente do Tribunal Regional do Trabalho/Ma, pelo transcurso do
seu aniversário ocorrido dia 18 de novembro do ano em curso;
Requerimento nº 681/19, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei Complementar nº
014/2019, (Mensagem Governamental 104/2019), de autoria do Poder
Executivo; Indicação nº 1546/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços, Senhor Antônio
Araújo; ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto Silva, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino e ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando em caráter de urgência, a construção de uma ponte de
concreto na Rua Poeirão, Vila Isabel Cafeteira, que liga ao bairro
Cruzeiro do Anil; Indicação nº 1547/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
em atenção ao disposto no Artigo 43 da Constituição Estadual,
solicitando atenção ao anteprojeto de lei, que cuida da instituição de
diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e assistência a policiais,
servidores que atuem na segurança pública do Maranhão e seus
familiares, vítimas de violência no exercício de suas funções ou em
decorrência dele; Indicação nº 1548/19, de autoria do Deputado Adriano,
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo,
solicitando reforma da praça localizada na Av. Norte Interna, unidade
201, no bairro Cidade Operária, com a construção de uma quadra
poliesportiva, revitalização da iluminação pública e disposição de
lixeiras; Indicação nº 1549/19, de autoria do Deputado Adriano, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, com encaminhamento ao
Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, para que
proceda, em caráter de urgência, a reforma da Unidade Integrada
Embaixador Araújo Castro - CAIC I, localizada no Bairro Cidade
Operária do município de São Luís; Indicação nº 1550/19, de autoria
do Deputado Adriano, ao  Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, bem como à Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana,
a Sra. Carolina Moraes Estrela, solicitando em caráter de urgência, a
regular manutenção da coleta e limpeza urbana na Vila São Benedito -
Vila Maranhão, São Luís/MA, objetivando contribuir para a saúde e
bem-estar dos moradores; Indicação nº 1551/19, de autoria do Deputado
Adriano, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo,
solicitando revitalização total do acesso na Avenida Principal que vai
da rua Baima Junior até a Rua da Pedreira no bairro Vila Sitinho em São
Luís; Indicações nº 1552, 1553, 1554 e 1555/19, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flavio
Dino, solicitando que a Secretária de Estado da Mulher do Estado,
Senhora Ana do Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para os
Municípios de Buriti Bravo, São Francisco do Maranhão, Paraibano e
Mirador; Indicação nº 1556/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís, Francisco
Canindé Barros, solicitando a reestruturação das paradas de ônibus

localizadas no Bairro Itapera, Zona Rural de São Luís/MA; Indicação
Nº 1557/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo, solicitando a
pavimentação asfáltica da Rua 8, Módulo A, Quadra D, Distrito
Industrial em São Luís/MA e Indicação nº 1558/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ao Presidente da Câmara Municipal
de São Luís, Senhor Osmar Filho e aos demais vereadores de São Luís,
solicitando a possibilidade de instituir a reserva extrativista (RESEX)
Tauá-Mirim, a fim de garantir o direito à moradia das comunidades e a
proteção ambiental da região e que seja encaminhada aos demais
vereadores, cópia da presente solicitação, considerando a competência
da Câmara Municipal para legislar sobre a matéria de interesse local.
Concluída a leitura do expediente pelo Primeiro Secretário, o Presidente
determinou sua publicação e o encaminhamento das indicações elencadas
acima, na forma do artigo nº 146 do Regimento Interno. Em seguida,
concedeu a palavra a Deputada Doutora Helena Duailibe, que destacou
os 15 anos da Pastoral da Pessoa Idosa e o papel desempenhado pela
fundadora, a médica Zilda Arns, destacando o quanto é difícil o
atendimento aos idosos no país, que muitas vezes ficam sozinhos. De
acordo com a Deputada, a Pastoral da Pessoa Idosa capacita os agentes
para o acompanhamento dos idosos nas visitas domiciliares e em outras
atividades complementares; organiza redes de solidariedade humana
nas comunidades e nos diferentes níveis para promover o bem-estar
dos idosos; incentiva a criação e a participação, também, nos Conselhos
de Direito do Idoso em todos os níveis. Não havendo mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 017/
19, de autoria do Deputado Neto Evangelista foi transferida devido a
falta de “quórum” qualificado e submeteu a deliberação do Plenário
que aprovou em segundo turno, regime de prioridade o Projeto de Lei
n° 492/19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 085/2019),
dispõe sobre o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão -
Equipamento Público de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES. Ainda
em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos
de Lei n°s: 238/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que dispõe
sobre a criação do Cartão Digital de Vacinação – CDV e 489/2019, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, que institui o Dia Estadual do
Radialista. Estes Projetos foram encaminhados à sanção governamental.
Em primeiro turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), foram
aprovados os Projetos de Lei n°s: 192/19, de autoria do Deputado
Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado
a Semana Maranhense de Gastronomia e 407/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria
da Penha nas escolas do Estado do Maranhão. Em segundo turno,
tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa
n° 057/18, do Deputado Arnaldo Melo, que concede o Título de Cidadão
Maranhense ao Médico Oscar Reynaldo Molina Benitez. Os Projetos
de Resolução Legislativa nºs: 096/19, de autoria da Deputada Mical
Damasceno; 122/19, de autoria do Deputado Adriano; 063/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior e 137/19, de autoria da Deputada Daniella
Tema e o Projeto de Lei n° 428/19, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, foram transferidos devido à ausência dos respectivos
autores. Em primeiro turno, tramitação ordinária o Plenário aprovou o
Projeto de Resolução Legislativa nº 076/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa, que concede a Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale ao Senhor Wilson Luiz Barbosa Ribeiro, com parecer favorável
da CCJC.  Em seguida, o Presidente submeteu a deliberação do Plenário
os recursos do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da
Mesa que indeferiu os Requerimentos nºs: 657 e 658/2019, ambos de
sua autoria. O Deputado Wellington do Curso encaminhou a votação
defendendo a aprovação de seus requerimentos, contudo o Plenário
manteve a decisão da Mesa. Na sequência foi aprovado o Requerimento
n° 644/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, subscrito
pelos Deputados Glalbert Cutrim e Wellington do Curso, enviando
mensagens de congratulações e aplausos a Associação Maranhense de
Supermercados, por meio de seu Presidente, Senhor Antônio Iris, em
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alusão ao Dia Nacional dos Supermercados, comemorado em 12 de
novembro. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos n°s 673 e 674/19, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa, para que sejam retirados de tramitação os Projetos de Lei nºs
402 e 456, de sua autoria. O Requerimento n° 672/19, de autoria do
Deputado Adriano, foi transferido devido à ausência do autor. Na
forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima sessão
ordinária, os Requerimentos nºs: 675/19, de autoria do Deputado
Adriano; 676/19, de autoria do Deputado Vinícius Louro; 677/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio; 678/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 679/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe. No primeiro horário do Grande Expediente, Deputado Fábio
Macedo, que destacou a visita técnica da Comissão de Assuntos
Econômicos ao Campo Morada Nova, localizado no povoado Mata de
Ana, em Bacabal, de onde será extraído o gás natural a ser utilizado
como combustível veicular e para uso industrial. No tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado Wellington do Curso falou pelo PSDB, o
Deputado Hélio Soares pelo Bloco Parlamentar Democrático e o
Deputado César Pires pela liderança do PV. O Deputado Wellington
do Curso comentou os dados do IBGE sobre o aumento da extrema
pobreza no Maranhão, criticando a gestão do  Governador Flávio
Dino. O Deputado Hélio Soares manifestou-se contra a decisão do
Presidente Jair Bolsonaro, que editou Medida Provisória em que extingue
o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) e o Deputado César Pires criticou o
Governador Flávio Dino por surpreender a Assembleia Legislativa e a
população maranhense ao apresentar o Projeto de Lei de Complementar
(PLC) 014/2019, que promove mudanças na Previdência dos servidores
estaduais do Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado.  No Expediente Final não houve oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 18 de
novembro de 2019. Deputado Glalbert Cutrim - Presidente em exercício.
Deputado Roberto Costa - Primeiro Secretário em exercício. Deputada
Doutora 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 Decreto Legislativo nº 001/2019, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º  496/2019

Aprova o pedido de licença do Vice-Governador
do Estado do Maranhão, para afastar-se do Estado
ou do País.

Art. 1º - Fica concedida licença ao Excelentíssimo Senhor Vice-
Governador do Estado do Maranhão, Doutor Carlos Orleans Brandão
Júnior, nos termos do parágrafo único, do art. 62, da Constituição
Estadual, para afastar-se do Estado ou do País, quando necessário,
seja em missão oficial ou para tratar de interesse particular, no ano de
2020, sendo a autorização válida para quaisquer períodos do ano.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo 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, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de dezembro de 2019.

Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada
DANIELLA TEMA - Segunda Secretária, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2019, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º  497/2019

Aprova o pedido de licença do Governador do
Estado do Maranhão, para afastar-se do Estado
ou do País.

Art. 1º - Fica concedida licença ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, nos termos
do parágrafo único, do art. 62, da Constituição Estadual, para afastar-
se do Estado ou do País, quando necessário, seja em missão oficial ou
para tratar de interesse particular, no ano de 2020, sendo a autorização
válida para quaisquer períodos do ano.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo 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, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de dezembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada DANIELLA
TEMA - Segunda Secretária, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1195/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no
inciso XX do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 236
da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Maranhão) e tendo em vista os fatos constantes do Processo nº
5419/2019-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA
SILVA CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº
1389287, CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA,
Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº 701714 e FELIPE
KAUE LIMA MOREIRA, Assistente Legislativo Administrativo,
matrícula 1630037, para sob a presidência do primeiro, constituírem a
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração dos
fatos constantes nos autos do Processo nº 5419/2019-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de

dezembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1196/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no
inciso XX do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 236
da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Maranhão) e tendo em vista os fatos constantes do Processo nº
5420/2019-AL.,
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R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA
SILVA CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº
1389287, CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA,
Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº 701714 e FELIPE
KAUE LIMA MOREIRA, Assistente Legislativo Administrativo,
matrícula 1630037, para sob a presidência do primeiro, constituírem a
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração dos
fatos constantes nos autos do Processo nº 5420/2019-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de

dezembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

 RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1197/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no
inciso XX do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 236
da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Maranhão) e tendo em vista os fatos constantes do Processo nº
5422/2019-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA
SILVA CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº
1389287, CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA,
Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº 701714 e FELIPE
KAUE LIMA MOREIRA, Assistente Legislativo Administrativo,
matrícula 1630037, para sob a presidência do primeiro, constituírem a
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração dos
fatos constantes nos autos do Processo nº 5422/2019-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de

dezembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1198/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conforme
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93 e tendo em vista o que consta do   MEMO nº 327/
2019-SDMP,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, MIGUEL DA FONSECA
HAICKEL FILHO, matrícula nº 1214121, RAIMUNDO DE JESUS
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula 1647247 e MARIA DE
LOURDES LOPES, matricula nº 1392497, para sob a presidência do
primeiro, constituírem a Comissão de Inventário de Material desta
Assembleia  Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de

dezembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.

Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1199/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conforme
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93 e tendo em vista o que consta do   MEMO nº 327/
2019-SDMP,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, MARIA DO CARMO
ALVES DE SOUZA, matrícula nº 155499, RUBENS PALTANIN
FILHO, matrícula nº 1605195, DELSON SANTOS CAMPOS,
matrícula nº 257915 e LUZIA FERREIRA SANTOS, matrícula  nº
360693, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão
Permanente de Baixa Patrimonial desta Assembleia Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de

dezembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1200/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conforme
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93 e tendo em vista o que consta do   MEMO nº 327/
2019-SDMP,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, RUBENS PALTANIN
FILHO, matrícula nº 1605195, DELSON SANTOS CAMPOS,
matricula nº 257915, LAERCIO SILVA PRAZERES, matrícula nº
1392455 e MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA, matrícula nº
155499, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão
Especial de Inventário desta Assembleia Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de

dezembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1201/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conforme
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93 e tendo em vista o que consta do   MEMO nº 327/
2019-SDMP,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, RUBENS PALTANIN
FILHO, matrícula nº 1605195, NILENE PEREIRA GUIMARÃES,
matrícula 1407329, DELSON SANTOS CAMPOS, matricula nº
257915, MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA, matrícula nº
155499 e VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA, matrícula nº 1629666,
para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Avaliação
Patrimonial desta Assembleia  Legislativa.
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua

publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 11 de

dezembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS  10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 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:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
CÉSAR PIRES
ZÉ INÁCIO LULA
WENDELL LAGES
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 824/2019 - Emitido à MENSAGEM

GOVERNAMENTAL Nº 113/2019 -  SOLICITANDO autorização
para que o Governador do Estado, Doutor FLÁVIO DINO,  na forma
do que preceitua o parágrafo único, do art. 62, da Carta Magna Estadual,
possa afastar-se do Estado ou do País, quando necessário, seja em
missão oficial ou para tratar de interesse particular, sendo a autorização
válida para quaisquer períodos do ano de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de

DECRETO LEGISLATIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 825/2019  - Emitido à MENSAGEM

GOVERNAMENTAL Nº 112/2019 -  SOLICITANDO autorização
para que o Vice-Governador do Estado, Doutor CARLOS ORLEANS
BRANDÃO JÚNIOR,  na forma do que preceitua o parágrafo único,
do art. 62, da Carta Magna Estadual, possa afastar-se do Estado ou do
País, quando necessário, seja em missão oficial ou para tratar de interesse
particular, sendo a autorização válida para quaisquer períodos do ano
de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de

DECRETO LEGISLATIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER  Nº 827/2019 - (EM  REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº. 138/2019 - DISPÕE sobre a proteção
de defesa dos consumidores de combustíveis na forma que especifica

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA:  Deputado  ZÉ INÁCIO
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.
PARECER  Nº 827/2019 - (EM  REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº. 272/2019 - DISPÕE sobre a
realização do Teste de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho), na
modalidade ampliada em recém-nascido, nos hospitais, maternidades e
demais estabelecimentos de atenção à Saúde da Rede Pública e Privada
no Estado do Maranhão, com cobertura do Sistema Único de Saúde –
SUS.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA:  Deputado  ZÉ INÁCIO
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.

PARECER  Nº 829/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -  Emitido
ao PROJETO DE LEI  Nº. 505/2019 - ESTABELECE Diretrizes sobre
a obrigatoriedade no âmbito do Estado do Maranhão, da realização de
treinamento e apresentação do plano de evacuação em clínicas,
hospitais, das redes pública e particular, imóveis comerciais e
residenciais do Estado do Maranhão nos casos que especifica, e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA:  Deputado   ZÉ INÁCIO
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 11 de dezembro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 029/2019

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

nº 311/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Institui
o Programa de Reconhecimento, Capacitação e Remuneração das
Parteiras Tradicionais do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer
nº 473/2019), com Emenda Modificativa. 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.

Registra a justificativa do autor, que é necessário que haja a
promoção de partos humanizados e com melhores resultados em
comunidades indígenas e quilombolas e que a medida, ora proposta,
objetiva valorizar as parteiras tradicionais no Estado do Maranhão.

Em virtude das considerações acima descritas, é flagrante o
mérito legislativo da proposição de Lei, no âmbito desta Comissão,
visto que o Programa de que trata o presente Projeto de Lei propõe a
capacitação das parteiras, objetivando garantir a real inclusão do parto
domiciliar.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 311/2019, 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 311/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 11 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Felipe dos Pneus

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Antônio Pereira                                                       _
Deputado Rildo Amaral
Deputado Adriano
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 029/2019

RELATÓRIO:
Atendendo ao disposto no artigo 249, § 5º do Regimento

Interno, retornou a esta Comissão o Projeto de Lei nº 484 /2019, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Maranhão para o
exercício financeiro de 2020, para recebimento de emendas.

Duas condições cumulativas exigem a CF/88 para aprovação
das emendas: 1- que sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com
a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 2- que indiquem os recursos
necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas.

Em obediência ao rito regimental, foi concedido o prazo de até
03 (três) dias úteis para apresentação de emendas. Foram recebidas
neste período (339) emendas.

Em nossa análise, adotamos os critérios constantes da Lei das
Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 11.077, de 19 de julho de 2019, em
especial no que determina que as emendas apresentadas deverão estar
compatíveis, em seu objetivo de gastos, com a finalidade das ações a
que estão relacionadas, art. 32), bem como os dispositivos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, observadas também as restrições
orçamentárias ocasionadas pela escassez de recursos.

Após uma análise das emendas apresentadas, manifestamo-
nos da seguinte forma:

Emenda de nº 001, de iniciativa da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle, que objetiva acrescentar ao
Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2020, os créditos
orçamentários correspondentes aos incisos constantes no anexo XI,
conforme títulos, códigos e valores ali apresentados (Emendas
Parlamentares, que deverão ser compatibilizadas pelo Poder Executivo,
nos demonstrativos da Lei), e anexo XII, constando anulação parcial
das dotações dos créditos. A emenda apresenta-se em conformidade
com todos os diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os
requisitos para sua aprovação – EMENDA APROVADA.

Emendas de nºs 002 a 004, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, propõem investimentos nas áreas de Saúde, Cultura e
SINFRA, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Munícipios e
transferência a Munícipios, fundo a fundo.

 As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 005 a 008, de autoria do Senhor Deputado
Professor Marco Aurélio, propõem investimentos nas áreas de Saúde,
Cultura (apoio a manifestações culturais), Infraestrutura e UEMASUL
– Programa de Formação de Docentes Caminhos do Sertão, recursos
no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e Aplicação Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 009 a 012, de autoria do Senhor Deputado
Pastor Cavalcante, propõem investimentos nas áreas de Saúde
(implantação de Sistema de Abastecimento de Água e custeio), Cultura
(apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura (pavimentação
asfáltica), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios e
transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 013 a 018, de autoria do Senhor Deputado
Rildo Amaral, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio),
Cultura (apoio a manifestações culturais), Infraestrutura (pavimentação
asfáltica), Segurança Pública (custeio), Educação (custeio), Esporte e
Lazer (custeio de eventos esportivos e compra de materiais), recursos
no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios, Aplicação Direta e
transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 019 a 023, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, propõem investimentos nas áreas de Agricultura
e Pecuária, Saúde (custeio), Cultura (apoio a manifestações culturais),
Infraestrutura (custeio) e SEDES (Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a
Municípios, Aplicação Direta e transferência a Munícipios, fundo a
fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 024 a 026, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio),
Cultura (apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura, recursos no
valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 027 a 029, de autoria do Senhor Deputado
Zito Rolim, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio),
Cultura (apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura, recursos no
valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 030 a 039, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, propõem investimentos nas áreas de Saúde (beneficiando
os Municípios de Água Doce do Maranhão, Magalhães de Almeida e
São Bernardo), Cultura (apoio a manifestações culturais, beneficiando
os Municípios de Codó, São Bernardo, Magalhães de Almeida, Água
Doce do Maranhão e Igarapé Grande) e Secretaria de Estado de Ciência
e Tecnologia (construção de Salas de Aulas, no Polo da UEMA, no
Município de Codó, bem como aquisição de um aparelho Castra-Móvel,
para a Escola de Medicina Veterinária da UEMA), recursos no valor
global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados,
mediante a transferência a Municípios, transferência a Munícipios,
fundo a fundo e Aplicação Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 040 a 042, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, propõem investimentos nas áreas de Saúde, Cultura
(apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura, recursos no valor
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global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados,
mediante a transferência a Municípios e transferência a Munícipios,
fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 043 a 045, de autoria do Senhor Deputado
Glalbert Cutrim, propõem investimentos nas áreas de Saúde, Cultura
(apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura, recursos no valor
global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados,
mediante a transferência a Municípios e transferência a Munícipios,
fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 046 a 049, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema, propõem investimentos nas áreas de Saúde, Cultura
(apoio a manifestações culturais), Infraestrutura e Educação, recursos
no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 050 a 055, de autoria do Senhor Deputado
Adelmo de Andrade Soares, propõem investimentos nas áreas de Saúde,
Cultura (apoio a manifestações culturais), Agricultura Familiar, SEDES,
Segurança Pública e Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural do Maranhão, recursos no valor global de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a
transferência a Municípios, transferência a Munícipios, fundo a fundo
e Aplicação Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 056 a 062, de autoria do Senhor Deputado
Antônio Pereira, propõem investimentos nas áreas de Saúde, Cultura
(apoio a manifestações culturais), Secretaria de Estado das Cidades
(investimentos em equipamentos urbanos, construção e reforma de
espaços públicos, bem como praças, calçamento e asfaltamento),
Secretaria de Estado de Esporte (fomento da prática esportiva e
aquisição de equipamentos e material esportivo, para o
desenvolvimento do esporte em todas as modalidades) e Secretaria de
Estado da Agricultura Familiar (apoio às ações voltadas ao
desenvolvimento e ao fomento da Agricultura Familiar), recursos no
valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios, transferência a
Munícipios, fundo a fundo e Aplicação Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 063 a 065, de autoria do Senhor Deputado
Pará Figueiredo, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio),
Cultura (apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura, recursos no
valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 066 a 069, de autoria do Senhor Deputado
Leonardo Sá, propõem investimentos nas áreas de Saúde, Cultura (apoio
a manifestações culturais), Infraestrutura e Segurança Pública, recursos
no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 070 a 074, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus, propõem investimentos nas áreas de Saúde, Cultura
(apoio a manifestações culturais e desenvolvimento de atividades
culturais em Municípios), Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária
e Pesca (equipamentos agrícolas), Infraestrutura e Educação,  recursos
no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 075 a 184, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, propõem investimentos nas áreas de Infraestrutura (apoio
à construção de Sede de Entidades Filantrópicas sem fins lucrativos,
nos Municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar, São Luís,
Santa Inês, Tutoia, Cedral, Parnarama, Bom Jardim - apoio à construção
de Ponte para pedestres na Vila Valian, no Bairro São Raimundo;
reforma da Quadra de Esporte do Residencial São Luís, no Bairro
Cidade Operária; reforma da Praça do João Paulo; melhoria para Avenida
da Granja, no Bairro Vila Cascavel; reforma da Feira da Vila Bacanga,
todos do Município de São Luís – apoio à construção da Casa da
Farinha Mecanizada, no Município de Barreirinhas), Educação (apoio
ao Centro Educacional Vida Nova, no Município de Fortaleza dos
Nogueiras – apoio ao Centro Educacional Jerusalém; Escola Centro
Educacional Vila Luizão; Centro Educacional Luz e Vida, no Bairro
Cidade Olímpica; Educação Comunitária DOM CARMEL – aquisição
de equipamentos; Escola Comunitária Menino Jesus, no Bairro Vila
Embratel; Instituto Educacional Vovó Eugênia; Instituto Educacional
Nossa Senhora de Fátima, no Bairro São Bernardo – reforma e ampliação
da Sede; Creche-Escola Nova Aliança, no Bairro Residencial Paraíso –
aquisição de equipamentos e reforma da Sede; Creche-Escola Sagrada
Família, no Bairro Vila Embratel; Centro Educacional Genir – aquisição
de equipamentos; todos no Município de São Luís), Cultura (apoio
ao Arraial do Coqueiral do Município de Itinga), Esporte e Lazer
(apoio à Escolinha de Futebol Resgate, do Bairro Sacavém, no
Município de São Luís), Saúde (apoio à Casa da Criança com HIV
“Sonho de Criança”, Maternidade Maria do Amparo, reforma do Posto
de Saúde da Vila Itamar, apoio à Fundação Antonio Dino “Hospital
Aldenora Belo, todos no Município de São Luís), Meio Ambiente
(apoio a Projetos de Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente;
Revitalização da Nascente do Rio Itapecuru; Fórum Nacional da
Sociedade Civil dos Comitês das Bacias Hidrográficas; Polo
Comunitário de Desenvolvimento Sustentável, do Município de
Alcântara), SEBRAE  (apoio a Cursos Profissionalizantes de
Cabelereiros e Programas Educacionais de Jovens Estudantes; Cursos
de Empreendedorismo Educativo),  recursos no valor global de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a
transferência a Municípios e transferência a Instituições Filantrópicas
sem fins lucrativos.
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As emendas apresentam-se em conformidade com todos os

diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 185 a 187, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, propõem recursos no valor global de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), destinados a CAEMA (ampliação do Sistema de
Abastecimento de Água), Segurança Pública (nomeação de policiais
militares) e Meio Ambiente (despoluição das Praias de São Luís).

Duas condições cumulativas exige a CF/88 para a aprovação
das emendas ao Orçamento: 1 – que sejam compatíveis com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (deverão estar
compatíveis, em seu objeto de gastos, com a finalidade das ações a que
estão relacionadas, art. 32, da Lei nº 11.077, de 19 de julho de 2019); 2
– que indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesa, excluída a que incida sobre
dotações para pessoal e seus encargos, serviços da dívida e transferências
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.
A emenda pode se relacionar, ainda, com a correção de erro ou omissão
ou com os dispositivos do texto do Projeto de Lei (Art. 166, § 3º, CF/
88).

As emendas não atendem às disposições constantes da Lei
Federal nº 4.320/64 e não estão compatíveis com o Plano Plurianual e
Lei das Diretrizes Orçamentárias - que antecipa e orienta, a direção e o
sentido dos gastos públicos e os parâmetros que devem nortear a
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (com programas e as ações,
cujas prioridades e metas são definidas na LDO) para constar do Projeto
de Lei Orçamentária para o exercício subsequente. Ademais, as emendas
apresentadas estão acima da cota estipulada (R$ 4.000.000,00). Dessa
forma, opinamos pela Rejeição das Emendas – EMENDAS
REJEITADAS.

Emendas de nºs 188 a 197, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, propõem investimentos nas áreas de Saúde, Cultura
(apoio ao Carnaval da Cidade de Itapecuru-Mirim, Festejo do Divino
Espírito Santo, no Município de Alcântara, entre outros Municípios),
Educação (reforma da Escola Estadual Centro de Ensino Rômulo
Nonato Ferraz - CEMA, com vistas a instalação do Campus da UEMA,
no Município de Itapecuru-Mirim), Esporte e Lazer (aquisição de
material esportivo/equipagem), Agricultura Familiar, Secretaria do
Trabalho e Economia Solidária, Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Pesca – SAGRIMA e Secretaria de Ciência e Tecnologia
(Programa Vale Livro), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a
Municípios e Aplicação Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 198 a 202, de autoria do Senhor Deputado
José Gentil, propõem investimentos nas áreas de Saúde (manutenção,
implantação e promoção de políticas de saúde, bem como
desenvolvimento hospitalar e atenção voltada ao atendimento básico
de saúde), Cultura (desenvolvimento, incentivo e promoção de
apresentações artísticas e culturais), Educação (promoção,
desenvolvimento e incentivo de ações voltadas à educação), Agricultura
Familiar (promoção, incentivo e desenvolvimento de práticas voltadas
à agricultura, bem como ações que visem a organização produtiva
familiar) e Infraestrutura (promoção, incentivo e desenvolvimento de
práticas voltadas à infraestrutura, bem como revitalização de obras),
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios e transferência
a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 203 a 214, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, propõem investimentos nas áreas de Saúde (destinação de
recursos para os Hospitais dos Municípios de Pedreiras, Jatobá,
Senador Alexandre Costa e Presidente Dutra, aquisição de
medicamentos e insumos), Cultura (destinação de recursos para a
realização das festividades juninas, aniversário de 76 anos da Cidade e
a Vaquejada do Município de Presidente Dutra, bem como a realização
das festividades carnavalescas do Município de Presidente Dutra),
Secretaria de Estado das Cidades (recursos destinados para a construção
de uma Praça no Povoado de Santa Rita do Sul, localizado no Município
de Presidente Dutra), Educação (recursos destinados para a construção
do Centro de Ensino e Tempo Integral Municipal Professora Tomásia,
do Município de Presidente Dutra), Agricultura Familiar (recursos
destinados para a recuperação de estradas vicinais, nos Municípios de
Colinas e Montes Altos) e SEDES (recursos destinados para a
perfuração de um poço artesiano, nos Municípios de Esperantinópolis
e Ribamar Fiquene),  recursos no valor global de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a
Municípios e transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 215 a 217, de autoria do Senhor Deputado
Paulo Neto, propõem investimentos nas áreas de Saúde, Cultura (apoio
a manifestações culturais) e Infraestrutura (recursos destinados para a
construção de Rodovias Municipais),  recursos no valor global de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a
transferência a Municípios e transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 218 a 222, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno, propõem investimentos nas áreas de Saúde (ações
de promoção e atenção básica de saúde), Cultura (ações de promoção
e difusão cultural – Projeto Viva a Esperança, Congressos e Eventos
Convencionais), Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano - Infraestrutura,  Secretaria de Estado da Educação (manutenção
e apoio à Rede de Educação e as Escolas Comunitárias) e Segurança
Pública (aquisição de equipamentos e ações de promoção da segurança),
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
a serem aplicados, mediante a transferência a Munícipios, fundo a
fundo e Aplicação Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 223 a 225, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio),
Cultura (apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura, recursos no
valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e a transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 226 a 228, de autoria da Senhora Deputada
Detinha, propõem investimentos nas áreas de Saúde (promover a
assistência à saúde, garantir serviços de qualidade), Cultura (apoio a
manifestações culturais) e SECID (Obras de Infraestrutura), recursos
no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e a transferência a
Munícipios, fundo a fundo.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2019 53
As emendas apresentam-se em conformidade com todos os

diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 229 a 242, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que propõem remanejamento de dotações orçamentárias
nas ações governamentais, recursos no valor global de R$ 52.900.000,00
(cinquenta e dois milhões, novecentos mil reais).

Duas condições cumulativas exige a CF/88 para a aprovação
das emendas ao Orçamento: 1 – que sejam compatíveis com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 2 – que indiquem
os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação
de despesa, excluída a que incida sobre dotações para pessoal e seus
encargos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais
para Estados, Municípios e Distrito Federal. A emenda pode se
relacionar, ainda, com a correção de erro ou omissão ou com os
dispositivos do texto do Projeto de Lei (Art. 166, § 3º, CF/88).

As emendas não atendem às disposições constantes da Lei
Federal nº 4.320/64 e não estão compatíveis com o Plano Plurianual e
Lei das Diretrizes Orçamentárias - que antecipa e orienta, a direção e o
sentido dos gastos públicos e os parâmetros que devem nortear a
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (com programas e as ações,
cujas prioridades e metas são definidas na LDO) para constar do Projeto
de Lei Orçamentária para o exercício subsequente. Ademais, as emendas
apresentadas estão acima da cota estipulada R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais).

Com efeito, as emendas sob exame, evidencia-se mudança na
intenção original do Projeto de Lei Orçamentária (remanejamento), o
que demanda exame específico de interesse público por parte do
Legislativo.

O alargamento da participação do Legislativo no processo
orçamentário, conferido constitucionalmente deve ser exercida de modo
a não inviabilizar o planejamento e a execução de atos governamentais
e administrativos, inerentes ao Poder Executivo, sob pena de afronta
ao princípio orçamentário da exclusividade (Art. 165, § 8º, da CF/88,
ou seja, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição
à autorização para a abertura de créditos). Assim sendo, opinamos
pela Rejeição das Emendas – EMENDAS REJEITADAS.

Emendas de nºs 243 a 248, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, propõem investimentos nas áreas de Saúde
(conclusão da reforma do Hospital da Criança do Município de São
Luís, reforma das Unidades Mistas de Saúde do Município de São
Luís, destinação de recursos para o Hospital Aldenora Belo e aquisição
de medicamentos para a Farmácia Estadual), Cultura (apoio a
manifestações culturais) e Infraestrutura, recursos no valor global de
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante
a transferência a Municípios, a transferência a Munícipios, fundo a
fundo, Aplicação Direta e a transferência a Instituições Filantrópicas
sem fins lucrativos.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 249 a 253, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que propõem remanejamento de dotações
orçamentárias nas ações governamentais, recursos no valor global de
R$ 190.493.780,00 (cento e noventa milhões, quatrocentos e noventa
e três mil, setecentos e oitenta reais).

Duas condições cumulativas exige a CF/88 para a aprovação
das emendas ao Orçamento: 1 – que sejam compatíveis com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 2 – que indiquem
os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação
de despesa, excluída a que incida sobre dotações para pessoal e seus
encargos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais
para Estados, Municípios e Distrito Federal. A emenda pode se

relacionar, ainda, com a correção de erro ou omissão ou com os
dispositivos do texto do Projeto de Lei (Art. 166, § 3º, CF/88).

As emendas não atendem às disposições constantes da Lei
Federal nº 4.320/64 e não estão compatíveis com o Plano Plurianual e
Lei das Diretrizes Orçamentárias - que antecipa e orienta, a direção e o
sentido dos gastos públicos e os parâmetros que devem nortear a
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (com programas e as ações,
cujas prioridades e metas são definidas na LDO) para constar do Projeto
de Lei Orçamentária para o exercício subsequente. Ademais, as emendas
apresentadas estão acima da cota estipulada R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais).

Com efeito, as emendas sob exame, evidencia-se mudança na
intenção original do Projeto de Lei Orçamentária (remanejamento), o
que demanda exame específico de interesse público por parte do
Legislativo.

O alargamento da participação do Legislativo no processo
orçamentário, conferido constitucionalmente deve ser exercida de modo
a não inviabilizar o planejamento e a execução de atos governamentais
e administrativos, inerentes ao Poder Executivo, sob pena de afronta
ao princípio orçamentário da exclusividade (Art. 165, § 8º, da CF/88,
ou seja, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição
à autorização para a abertura de créditos). Assim sendo, opinamos
pela Rejeição das Emendas – EMENDAS REJEITADAS.

Emendas de nºs 254 a 256, de autoria do Senhor Deputado
Hélio Soares, propõem investimentos nas áreas de Saúde (promover
assistência à saúde, garantir serviços de qualidade – fundo a fundo),
Cultura (apoio a manifestações culturais) e SECID (Obras de
Infraestrutura), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a
Municípios e a transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 257 a 259, de autoria da Senhora Deputada
Cleide Coutinho, propõem investimentos nas áreas de Saúde (promover
assistência à saúde, garantir serviços de qualidade – fundo a fundo),
Cultura (apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura, recursos no
valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e a transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 260 a 264, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, propõem investimentos nas áreas de Saúde (promover
assistência à saúde, nos Municípios, garantir serviços de qualidade –
fundo a fundo), Cultura (apoio a manifestações culturais) e
Infraestrutura (reforma e aquisição de equipamentos para o Órgão do
Ministério Público, do Município de Passagem Franca), recursos no
valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios, a transferência a
Munícipios, fundo a fundo e Aplicação Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 265 a 267, de autoria do Senhor Deputado
Doutor Yglésio, propõem investimentos nas áreas de Saúde
(transferência de recursos fundo a fundo a Municípios para custeio),
Cultura (apoio a manifestações culturais) e SECID (investimentos em
equipamentos urbanos, construção e reforma de espaços públicos:
praças, asfaltamento, bem como perfuração de poços artesianos),
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
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a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios e a
transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 268 a 270, de autoria do Senhor Deputado
Ricardo Rios, propõem investimentos nas áreas de Saúde (transferência
de recursos fundo a fundo a Municípios para custeio), Cultura (apoio
a manifestações culturais) e Infraestrutura (melhoria de mobilidade e
acessibilidade), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a
Municípios e a transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 271 a 275, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, propõem investimentos nas áreas de Saúde (transferência
de recursos fundo a fundo a Municípios para custeio), Cultura (apoio
a manifestações culturais), Infraestrutura (construção de praças e
pavimentação) e Agricultura (aquisição de máquinas e equipamentos),
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios e a
transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 276 a 278, de autoria da Senhora Deputada
Thaiza Hortegal, propõem investimentos nas áreas de Saúde
(transferência de recursos fundo a fundo a Municípios para custeio),
Cultura (apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura (obras de
recuperação de estradas vicinais no Município de Pinheiro), recursos
no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e a transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 279 a 281, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro, propõem investimentos nas áreas de Saúde
(transferência de recursos fundo a fundo a Municípios para custeio),
Cultura (apoio a manifestações culturais) e Infraestrutura (obras de
recuperação de estradas vicinais), recursos no valor global de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a
transferência a Municípios e a transferência a Munícipios, fundo a
fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 282 a 286, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, propõem investimentos nas áreas de Saúde
(transferência de recursos fundo a fundo a Municípios para custeio),
Cultura (investimentos em ações culturais), Infraestrutura
(investimentos em infraestrutura em Municípios), Agricultura
(investimentos em agricultura familiar) e Educação (investimentos em
educação), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios e a
transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para

sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 287 a 290, de autoria da Senhora Deputada
Andreia Martins Rezende, propõem investimentos nas áreas de Saúde
(transferência de recursos fundo a fundo a Municípios para custeio),
Cultura (apoio a manifestações culturais), Agricultura (aquisição de
máquinas e equipamentos) e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
(construção de Quadras Poliesportivas), recursos no valor global de
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante
a transferência a Municípios e a transferência a Munícipios, fundo a
fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 291 a 300, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio, propõem investimentos nas áreas de Saúde (apoio às ações
relacionadas a saúde; transferência de recursos fundo a fundo a
Municípios para custeio), Cultura (apoio a manifestações culturais),
Infraestrutura (apoio às obras de infraestrutura), Agricultura (apoio às
ações voltadas para agricultura familiar), Educação (apoio às ações
voltadas à Educação), Secretaria de Desenvolvimento Social (apoio às
ações de Desenvolvimento Social), Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer (apoio às ações de Esporte e lazer), Secretaria de Segurança
Pública (apoio às ações voltadas à Segurança pública) e Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (apoio às ações
voltadas para os Direitos Humanos e Participação Popular), recursos
no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem
aplicados, mediante a transferência a Municípios e a transferência a
Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 301 a 304, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio
de pequena e alta complexidade), Cultura (apoio a manifestações
culturais na cidade de São Luís) e Infraestrutura (apoio às obras de
infraestrutura), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a
Municípios e a transferência a Munícipios, fundo a fundo e Aplicação
Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 305 a 318, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, propõem investimentos nas áreas de Saúde (construção
de uma 01 Unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia -
HEMOMAR, na Cidade de Bacabal; aquisição de cadeiras de rodas
para crianças com deficiência a serem repassadas para a Instituição
Casa de Apoio-NINAR; aquisição de veículo tipo Van para a APAE no
Município do Bacabal), Cultura (apoio a manifestações culturais na
Cidade de Bacabal; aquisição de instrumentos musicais para a Escola
de Música de Bacabal), Secretaria de Esporte e Lazer (construção de
Ginásio Poliesportivo do Bairro da Trizidela, Bairro Bacabal),
Agricultura (aquisição de dois tratores para a Secretaria de Agricultura
de Bacabal) e Educação (revitalização do Campo e construção de Pista
de Atletismo para o Centro de Ensino Juarez Gomes, no Município de
Bacabal; apoio a manutenção da Escola Professora Maria Casemiro, na
Cidade de Bacabal), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a
Municípios e a transferência a Munícipios, fundo a fundo e Aplicação
Direta.
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As emendas apresentam-se em conformidade com todos os

diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 319 a 322, de autoria do Senhor Deputado
Vinicius Louro, propõem investimentos nas áreas de Saúde (aquisição
de insumos e custeio);  Cultura (promoção e fomento de eventos
culturais) e Infraestrutura (pavimentação e recuperação asfáltica),
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios e a
transferência a Munícipios, fundo a fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nº 323 a 324, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, propõem investimentos na área de Segurança
Pública (videomonitoramento no Município de Bacabal e construção
da Escola de Equoterapia no Município de Bacabal), recursos no valor
global de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) a
serem aplicados, mediante a Aplicação Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e está compatível com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação da Emenda – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 325 a 327, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Macêdo, propõem investimentos nas áreas de Saúde (promover
assistência à saúde),  Cultura (promoção e fomento de eventos culturais)
e Infraestrutura (melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as
regiões do Estado do Maranhão), recursos no valor global de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a
transferência a Municípios e a transferência a Munícipios, fundo a
fundo.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 328, de autoria do Senhor Deputado Vinicius
Louro, propõe investimentos na área de Infraestrutura (pavimentação
e conclusão do Anel Viário, no Município de Pedreiras), recursos no
valor global de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) a serem
aplicados, mediante a Aplicação Direta.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua
aprovação e está compatível com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação da Emenda – EMENDA APROVADA.

Emendas de nºs 329 a 336, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, propõem investimentos nas áreas de Saúde (vigilância,
prevenção, controle de doenças e agravos e promoção da saúde), Cultura
(promoção e fomento de eventos culturais),  Infraestrutura (construção
e melhoria de Infraestrutura Urbana) e Educação (regime de colaboração
com os Municípios no Ensino Infantil, expandir a oferta de creches),
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios e Aplicação
Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 337 a 339, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, propõem investimentos nas áreas de Saúde
(promoção da saúde nos Municípios);Cultura (promoção e fomento

de eventos culturais nos Municípios) e Infraestrutura ( construção e
melhoria de Infraestrutura Urbana) recursos no valor global de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a
transferência a Municípios e Aplicação Direta.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os
diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para
sua aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das
Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, pelas razões acima aduzidas, de ordem

constitucional, legal e financeira, votamos pela aprovação das
Emendas de números seguintes: 001, 002, 003, 004,  005, 006, 007,
008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035,
036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063,
064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077,
078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091,
092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111,  112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 , 333, 334, 335, 336,
337,338 e 339.

Rejeitadas as Emendas de números seguintes: 185, 186, 187,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
249, 250, 251, 252, 253.

É o Voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em  11 de dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Paulo Neto
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Gentil

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 030 /2019

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

nº 522/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
Dispõe sobre a Proibição da Comercialização, Importação e Publicidade
de Cigarros Eletrônicos no Estado do Maranhão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria, com emenda
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supressiva, suprimindo a expressão “importação”, constante da Ementa
e do Art. 1º da propositura de Lei (Parecer nº 794/2019). 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.

Esclarece o autor, que a presente propositura, objetiva a
proibição, no Estado do Maranhão, da comercialização, importação e
publicidade de cigarros eletrônicos, e-cigarretes, e-ciggy, e-cigar e
demais dispositivos eletrônicos que são utilizados em substituição ao
fumo tradicional, mas permitindo-os quando houver autorização da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Ressalta-se por oportuno, que os cigarros eletrônicos foram
lançados no mercado como um dispositivo que teriam como objetivo
auxiliar as pessoas a pararem de fumar o tradicional. Contudo, percebeu-
se que essa promessa de redução do tabagismo não tinha suporte em
evidências científicas, uma vez que esses dispositivos possuíam o
potencial de tornar os seus consumidores dependentes da nicotina,
segundo informações do Portal ANVISA Governo Notícias.

Da análise da propositura verifica-se que o seu objetivo é
proteger a saúde do consumidor que faz uso de dispositivos eletrônicos
para fumar, bem como a saúde de terceiros que estão no mesmo ambiente
e inalam a fumaça gerada por estes dispositivos.

Em virtude das considerações acima descritas, é flagrante o
mérito legislativo da proposição de Lei, no âmbito desta Comissão,
visto que a medida possui o condão de proteção à saúde.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 522/2019, 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 522/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 11 de dezembro de 2019.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Ricardo Rios

Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rildo Amaral
Deputado Felipe dos Pneus

COMISSÃO DE  ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO  E CONTROLE

P A R E C E R Nº  030/2019
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
O Projeto de Lei nº 484/2019, de autoria do Poder Executivo,

que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual. Estima a receita e fixa a
despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2020,
foi aprovado em seus turnos regimentais, com emendas.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Lei a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do art. 249, §12, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a redação

final na forma do anexo, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
484/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de  dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Paulo Neto
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Gentil

PROJETO DE LEI Nº 484 / 2019

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual. Estima a
receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão
para o exercício financeiro de 2020.

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do
Maranhão para o exercício financeiro de 2020, envolvendo recursos de
todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus
fundos, órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Estadual direta
e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público; e

III - Orçamento de Investimentos das Empresas em que o
Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com
direito a voto.

Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R$
19.959.908.806,00 (dezenove bilhões, novecentos e cinquenta e nove
milhões, novecentos e oito mil e oitocentos e seis reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos,
contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na
legislação vigente, encontram-se discriminadas no Quadro Resumo
Geral da Receita, do Anexo I desta Lei, com as devidas reestimativas.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é fixada em R$ 19.959.908.806,00
(dezenove bilhões, novecentos e cinquenta e nove milhões, novecentos
e oito mil e oitocentos e seis reais), sendo:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 13.356.938.596,00 (treze bilhões,
trezentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e trinta e oito mil e
quinhentos e noventa e seis reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 6.466.470.210,00
(seis bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e
setenta mil e duzentos e dez reais);

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em
R$ 136.500.000,00 (cento e trinta e seis milhões e quinhentos mil
reais).
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Parágrafo único. Os desdobramentos da despesa por fonte,

órgão, função, subfunção, programa e esfera encontram-se
discriminados nos Quadros Orçamentários Consolidados desta Lei.

Capítulo III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações
orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da
despesa, fixada no art. 4º , mediante a utilização de recursos
provenientes de:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964;

II - excesso de arrecadação nos termos do art. 43, § 1º, inciso II,
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas
por lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964;

IV - operações de crédito, como fonte específica de recursos,
para dotações autorizadas por lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV,
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 6º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, remanejar
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei
Orçamentária e em créditos adicionais, em decorrência da extinção,
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de
órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou
atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria
de programação, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos,
assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos
de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação
e identificadores de uso e de resultado primário.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a
transpor ou transferir dotações orçamentárias na mesma unidade
orçamentária ou entre unidades orçamentárias diferentes, de uma
categoria econômica para outra ou de um programa de trabalho para
outro.

Art. 8º Poderão ser incorporados ao orçamento anual, mediante
abertura de crédito adicional suplementar, os programas e ações
constantes do Plano Plurianual 2020-2023 que não foram incluídos no
Projeto de Lei Orçamentária de 2020, respeitando o papel institucional
do órgão.

Art. 9º A autorização de que trata o art. 5º não onera o limite
nele previsto, quando destinado:

I - à manutenção e desenvolvimento do ensino para
cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos,
estabelecidos no art. 220, da Constituição do Estado;

II - às ações e serviços públicos de saúde para cumprimento do
percentual mínimo de aplicação de recursos, estabelecidos na Emenda
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

III - a possibilitar a utilização de recursos transferidos pela
União, Estados e Municípios, à conta de convênios, contratos, acordos,
ajustes, congêneres e outras transferências a fundo perdido, estendendo-
se esta disposição aos orçamentos das autarquias, fundações, empresas
e fundos;

IV - a créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações
da dívida estadual, débitos decorrentes de precatórios judiciais,
pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista;

V - a adequações na programação orçamentária em caso de
reestruturação administrativa do Estado;

VI - a possibilitar créditos oriundos de emendas parlamentares;
VII - créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações

especificadas no inciso IV, do Art. 5º desta Lei.

Título III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 10 A despesa do Orçamento de Investimento das
Empresas, fixada em R$ 136.500.000,00 (cento e trinta e seis milhões
e quinhentos mil reais), observará a programação constante no Anexo
III desta Lei.

Art. 11 As fontes de receita para cobertura das despesas do
Orçamento de Investimento das Empresas são decorrentes das receitas
diretamente arrecadadas pelas Empresas, de recursos destinados ao
aumento do capital social e de operações de crédito.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares até o limite do excesso de receitas geradas ou por anulação
parcial de dotações orçamentárias da mesma Empresa.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Integram esta Lei os seguintes Anexos:
I - Receita;
II - Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;
III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais;
IV - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
V - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
VI - Recursos em Programas de Saúde;
VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos;
VIII - Plano Estratégico de Governo;
IX - Demonstrativo do Serviço da Dívida para 2020;
X - Obras em andamento.
Art. 14 Ficam acrescidos, no Orçamento Geral do Estado

para o exercício de 2020, os créditos orçamentários
correspondentes aos incisos constantes no Anexo XI, conforme
títulos, códigos e valores ali apresentados.

Art. 15 Os acréscimos de dotação previstos no artigo
anterior resultarão da anulação parcial da (s) dotação (ões) do (s)
crédito (s) relacionado (s) no Anexo XII desta lei.

Art. 16 Integram esta Lei Orçamentária os Anexos
mencionados nos artigos 14 e 15, desta Lei.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de
2020.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 830/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 082/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Cria a Política de Diagnóstico e Tratamento
da Síndrome da depressão nas redes públicas de saúde e dá outras
providências.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda substitutiva, no âmbito desta
Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de Saúde.

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

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

Lei Ordinária  nº 082/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 082/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 10 de  dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator : Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado Fernando Pessoa

PROJETO DE LEI Nº 082 / 2019

Cria a Política de Diagnóstico e Tratamento da
Síndrome da depressão nas redes públicas de
saúde e dá outras providências.

Art. 1º - Fica criada nas redes públicas de saúde a Política de
diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão.

§ 1º - Entende-se por síndrome da depressão os diferentes
distúrbios afetivos que geram uma tristeza profunda, perda de interesse
generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer e oscilações
de humor que levam para um vazio existencial e em pensamentos
suicidas.

§ 2º - Para efeitos do caput desta lei ficam compreendidos
como depressão também os seus diversos distúrbios conhecidos como:

1. episódios depressivos;
2. depressão bipolar;
3. distimia;
4. depressão atípica;
5. depressão sazonal;
6. depressão pós-parto;
7. depressão psicótica.
Art. 2º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - Detectar a doença ou evidências de que ela possa vir a

ocorrer, visando prevenir seu aparecimento;
II - Efetuar pesquisas visando ao diagnóstico precoce da

depressão e seus distúrbios;
III - Evitar ou diminuir as graves complicações para a população

decorrentes do desconhecimento acerca da depressão e seus tipos;
V - Aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar seus

efeitos benéficos;
V - Identificação, cadastramento e acompanhamento de

pacientes da rede pública diagnosticados com depressão;
VI - Conscientização de pacientes e de pessoas que

desenvolvam atividades junto às unidades de saúde estaduais e privadas
quanto aos sintomas e à gravidade da doença;

VII - Abordagem do tema, quando da realização de reuniões,
como forma de disseminar as informações a respeito da doença.

Art. 3º - Para a realização da política de que trata esta lei,
poderão ser realizados convênios com a iniciativa privada, conforme
as necessidades apresentadas para sua implantação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 832 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 534/2019, de autoria do 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.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda substitutiva, no âmbito desta
Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de Saúde.

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

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

Lei Ordinária nº 534/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 534/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 11 de  dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator : Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Doutor Yglésio

PROJETO DE LEI Nº 534 / 2019

Institui a Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio no Estado.

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pelo Estado, em
cooperação com a União e os Municípios, e com a participação da
sociedade civil e de instituições privadas, como estratégia permanente
de prevenção de suicídios e da automutilação e para o tratamento das
condicionantes associadas a esses eventos.

Art. 2º São objetivos da Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio:

I - promover a saúde mental;
II - prevenir a violência autoprovocada;
III - controlar os fatores determinantes e condicionantes da

saúde mental;
IV - 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;

V - abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas
das vítimas de suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial;

VI - informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a
relevância da prevenção, retratando as lesões autoprovocadas como
problemas de saúde pública;

VII - 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;

VIII - 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,
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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;

IX - 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.

Art. 3º O Poder Público manterá ou apoiará serviço telefônico
destinado ao recebimento de ligações voltadas ao atendimento gratuito
e sigiloso de pessoas em sofrimento psíquico.

§ 1º Deverão ser adotados outros meios de comunicação, além
do previsto no caput deste artigo, que facilitem o alcance de pessoas
em sofrimento psíquico, observando-se, para tanto, aqueles mais
utilizados pela população.

§ 2º Os atendentes do serviço previsto no caput deste artigo
deverão ter qualificação adequada, na forma especificada em
regulamento.

§ 3º O serviço previsto no caput deste artigo deverá ter ampla
divulgação, em especial em estabelecimentos com alto fluxo de pessoas,
e por meio de campanhas publicitárias.

Art. 4º O Poder Público deverá disponibilizar um espaço de
escuta acolhedora e segura para os voluntários do Centro de Valorização
da Vida – CVV, cujo acesso se dará através do número gratuito 188.

Parágrafo único. O Poder Público deverá pactuar com o Centro
de Valorização da Vida - CVV o compartilhamento de dados provenientes
dos atendimentos para formulação de estratégias locais de
enfrentamento da automutilação e do suicídio.

Art. 5º O Poder Público manterá serviço telefônico em Centros
de Atenção Psicossocial - CAPS, responsáveis pelo atendimento às
pessoas em sofrimento psíquico, que deverá ser amplamente divulgado.

Parágrafo único. O Poder Público poderá celebrar parcerias
com empresas provedoras de conteúdo digital, mecanismos de pesquisa
da internet, gerenciadores de mídias sociais, entre outros, para a
divulgação dos serviços de atendimento às pessoas em sofrimento
psíquico.

Art. 6º Os casos suspeitos ou confirmados de violência
autoprovocada são de notificação compulsória pelos:

I - estabelecimentos de saúde públicos e privados às
autoridades sanitárias;

II - estabelecimentos de ensino públicos e privados ao Conselho
Tutelar.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência
autoprovocada:

I - o suicídio consumado;
II - a tentativa de suicídio;
III - o ato de automutilação, com ou sem ideação suicida.
§ 2º Nos casos que envolverem criança ou adolescente, o

Conselho Tutelar deverá receber a notificação de que trata o inciso I
deste artigo, nos termos especificados em regulamento.

§ 3º A notificação compulsória prevista no caput deste artigo
tem caráter sigiloso, e as autoridades receptoras ficam obrigadas a
manter o devido sigilo.

§ 4º Os estabelecimentos de saúde públicos e privados previstos
no inciso I deste artigo deverão informar e treinar os profissionais que
atendem pacientes em seu recinto quanto aos procedimentos de
notificação a serem adotados, em consonância com o estabelecido nesta
Lei.

§ 5º Os estabelecimentos de ensino públicos e privados de que
trata o inciso II deste artigo deverão informar e treinar os profissionais
que trabalham em seu recinto quanto aos procedimentos de notificação
a serem adotados, em consonância com o estabelecido nesta Lei.

§ 6º Regulamento disciplinará como será realizada a
comunicação entre o Conselho Tutelar e a autoridade sanitária, de
forma a integrar as ações desenvolvidas.

Art. 7º Nos casos que envolverem investigação de suspeita de
suicídio, a autoridade policial competente deverá comunicar à

autoridade sanitária a conclusão do inquérito policial que apurou as
circunstâncias da morte.

Parágrafo único. Nos casos de confirmação de suicídio, o agente
pericial deverá proceder à realização de autópsia psicológica, cujo
resultado deverá constar na conclusão do inquérito.

Art. 8º Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória
prevista nesta Lei, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de
1975.

Art. 9º Fica determinado que sejam incluídas estratégias de
avaliação e de triagem em saúde mental no momento de avaliação do
paciente, em todos os níveis de atenção à saúde, como forma de detectar,
de maneira precoce, os casos de risco de automutilação e de suicídio.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

P O R T A R I A   Nº 1143/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 5074/2019-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor ARTHUR BALDEZ SILVA, matrícula
nº 1637043, para responder pela Função de Chefe do Núcleo de
Compras deste Poder, durante o afastamento legal e temporário do
titular, no mês de novembro do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 03
de dezembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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Nº Inciso Nº Emenda
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÃO (cod)

SUBFUNÇÃO 

(cod)
PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND   Valor (R$)  

1 2
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

2 3
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

3 4
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

4 5
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

5 6
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

6 7
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
90 3            1.100.000,00 

ANEXO XI                                                                                                                                                                                                                                 

(a que se refere o art. 14 da Lei Orçamentária Anual de 2020)



7 8

24207 - 

Universidade 

Estadual da Região 

Tocantina do 

Maranhão

12 128
0354 - Gestão 

Universitária

4957.0000 - 

Valorização, 

Formação e 

Capacitação dos 

Profissionais da 

Educação 

Superior na 

Região 

Tocantina

Apoio a 

programa de 

formação de 

docentes, 

Caminhos do 

Sertão

90 3               500.000,00 

8 9
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

9 10
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Revestimento 

asfáltico/ 

calçamento 

bloquete

40 4               800.000,00 

10 11
15112 - Gerência de 

Inclusão 

Socioprodutiva

8 511

0589 - Inclusão 

Socioprodutiva 

Mais Renda e 

Cidadania

3292.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Sistema 

Simplificado de 

Abastecimento 

de Água

Implantação de 

sistema de 

abastecimento 

de água

40 4               800.000,00 

11 12
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 



12 13
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 812
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

4703.0000 - 

Mais Esporte 

Educacional

Custeio de 

eventos 

esportivos e 

compra de 

material

40 3               200.000,00 

13 14
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362
0612 - Mais 

Aprendizagem

4859.0000 - 

Apoio e 

Desenvolviment

o do Ensino 

Médio

Educação - 

custeio
90 3               500.000,00 

14 15
19101 - Secretaria 

de Estado da 

Segurança Pública

6 122
0577 - Mais 

Segurança

4450.0000 - 

Gestão do 

Programa

Segurança 

custeio
90 3               200.000,00 

15 16
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura 
90 4               700.000,00 

16 17
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

17 18
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

18 19
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 



19 20
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

20 21
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.000.000,00 

21 22

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608

0582 - Mais 

Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 

Fortalecimento 

das Cadeias 

Produtivas e 

dos Arranjos 

Produtivos 

Locais

Incrementar a 

produção e o 

abastecimento 

das cadeias 

produtivas e 

arranjos 

produtivos 

locais

90 3               300.000,00 

22 23
61101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura Familiar

20 608

0591 - 

Desenvolviment

o da Agricultura 

Familiar e 

Sustentabilidade 

Ambiental

4766.0000 - 

Desenvolviment

o dos Arranjos 

Produtivos 

Locais e Cadeias 

Produtivas

Apoio à 

agricultura 

familiar

90 3               300.000,00 

23 24
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

24 25
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 



25 26
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

26 27
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

27 28
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

28 29
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

29 30
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população no 

município de 

Água Doce

41 3               500.000,00 

30 31
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população no 

município de 

Magalhães de 

Almeida

41 3               500.000,00 



31 32
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população no 

município de 

São Bernardo

41 3               500.000,00 

32 33
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais de 

Codó

40 3               100.000,00 

33 34
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais de São 

Bernardo

40 3               250.000,00 

34 35
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais de 

Magalhães de 

Almeida

40 3               200.000,00 

35 36
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais de 

Água Doce

40 3               200.000,00 

36 37
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais de 

Igarapé Grande

40 3               150.000,00 



37 38

24201 - 

Universidade 

Estadual do 

Maranhão

12 364

0615 - 

Ampliação e 

Modernização 

da 

Infraestrutura

3278.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

dos Campi

Construção de 

salas de aula no 

Pólo da UEMA 

em CODÓ

90 4               600.000,00 

38 39

24201 - 

Universidade 

Estadual do 

Maranhão

12 364

0615 - 

Ampliação e 

Modernização 

da 

Infraestrutura

3278.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

dos Campi

Aquisição de 1 

Castra Móvel 

para a Escola de 

Medicina 

Veterinária da 

UEMA

90 4            1.000.000,00 

39 40
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

40 41
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

41 42
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

42 43
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

43 44
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 



44 45
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

45 46
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

46 47
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

47 48
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.000.000,00 

48 49
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362
0612 - Mais 

Aprendizagem

4859.0000 - 

Apoio e 

Desenvolviment

o do Ensino 

Médio

Apoio a 

Educação
40 3               600.000,00 

49 50
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

50 51
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 



51 52
61101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura Familiar

20 608

0591 - 

Desenvolviment

o da Agricultura 

Familiar e 

Sustentabilidade 

Ambiental

4766.0000 - 

Desenvolviment

o dos Arranjos 

Produtivos 

Locais e Cadeias 

Produtivas

Apoio à 

agricultura 

familiar

90 3               800.000,00 

52 53

15101 - Secretaria 

de Estado do 

Desenvolvimento 

Social

8 306

0589 - Inclusão 

Socioprodutiva 

Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - 

Fomento a 

Empreendimen

tos Produtivos 

Organizar e 

estruturar 

empreendiment

os produtivos

40 3               200.000,00 

53 54
19101 - Secretaria 

de Estado da 

Segurança Pública

6 181
0577 - Mais 

Segurança

3226.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Unidades do 

Sistema de 

Segurança 

Pública - SSP

Apoio à 

segurança 

pública

90 4               300.000,00 

54 55

61202 - Agência 

Estadual de 

Pesquisa 

Agropecuária e 

Extensão Rural do 

Maranhão

20 606

0544 - 

Assistência 

Técnica e 

Extensão Rural

4778.0000 - 

Execução dos 

Serviços de 

Assistência 

Técnica e 

Extensão Rural

Apoio à 

pesquisa 

agropecuária

90 4               300.000,00 

55 56
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 



56 57
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

57 58

12101 - Secretaria 

de Estado das 

Cidades e 

Desenvolvimento 

Urbano

15 451

0586 - 

Desenvolviment

o Urbano e 

Regional

3282.0000 - 

Implantação da 

Infraestrutura e 

Equipamentos 

Urbanos

Investimento 

em 

equipamentos 

urbanos

40 4               800.000,00 

58 59
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 812
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

4703.0000 - 

Mais Esporte 

Educacional

Fomento da 

prática esportiva 

e aquisição de 

equipamentos

90 3               200.000,00 

59 60
61101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura Familiar

20 608

0591 - 

Desenvolviment

o da Agricultura 

Familiar e 

Sustentabilidade 

Ambiental

4766.0000 - 

Desenvolviment

o dos Arranjos 

Produtivos 

Locais e Cadeias 

Produtivas

Apoio à 

agricultura 

familiar

90 4               200.000,00 

60 61
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 812
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

4703.0000 - 

Mais Esporte 

Educacional

Fomento da 

prática esportiva 

e aquisição de 

equipamentos

40 3               200.000,00 

61 62
61101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura Familiar

20 608

0591 - 

Desenvolviment

o da Agricultura 

Familiar e 

Sustentabilidade 

Ambiental

4766.0000 - 

Desenvolviment

o dos Arranjos 

Produtivos 

Locais e Cadeias 

Produtivas

Apoio à 

agricultura 

familiar

40 4               200.000,00 



62 63
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

63 64
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

64 65
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

65 66
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

66 67
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

67 68
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.400.000,00 



68 69
19101 - Secretaria 

de Estado da 

Segurança Pública

6 181
0577 - Mais 

Segurança

3226.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Unidades do 

Sistema de 

Segurança 

Pública - SSP

Apoio à 

segurança 

pública

90 4               200.000,00 

69 70
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Pvimentação 

asfáltica em vias 

urbanas e rurais

40 4            1.200.000,00 

70 71
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362
0612 - Mais 

Aprendizagem

4859.0000 - 

Apoio e 

Desenvolviment

o do Ensino 

Médio

Reforma e 

equipamentos 

escolares

40 4               200.000,00 

71 72

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608

0582 - Mais 

Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 

Fortalecimento 

das Cadeias 

Produtivas e 

dos Arranjos 

Produtivos 

Locais

Aquisição de 

equipamentos 

agrícolas

40 4               200.000,00 

72 73
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

73 74
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 



74 75
21901 - FES - 

Unidade Central
10 305

0597 - Atenção 

Primária e 

Vigilância em 

Saúde

4817.0000 - 

Vigilância, 

Prevenção, 

Controle de 

Doenças e 

Agravos e 

Promoção da 

Saúde

Apoio a Casa da 

Criança com HIV 

Sonho de 

Criança no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

75 76

23101 - Secretaria 

de Estado de 

Indústria, Comércio 

e Energia

23 691

0583 - 

Maranhão 

Empreendedor

4725.0000 - 

Maranhão Mais 

Produtivo

SEBRAE - Apoio 

a micro projetos 

de 

empreendedoris

mo e geração de 

emprego e 

renda

50 3                 34.513,00 

76 77

51101 - Secretaria 

de Estado do 

Trabalho e da 

Economia Solidária

11 334

0580 - Mais 

Qualificação 

para o Trabalho

4708.0000 - 

Qualificação 

Profissional e 

Cidadania

SEBRAE - Apoio 

a cursos 

técnicos e 

profissionalizant

es

50 3                 34.513,00 

77 78

51101 - Secretaria 

de Estado do 

Trabalho e da 

Economia Solidária

11 333

0580 - Mais 

Qualificação 

para o Trabalho

4709.0000 - 

Mais Aprendiz

SEBRAE - Apoio 

a programas de 

estágios 

profissionalizant

es

50 3                 34.513,00 

78 79

23101 - Secretaria 

de Estado de 

Indústria, Comércio 

e Energia

23 691

0583 - 

Maranhão 

Empreendedor

4725.0000 - 

Maranhão Mais 

Produtivo

SEBRAE - Apoio 

a cursos de 

empreendedoris

mo educativo

50 3                 34.513,00 

79 80
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362
0612 - Mais 

Aprendizagem

4858.0000 - 

Promoção do 

Protagonismo 

Estudantil

SEBRAE - Apoio 

a programas 

educacionais de 

jovens 

estudantes da 

rede pública de 

ensino

50 3                 34.513,00 



80 81

23101 - Secretaria 

de Estado de 

Indústria, Comércio 

e Energia

23 691

0583 - 

Maranhão 

Empreendedor

4725.0000 - 

Maranhão Mais 

Produtivo

SEBRAE - apoio 

a cursos 

profissionalizant

es de 

cabelereiro

50 3                 34.513,00 

81 82

23101 - Secretaria 

de Estado de 

Indústria, Comércio 

e Energia

23 691

0583 - 

Maranhão 

Empreendedor

4725.0000 - 

Maranhão Mais 

Produtivo

SEBRAE - 

investimentos 

em programas 

de incentivo e 

valorização do 

empreendedoris

mo

50 3                 34.513,00 

82 83
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio ao 

Projeto 

Treinando e 

Lapidando 

Talentos da 

Fundação 

Sousândrade

50 3                 34.513,00 

83 84
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a 

Fundação 

Mottinha no 

município de 

Chapadinha 

para conclusão 

da reforma do 

abrigo

50 3                 34.513,00 



84 85
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio ao Centro 

de Mães 

Sagrado 

Coração de 

Jesus do bairro 

Jardim São 

Cristóvão no 

município de 

São Luís para 

reforma e 

ampliação da 

Escola 

Comunitária

50 3                 34.513,00 

85 86
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0617 - 

Enfrentamento 

da Mortalidade 

Materna e 

Infantil

3294.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

da Rede 

Materna e 

Infantil

Apoio a 

Maternidade 

Maria do 

Amparo no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

86 87
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio ao Clube 

de Mães Força 

do Amor do 

bairro Alta 

Esperança do 

município de 

São Luís para 

reforma de 

Escola Força do 

Aprender

50 3                 34.513,00 



87 88
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361
0612 - Mais 

Aprendizagem

4860.0000 - 

Apoio e 

Desenvolviment

o do Ensino 

Fundamental

Apoio a 

Entidade Clube 

das Mães Nossa 

Senhora da Guia 

no bairro Vila 

Embratel do 

município de 

São Luís para 

reforma na 

Escola Nossa 

Senhora da Guia

50 3                 34.513,00 

88 89

51101 - Secretaria 

de Estado do 

Trabalho e da 

Economia Solidária

11 334

0580 - Mais 

Qualificação 

para o Trabalho

4708.0000 - 

Qualificação 

Profissional e 

Cidadania

Apoio ao Centro 

de Capacitação 

e Apoio a 

Comunidade da 

Vila Pavão e 

Adjacências do 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

89 90
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio ao Centro 

Comunitário 

João de Deus do 

município de 

São Luís para 

reforma da 

Escola 

Comunitária

50 3                 34.513,00 



90 91
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao Pólo 

Comunitário de 

Desenvolviment

o Sustentável do 

município de 

Alcântara para 

aquisição de 

computadores

50 4                 34.513,00 

91 92

20101 - Secretaria 

de Estado do Meio 

Ambiente e 

Recursos Naturais

18 544
0613 - 

Maranhão Azul

4891.0000 - 

Monitoramento 

dos Recursos 

Hídricos

Apoio ao Fórum 

Nacional da 

Sociedade Civil 

nos Comitês de 

Bacias 

Hidrográficas - 

FONASC.CBH 

para aquisição 

de veículo

50 4                 34.513,00 

92 93
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a Lions 

Clube no 

município de 

Santa Inês para 

aquisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 



93 94
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a ONG 

CHSC - 

Consciência 

humana sem 

crack no bairro 

Vila Brasil do 

município de 

São Luís para 

quisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 

94 95
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio à ONG 

Música no 

Hospital no 

município de 

Imperatriz para 

aquisição de 

equipamentos e 

promoção de 

eventos

50 4                 34.513,00 



95 96
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio ao Centro 

Pedagógico e 

Cultural Nossa 

Senhora 

Aparecida do 

bairro Cidade 

Olímpica no 

município de 

São Luís para 

Reforma e 

Ampliação da 

Escola 

Comunitária e 

Creche 

Brincando com 

Jesus

50 4                 34.513,00 

96 97
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma e 

manutenção do 

Centro de 

capacitação e 

apoio a 

comunidade 

Santa Clara e 

adjacências do 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

97 98
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Aquisição de 

equipamentos 

para o Centro 

Educacional 

Genir no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 



98 99
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Ampliação da 

Creche Escola 

do Centro de 

Apoio a Criança 

e Adolescente 

da Cidade 

Olímpica no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

99 100
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Reforma da 

Creche Escola 

Sagrada Família 

da Vila Embratel 

no município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

100 101
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 812
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

4703.0000 - 

Mais Esporte 

Educacional

Aquisição de 

equipamentos a 

Escolinha de 

Futebol Resgate 

do bairro Salina 

do Sacavém no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 



101 102
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Aquisição de 

equipamentos e 

reforma da sede 

da Creche 

Escola Nova 

Aliança no 

bairro 

Residencial 

Paraíso no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

102 103
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Ampliação e 

reforma da 

Escola 

Comunitária 

Menino Jesus do 

Bairro da Vila 

Embratel no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

103 104
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Aquisição de 

equipamentos a 

Escola 

Comunitária 

Dom Carmel no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 



104 105
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Ampliação, 

reforma, 

aquisição de 

equipamentos 

da Escola 

Comunitária Luz 

e Vida do bairro 

da Cidade 

Olímpica no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

105 106
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Ampliação e 

reparos do 

Centro 

Educacional 

cuidando da 

Vida do Bairro 

Vila Luizão do 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

106 107
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Reforma da 

sede ao Centro 

Educacional 

Jerusalém do 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

107 108
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Reforma da 

sede do Centro 

Educacional Vila 

Nova do 

município de 

Fortaleza dos 

Nogueiras

50 4                 34.513,00 



108 109
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 451
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

3259.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Espaços 

Destinados ao 

Esporte e Lazer - 

SEDEL

Apoio a 

Federação 

maranhense de 

culturismo, 

musculação e 

fitness para 

promoção de 

eventos

50 3                 34.513,00 

109 110

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0572 - Mais 

Pescado

4698.0000 - 

Fomento à 

Pesca Extrativa 

Maranhense

Apoio a Colônia 

de pescadores Z-

17 do município 

de Tutóia para 

aquisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 

110 111

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0572 - Mais 

Pescado

4698.0000 - 

Fomento à 

Pesca Extrativa 

Maranhense

Apoio ao 

Sindicato de 

pesca do 

município de 

Arari para 

aquisição de 

motores e 

canoas

50 4                 34.513,00 

111 112
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede do 

Sindicato de 

pescadores no 

município de 

Turilândia 

50 4                 34.513,00 



112 113
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Conselho 

Tutelar do 

município de 

Gov Edson 

Lobão

50 4                 34.513,00 

113 114
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Instituto Aitana 

do município de 

São Luís para 

promoção de 

projetos sociais

50 4                 34.513,00 

114 115
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Reforma da 

sede do Instituo 

educacional 

Branca de Neve 

no município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

115 116
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Instituto de 

solidariedade 

inclusão social 

(SOLIS) do 

bairro Vila 

Vitória no 

município de 

São Luís para 

aquisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 



116 117
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Ampliação da 

sede do 

Instituto de 

Desenvolviment

o Educacional 

do MA

50 4                 34.513,00 

117 118
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio ao 

Instituto 

educacional 

Nossa Senhora 

de Fátima do 

bairro São 

Bernardo no 

município de 

São Luís para 

reforma e 

ampliação da 

sede

50 4                 34.513,00 

118 119
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio ao 

Instituto 

educacional 

vovó Eugênia do 

residencial 

Paraíso do 

município de 

São Luís para 

reforma da sede 

e aquisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 



119 120
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Instituto Social, 

esportivo e 

cultural - INSESC 

no município de 

São Luís para 

ampliação e 

reforma da sede 

e aquisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 

120 121
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 812
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

4703.0000 - 

Mais Esporte 

Educacional

Apoio ao 

Instituto Tio Gil 

do município de 

São Luís para 

aquisição de 

material 

esportivo

50 4                 34.513,00 

121 122
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Instituto 

Magnificat de 

desenvolviment

o humano e 

proteção 

ambiental do 

bairro do Anil no 

município de 

São Luís para 

reforma da 

creche escola 

Divino Mestre

50 3                 34.513,00 



122 123
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Instituto Corpo 

de Voluntários 

do município de 

São Luís para 

aquisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 

123 124
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Instituto Sal da 

Terra e Luz do 

Mundo no 

município de 

Vitória do 

Meariam para 

construção de 

revartório de 

água

50 4                 34.513,00 

124 125
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Ampliação da 

sede do 

Instituto ISBEM 

no município de 

Paço do Lumiar

50 4                 34.513,00 



125 126
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Instituto de 

apoio a jovens e 

crianças no 

bairro sol e mar 

do município 

São Luís para 

ampliação e 

reforma de sua 

sede

50 4                 34.513,00 

126 127
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Instituto Criança 

Ativa na Vila 

Sitinho no 

município de 

São Luís para 

aquisição de 

terreno

50 4                 34.513,00 

127 128
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio ao 

Instituto 

dasmulheres, 

esporte e lazer 

do Loteamento 

Pontal da Ilha - 

IMPELLPI de São 

Luís para 

reforma e 

ampliação da 

sede, e 

aquisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 



128 129

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0572 - Mais 

Pescado

4698.0000 - 

Fomento à 

Pesca Extrativa 

Maranhense

Apoio a 

Associação de 

pescadores do 

povoado de 

Santa Luz no 

município de 

Bom Jardim 

para aquisição 

de motores de 

rabeta

50 4                 34.513,00 

129 130
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma e 

amplização da 

sede da 

Associação de 

mulheres e 

amigos do Paiol 

do Centro no 

município de 

Parnarama

50 4                 34.513,00 

130 131
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a 

Associação de 

moradores da 

Vila Janaína 

Cafeteira no 

município de 

São Luís para 

aquisição de 

equipamentos

50 3                 34.513,00 



131 132
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a 

Associação da 

comunidade 

Quilombola de 

Canavial no 

município de 

Cedral para 

apoio de 

práticas 

esportivas

50 3                 34.513,00 

132 133
61101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura Familiar

20 608

0591 - 

Desenvolviment

o da Agricultura 

Familiar e 

Sustentabilidade 

Ambiental

4766.0000 - 

Desenvolviment

o dos Arranjos 

Produtivos 

Locais e Cadeias 

Produtivas

Apoio a 

Associação dos 

produtores 

familiares do 

povoado Boa 

Hora no 

município de 

Tutóia para 

aquisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 

133 134
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma e 

ampliação da 

sede da 

Associação 

Comunitária da 

Vila Conceição 

Altos do Calhau 

no município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 



134 135
19111 - Corpo de 

Bombeiros Militar
8 244

0577 - Mais 

Segurança

4916.0000 - 

Programas 

Sociais do 

Corpo de 

Bombeiros

Apoio a 

Associação dos 

oficiais do Corpo 

de Bombeiro 

para aquisição 

de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 

135 136
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede da 

Associação de 

pais e amigos da 

Rua Santa Júlia

50 3                 34.513,00 

136 137
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede da 

Associação dos 

profissionais 

cabelereiros na 

beleza e arte no 

MA no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

137 138
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a 

Associação e 

Lavradores de 

pedras 

reflorestamento 

do São Bruno no 

município de 

São Luís para 

construção de 

reservatório

50 4                 34.513,00 



138 139
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede da 

Associação de 

moradores do 

Pueirao do 

bairro Vila Nova 

República no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

139 140
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio a 

Associação 

comunitária 

Horticultores e 

Hortigranjeiros 

no bairro Mata 

Itapera no 

município de 

São Luís para 

reforma da 

Escola 

Comunitária

50 3                 34.513,00 

140 141
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma e 

ampliação da 

sede da 

Associação de 

moradores do 

Residencial Luís 

Bacelar no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 



141 142

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0572 - Mais 

Pescado

4698.0000 - 

Fomento à 

Pesca Extrativa 

Maranhense

Apoio a 

Associação de 

pescadores do 

município de 

Santa Inês para 

aquisição de 

motores de 

canoas e redes 

de pesca

50 4                 34.513,00 

142 143
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma e 

ampliação da 

sede da 

Associação de 

moradores 

Matinha do Rio 

Grande do 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

143 144
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede da 

Associação de 

desenvolviment

o comunitário 

da Travessa Sr 

do Bonfim - Vila 

Cafeteira no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 



144 145
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361
0612 - Mais 

Aprendizagem

4860.0000 - 

Apoio e 

Desenvolviment

o do Ensino 

Fundamental

Apoio a 

Associação das 

donas de casa 

da vila cascavel - 

São Raimundo 

para reforma da 

Escola São 

Francisco de 

Assis

50 3                 34.513,00 

145 146
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio a 

Associação 

cultural Pé no 

Chão - ACPC no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

146 147
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma e 

ampliação da 

sede da 

Associação de 

pais e amigos de 

vila esperança 

do município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 



147 148
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma e 

ampliação da 

sede da 

Associação 

comunitária 

educacional e 

assistencial do 

bairro Vila Nova 

no município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

148 149
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Reforma da 

sede da 

Associação 

folcórica Coco 

Pirinã no 

município  de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

149 150
21901 - FES - 

Unidade Central
10 301

0597 - Atenção 

Primária e 

Vigilância em 

Saúde

4784.0000 - 

Implementação 

da Política de 

Saúde Mental, 

Álcool e Outras 

Drogas

Apoio a 

Associação de 

reabilitação e 

integração de 

usuários de 

drogas na 

prática do 

esporte, cultura 

e lazer "Árvore 

da Vida" no 

município de 

Caxias

50 4                 34.513,00 



150 151
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma e 

ampliação da 

sede da 

Associação dos 

moradores do 

Residencial 

Orquídea no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

151 152
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede da 

Associação 

assistencial do 

Rio dos 

cachorros no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

152 153
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede da 

Associação de 

moradores da 

Vila Palmeira no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 



153 154
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio a 

Associação 

recreativa, 

folcórica e 

beneficente 

Iguaiba no 

município de 

Paço do Lumiar 

para aquisição 

de 

equipamentos e 

indumentárias

50 4                 34.513,00 

154 155
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio a 

Associação das 

donas de casa 

do conjunto 

Roseana Sarney 

no município de 

Paço do Lumiar 

para ampliação 

da Escola 

Comunitária

50 4                 34.513,00 

155 156
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio a 

Associação do 

Colégio militar 2 

de julho para 

ampliação e 

reforma da sede

50 4                 34.513,00 



156 157
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio a 

Associação 

Projeto Social 

Crescendo e 

Aprendendo no 

município de 

São Luís para 

Promoção de 

eventos 

culturais

50 3                 34.513,00 

157 158
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio a 

Associação dos 

moradores da 

Vila Residencial 

Nova Canaã de 

Paço do Lumiar 

para construção 

de hortas na 

Escolinha 

Comunitária da 

Vila Residencial

50 4                 34.513,00 

158 159
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a 

Associação dos 

moradores da 

Vila Cerâmica no 

município de 

São Luís para 

ampliação da 

sede

50 4                 34.513,00 



159 160
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a União 

de moradores 

do bairro 

Jambeiro no 

município de 

São Luís para 

reforma e 

aquisição de 

equipamentos

50 4                 34.513,00 

160 161
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede da União 

de moradores 

Força do Povo 

no povoado de 

Arraial, zona 

rural II, no 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 

161 162
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede da União 

de moradores 

do Sá Viana do 

município de 

São Luís

50 3                 34.513,00 



162 163
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 451
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

3259.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Espaços 

Destinados ao 

Esporte e Lazer - 

SEDEL

Apoio a União 

dos moradores 

do Cruzeiro de 

Santa Bárbara 

no município de 

São Luís para 

reforma do 

campo de 

futebol

50 3                 34.513,00 

163 164
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Aquisição de 

equipamentos 

para a União de 

moradores do 

bairro Coroado

50 4                 34.513,00 

164 165
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Aquisição de 

equipamentos 

para a União de 

moradores da 

Maiobinha no 

município de 

São José de 

Ribamar

50 4                 34.513,00 



165 166
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Aquisição de 

material 

esportivo para a 

União dos 

associados na 

agricultura 

familiar do 

Estado do MA 

no município de 

Barra do Corda

50 4                 34.513,00 

166 167
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

sede da União 

de moradores 

do bairro Vila 

Isabel - Anjo da 

Guarda no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

167 168
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a União 

de moradores 

da Vila Dom 

Lupis no 

município de 

São Luís

50 4                 34.513,00 

168 169
61101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura Familiar

20 608

0591 - 

Desenvolviment

o da Agricultura 

Familiar e 

Sustentabilidade 

Ambiental

4766.0000 - 

Desenvolviment

o dos Arranjos 

Produtivos 

Locais e Cadeias 

Produtivas

Construção de 

casa de farinha 

mecanizada no 

município de 

Barreirinhas

40 4                 34.513,00 



169 170
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Melhorias para 

a Avenida da 

Granja no bairro 

Vila Cascavel no 

município de 

São Luís

40 4                 34.513,00 

170 171
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 451
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

3259.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Espaços 

Destinados ao 

Esporte e Lazer - 

SEDEL

Reforma da 

quadra 7 

Palmeiras no 

bairro Vila 

Embratel no 

município de 

São Luís

40 3                 34.513,00 

171 172
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 - 

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

4895.0000 - 

Conservação de 

Prédios e 

Logradouros 

Públicos

Reforma da 

praça do João 

Paulo no 

município de 

São Luís

40 3                 34.513,00 

172 173
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Reforma da 

quadra de 

esporte do 

Residencial São 

Luís do bairro 

Cidade Operária 

no município de 

São Luís

40 3                 34.513,00 

173 174
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para Todos

3128.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

da Rede 

Assistencial dos 

Serviços de 

Saúde

Reforma do 

poste de saúde 

da Vila Itamar

41 3                 34.513,00 



174 175
61101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura Familiar

20 608

0591 - 

Desenvolviment

o da Agricultura 

Familiar e 

Sustentabilidade 

Ambiental

4766.0000 - 

Desenvolviment

o dos Arranjos 

Produtivos 

Locais e Cadeias 

Produtivas

Construção de 

hortas urbanas 

no município de 

São Luís

40 4                 34.513,00 

175 176
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio ao Arraial 

do Coqueiral no 

município de 

Itinga do MA

90 3                 34.513,00 

176 177

20101 - Secretaria 

de Estado do Meio 

Ambiente e 

Recursos Naturais

18 544
0613 - 

Maranhão Azul

4891.0000 - 

Monitoramento 

dos Recursos 

Hídricos

Revitalização da 

nascente do Rio 

Itapecuru

90 4                 34.513,00 

177 178
20901 - Fundo 

Especial do Meio 

Ambiente

18 541
0614 - 

Maranhão Verde

4925.0000 - 

Educação 

Ambiental para 

Promoção do 

Maranhão 

Verde

Apoio a projetos 

de reciclagem e 

preservação do 

meio ambiente

90 4                 34.513,00 

178 179

24201 - 

Universidade 

Estadual do 

Maranhão

12 364

0615 - 

Ampliação e 

Modernização 

da 

Infraestrutura

3278.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

dos Campi

Aquisição de 

equipamentos 

para o 

laboratório de 

gerenciamento 

costeiro 

integrado do 

MA - UEMA

90 4                 34.513,00 



179 180
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

26 782
0531 - Logística 

e Transporte

1754.0000 - 

Implantação e 

Melhoramento 

de Pontes

Construção de 

ponte para 

pedestres na 

Vila Valian no 

bairro São 

Raiumindo no 

município de 

São Luís

40 4                 69.026,00 

180 181

12101 - Secretaria 

de Estado das 

Cidades e 

Desenvolvimento 

Urbano

15 451

0586 - 

Desenvolviment

o Urbano e 

Regional

3282.0000 - 

Implantação da 

Infraestrutura e 

Equipamentos 

Urbanos

Reforma da feira 

da Vila Bacanga 

no município de 

São Luís

40 3                 69.026,00 

181 182
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Apoio à 

Fundação 

Antônio Jorge 

Dino (Hospital 

Aldenora Belo) 

no município de 

São Luís

50 3               100.000,00 



182 183
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio a 

Associação dos 

moradores e 

agricultores da 

Cidade Nova no 

município de 

São José de 

Ribamar para 

reforma e 

ampliação da 

Escola 

Comunitária 

Cidade Nova

50 4                 69.057,00 

183 184
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

4903.0000 - 

Proteção Social 

Básica

Apoio a 

Associação de 

mães e jovens 

do Novo Paço 

no município de 

Paço do Lumiar

50 4                 69.026,00 

184 188
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

185 189
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio ao 

carnaval de 

Itapecuru Mirim

40 3                 80.000,00 



186 190
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio ao festejo 

do Divino 

Espírito Santo 

no município de 

Alcântara

40 3                 20.000,00 

187 191
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               800.000,00 

188 192
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3255.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Unidades de 

Ensino Médio - 

SEDUC

Reforma da 

Escola Estadual 

Centro de 

Ensino Rômulo 

Nonato Ferraz - 

CEMA, com 

vistas a 

instalação do 

Campus da 

UEMA Itapecuru 

Mirim

90 3               800.000,00 

189 193
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 812
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

4703.0000 - 

Mais Esporte 

Educacional

Aquisição de 

material 

esportivo/ 

equipagem

90 3               100.000,00 

190 194

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608

0582 - Mais 

Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 

Fortalecimento 

das Cadeias 

Produtivas e 

dos Arranjos 

Produtivos 

Locais

Aquisição de 

semente/ração
90 3                 40.000,00 



191 195

51101 - Secretaria 

de Estado do 

Trabalho e da 

Economia Solidária

11 333

0579 - 

Promoção do 

Trabalho Digno

4843.0000 - 

Mais Empregos

Apoio ao 

trabalho e 

economia 

solidária

90 3               250.000,00 

192 196

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608

0582 - Mais 

Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 

Fortalecimento 

das Cadeias 

Produtivas e 

dos Arranjos 

Produtivos 

Locais

Apoio a 

agricultura, 

pecuária e pesca

90 3               350.000,00 

193 197

24101 - Secretaria 

de Estado da 

Ciência, Tecnologia 

e Inovação

19 122
0618 - Inova 

Maranhão

4450.0000 - 

Gestão do 

Programa

Programa Vale 

Livro
90 3                 60.000,00 

194 198
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Promoção, 

incentivo e 

desenvolviment

o de práticas 

voltadas à 

infraestrutura, 

bem como 

revitalização de 

obras

40 4               400.000,00 

195 199
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362
0612 - Mais 

Aprendizagem

4859.0000 - 

Apoio e 

Desenvolviment

o do Ensino 

Médio

Promoção, 

desenvolviment

o e incentivo de 

ações voltadas à 

Educação

40 3               800.000,00 



196 200
61101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura Familiar

20 608

0591 - 

Desenvolviment

o da Agricultura 

Familiar e 

Sustentabilidade 

Ambiental

4766.0000 - 

Desenvolviment

o dos Arranjos 

Produtivos 

Locais e Cadeias 

Produtivas

Promoção, 

incentivo e 

desenvolviment

o de préticas 

voltadas à 

agricultura, bem 

como ações que 

visem a 

organização 

produtiva 

familiar

40 3               400.000,00 

197 201
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

198 202
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

199 203
15112 - Gerência de 

Inclusão 

Socioprodutiva

8 511

0589 - Inclusão 

Socioprodutiva 

Mais Renda e 

Cidadania

3292.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Sistema 

Simplificado de 

Abastecimento 

de Água

Perfuração de 

um poço 

artesiano com 

bomba, caixa e 

chafariz no 

município de 

Ribamar 

Fiquene, na Vila 

Raimundo Jorge

40 3                 80.000,00 



200 204
15112 - Gerência de 

Inclusão 

Socioprodutiva

8 511

0589 - Inclusão 

Socioprodutiva 

Mais Renda e 

Cidadania

3292.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Sistema 

Simplificado de 

Abastecimento 

de Água

Perfuração de 

um poço 

artesiano com 

bomba, caixa e 

chafariz no 

município de 

Esperantinópolis

, na Vila 

Raimundo Jorge

40 3                 80.000,00 

201 205
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

26 782
0531 - Logística 

e Transporte

3015.0000 - 

Implantação e 

Melhoramento 

de Estradas 

Vicinais

Recupração de 

estradas vicinais 

no município de 

Montes Altos

40 3               200.000,00 

202 206
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

26 782
0531 - Logística 

e Transporte

3015.0000 - 

Implantação e 

Melhoramento 

de Estradas 

Vicinais

Recupração de 

estradas vicinais 

no município de 

Colinas

40 3               300.000,00 

203 207
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3255.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Unidades de 

Ensino Médio - 

SEDUC

Construção do 

centro de Ensino 

de Tempo 

Integral 

Municipal 

Professora 

Tomasia, no 

município de 

Presidente 

Dutra

40 4               800.000,00 



204 208
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 - 

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

4895.0000 - 

Conservação de 

Prédios e 

Logradouros 

Públicos

Construção de 

uma praça no 

povoado Santa 

Rita do Sul, no 

município de 

Presidente 

Dutra

40 4               140.000,00 

205 209
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio a 

festividades 

caranavalescas 

no município de 

Presidente 

Dutra

40 3               300.000,00 

206 210
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoio a 

festividades 

juninas, 

aniversário de 

76 anos da 

cidade e da 2ª 

grande 

vaquejada no 

município de 

Presidente 

Dutra

40 3               600.000,00 



207 211
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Apoio ao 

Hospital Eligio 

Abath no 

município de 

Presidente 

Dutra para 

aquisição de 

medicamentos, 

insumos e 

pagamento de 

pessoal

41 3               100.000,00 

208 212
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Apoio ao 

Hospital 

municipal do 

município de 

Senador 

Alexandre Costa 

para aquisição 

de 

medicamentos, 

insumos e 

pagamento de 

pessoal

41 3               300.000,00 

209 213
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Apoio ao 

Hospital 

municipal do 

município de 

Jatobá para 

aquisição de 

medicamentos, 

insumos e 

pagamento de 

pessoal

41 3               500.000,00 



210 214
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Apoio ao 

Hospital 

municipal do 

município de 

Pedreiras para 

aquisição de 

medicamentos, 

insumos e 

pagamento de 

pessoal

41 3               600.000,00 

211 215
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

212 216
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

213 217
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

214 218
19101 - Secretaria 

de Estado da 

Segurança Pública

6 181
0577 - Mais 

Segurança

3252.0000 - 

Aparelhamento 

e Estruturação 

Tecnológica - 

SSP

Aquisição de 

equipamentos e 

ações de 

promoção da 

segurança

90 4               300.000,00 



215 219
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Manutenção e 

apoio à rede de 

educação e as 

escolas 

comunitárias

90 3               300.000,00 

216 220

12101 - Secretaria 

de Estado das 

Cidades e 

Desenvolvimento 

Urbano

15 451

0586 - 

Desenvolviment

o Urbano e 

Regional

3282.0000 - 

Implantação da 

Infraestrutura e 

Equipamentos 

Urbanos

Infraestrutura 90 3            1.000.000,00 

217 221
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Ações de 

promoção e 

difusão cultural - 

projeto viva 

esperança, 

congressos e 

eventos 

convencionais

90 3               900.000,00 

218 222
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

219 223
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

220 224
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 



221 225
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

222 226

12101 - Secretaria 

de Estado das 

Cidades e 

Desenvolvimento 

Urbano

15 451

0586 - 

Desenvolviment

o Urbano e 

Regional

3282.0000 - 

Implantação da 

Infraestrutura e 

Equipamentos 

Urbanos

Obras de 

Infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

223 227
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais - 

Carnaval

40 3               900.000,00 

224 228
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

225 243
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Reforma das 

unidades mistas 

de saúde do 

município de 

São Luís

41 3               500.000,00 

226 244
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Conclusão da 

reforma do 

Hospital da 

Criança

41 3               500.000,00 



227 245
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Apoio à 

Fundação 

Antônio Jorge 

Dino (Hospital 

Aldenora Belo) 

no município de 

São Luís

50 3               400.000,00 

228 246
21901 - FES - 

Unidade Central
10 303

0596 - Saúde 

para Todos

4910.0000 - 

Assistência 

Farmacêutica 

Especializada

Aquisição de 

medicamentos 

pela farmácia 

estadual de 

medicamentos 

especializados 

(FEME)

90 3               100.000,00 

229 247
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

230 248
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

231 254
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

232 255
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 



233 256

12101 - Secretaria 

de Estado das 

Cidades e 

Desenvolvimento 

Urbano

15 451

0586 - 

Desenvolviment

o Urbano e 

Regional

3282.0000 - 

Implantação da 

Infraestrutura e 

Equipamentos 

Urbanos

Obras de 

Infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

234 257
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

235 258
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

236 259
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

237 260
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.000.000,00 

238 261
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

90 3               500.000,00 

239 262
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 



240 263
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.100.000,00 

241 264

07901 - Fundo 

Especial do 

Ministério Público 

Estadual

3 91

0337 - Gestão 

de Ações 

Essenciais a 

Justiça

3038.0000 - 

Construção, 

Reforma e 

Aparelhamento 

de Unidades do 

Ministério 

Público

Reforma e 

aquisição de 

equipamentos 

para o 

Ministério 

Público de 

Passagem 

Franca

90 3               500.000,00 

242 265
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

243 266
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

244 267

12101 - Secretaria 

de Estado das 

Cidades e 

Desenvolvimento 

Urbano

15 451

0586 - 

Desenvolviment

o Urbano e 

Regional

3282.0000 - 

Implantação da 

Infraestrutura e 

Equipamentos 

Urbanos

Obras de 

Infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

245 268
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 



246 269
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

247 270
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Melhoria de 

acessibilidade
40 4            1.600.000,00 

248 271
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

249 272
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

250 273

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608

0582 - Mais 

Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 

Fortalecimento 

das Cadeias 

Produtivas e 

dos Arranjos 

Produtivos 

Locais

Aquisição de 

máquinas e 

equipamentos

40 4               600.000,00 

251 274
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Pavimentação 

em bloquetes
40 4               500.000,00 



252 275
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 - 

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3287.0000 - 

Implantação e 

Melhoramento 

de Prédios e 

Logradouros 

Públicos

Construção de 

praças
40 4               500.000,00 

253 276
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população no 

município de 

Pinheiro

41 3            1.500.000,00 

254 277
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

26 782
0531 - Logística 

e Transporte

3015.0000 - 

Implantação e 

Melhoramento 

de Estradas 

Vicinais

Recupração de 

estradas vicinais 

no município de 

Pinheiro

40 3            1.600.000,00 

255 278
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

256 279
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

257 280
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 



258 281
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

259 282
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

260 283
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

261 284
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.000.000,00 

262 285

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608

0582 - Mais 

Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 

Fortalecimento 

das Cadeias 

Produtivas e 

dos Arranjos 

Produtivos 

Locais

Investimento 

em agricultura
40 4               500.000,00 

263 286
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362
0612 - Mais 

Aprendizagem

4859.0000 - 

Apoio e 

Desenvolviment

o do Ensino 

Médio

Investimento 

em educação
40 3               100.000,00 



264 287
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

265 288
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

266 289

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608

0582 - Mais 

Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 

Fortalecimento 

das Cadeias 

Produtivas e 

dos Arranjos 

Produtivos 

Locais

Aquisição de 

máquinas e 

equipamentos

40 4               800.000,00 

267 290
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 451
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

3259.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Espaços 

Destinados ao 

Esporte e Lazer - 

SEDEL

Construção de 

quadra 

poliesportiva

40 4               800.000,00 

268 291
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

269 292
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 



270 293
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4               500.000,00 

271 294

12101 - Secretaria 

de Estado das 

Cidades e 

Desenvolvimento 

Urbano

15 451

0586 - 

Desenvolviment

o Urbano e 

Regional

3282.0000 - 

Implantação da 

Infraestrutura e 

Equipamentos 

Urbanos

Ações voltadas 

para cidades e 

desenvolviment

o urbano

40 3               350.000,00 

272 295
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362
0612 - Mais 

Aprendizagem

4859.0000 - 

Apoio e 

Desenvolviment

o do Ensino 

Médio

Investimento 

em educação
40 3               180.000,00 

273 296
61101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura Familiar

20 608

0591 - 

Desenvolviment

o da Agricultura 

Familiar e 

Sustentabilidade 

Ambiental

4766.0000 - 

Desenvolviment

o dos Arranjos 

Produtivos 

Locais e Cadeias 

Produtivas

Apoio à 

agricultura 

familiar

40 3               150.000,00 

274 297
15112 - Gerência de 

Inclusão 

Socioprodutiva

8 511

0589 - Inclusão 

Socioprodutiva 

Mais Renda e 

Cidadania

3292.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Sistema 

Simplificado de 

Abastecimento 

de Água

Apoio a ações 

de 

desenvolviment

o social

40 3               120.000,00 



275 298

54101 - Secretaria 

de Estado dos 

Direitos Humanos e 

Participação Popular

14 422

0590 - 

Promoção e 

Defesa dos 

Direitos 

Humanos

4760.0000 - 

Articulação de 

Ações e 

Políticas de 

Desenvolviment

o e Direitos 

Humanos

Apoio a ações 

de direitos 

humanos

40 3               100.000,00 

276 299
19101 - Secretaria 

de Estado da 

Segurança Pública

6 181
0577 - Mais 

Segurança

3226.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Unidades do 

Sistema de 

Segurança 

Pública - SSP

Apoio à 

segurança 

pública

40 4               100.000,00 

277 300
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 812
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

4703.0000 - 

Mais Esporte 

Educacional

Apoio a ações 

de esporte e 

lazer

40 3               100.000,00 

278 301
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população no 

município de 

São Luís - 

custeio de 

pequena e alta 

complexidade

41 3            1.500.000,00 

279 302
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais de São 

Luís

40 3               500.000,00 



280 303
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

90 3               400.000,00 

281 304
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

282 305
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4794.0000 - 

Política 

Estadual de 

Sangue e 

Hemoderivados

Construção de 

uma unidade do 

centro de 

hematologia e 

hemoterapia do 

MA - 

HEMOMAR na 

cidade de 

Bacabal

90 4               800.000,00 

283 306
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população no 

município de 

Bacabal

41 3               350.000,00 

284 307
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

3128.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

da Rede 

Assistencial dos 

Serviços de 

Saúde

Aquisição de 

cadeiras de 

rodas para 

crianças com 

deficiência a 

serem 

repassadas para 

a Instituição 

Casa de Apoio 

Ninar

90 4               200.000,00 



285 308
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

3128.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

da Rede 

Assistencial dos 

Serviços de 

Saúde

Aquisição de 

veículo tipo van 

para APAE do 

município de 

Bacabal

50 4               150.000,00 

286 309
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               500.000,00 

287 310
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar às 

festividades do 

centenário da 

cidade de 

Bacabal

40 3               300.000,00 

288 311
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Aquisição de 

instrumentos 

musicais para 

escola de 

música de 

Bacabal

40 4               100.000,00 

289 312
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 451
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

3259.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Espaços 

Destinados ao 

Esporte e Lazer - 

SEDEL

Construção de 

ginásio 

poliesportivo no 

bairro Trizidela 

na cidade de 

Bacabal

90 4               500.000,00 



290 313

13101 - Secretaria 

de Estado da 

Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608

0582 - Mais 

Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 

Fortalecimento 

das Cadeias 

Produtivas e 

dos Arranjos 

Produtivos 

Locais

Aquisição de 2 

tratores para a 

Secretaria 

Municipal de 

Agricultura da 

cidade de 

Bacabal

90 4               400.000,00 

291 314
45101 - Secretaria 

de Estado do 

Esporte e Lazer

27 451
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

4703.0000 - 

Mais Esporte 

Educacional

Aquisição de 

material 

esportivo

90 3               200.000,00 

292 315
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Revitalização do 

campo e 

contrução de 

pista de 

atletismo para o 

Cebtro de 

Ensino Professor 

Juarez Gomes 

na cidade de 

Bacabal

90 3               200.000,00 

293 316
15903 - Fundo 

Estadual de 

Assistência Social

8 244

0539 - Proteção 

e Promoção 

Social

3267.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

da Rede da 

Política de 

Assistência 

Social

Aquisição de 

veículo para o 

Conselho 

Tutelar da 

cidade de 

Bacabal

90 4               100.000,00 

294 317
52101 - Secretaria 

de Estado da 

Mulher

14 422

0563 - 

Promoção da 

Igualdade de 

Gênero e dos 

Direitos das 

Mulheres

4806.0000 - 

Fortalecimento 

da Rede de 

Serviços de 

Atendimento às 

Mulheres

Aquisição de 

veículo para a 

Secretaria 

Municipal da 

Mulher em 

Bacabal

40 4               100.000,00 



295 318
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Apoio para 

manutenção da 

Escola 

Professora 

Maria Casemiro 

na cidade de 

Bacabal

90 3               100.000,00 

296 319
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

297 320
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

298 321
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Pavimentação e 

recuperação 

asfáltica

40 4            1.000.000,00 

299 322
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Pavimentação e 

recuperação 

asfáltica

90 4               600.000,00 

300 323
19101 - Secretaria 

de Estado da 

Segurança Pública

6 181
0577 - Mais 

Segurança

3226.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Unidades do 

Sistema de 

Segurança 

Pública - SSP

Videomonitora

mento do 

município de 

Bacabal

90 3            1.000.000,00 



301 324
19101 - Secretaria 

de Estado da 

Segurança Pública

6 181
0577 - Mais 

Segurança

4733.0000 - 

Valorização, 

Formação e 

Capacitação dos 

Profissionais da 

Segurança 

Pública - SSP

Escola de 

Equoterapia 

para o 

município de 

Bacabal

90 3               400.000,00 

302 325
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               900.000,00 

303 326
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população nos 

municípios

41 3            1.500.000,00 

304 327
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4            1.600.000,00 

305 328
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Pavimentação e 

conclusão do 

Anel Viário (Av 

Lourival Alves 

Pereira) no 

município de 

Pedreiras

90 4            1.000.000,00 



306 329
21901 - FES - 

Unidade Central
10 305

0597 - Atenção 

Primária e 

Vigilância em 

Saúde

4817.0000 - 

Vigilância, 

Prevenção, 

Controle de 

Doenças e 

Agravos e 

Promoção da 

Saúde

Vigilância, 

Prevenção, 

Controle de 

Doenças e 

Agravos e 

Promoção da 

Saúde

41 3               500.000,00 

307 330
21901 - FES - 

Unidade Central
10 301

0597 - Atenção 

Primária e 

Vigilância em 

Saúde

4913.0000 - 

Política de 

Atenção 

Primária

Proporcionar 

acesso às ações 

de prevenção e 

promoção de 

saúde da 

população

41 3            1.000.000,00 

308 331
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

40 3               450.000,00 

309 332
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais

90 3               450.000,00 

310 333
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362
0612 - Mais 

Aprendizagem

4858.0000 - 

Promoção do 

Protagonismo 

Estudantil

Proporcionar ao 

estudante 

condições para 

desenvolver 

seus projetos de 

vida e visão de 

futuro, a partir 

do processo de 

conhecimento e 

aprendizagem

40 3               100.000,00 



311 334
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 361

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3303.0000 - 

Regime de 

Colaboração 

com Os 

Municípios no 

Ensino Infantil

Expandir a 

oferta de 

creches, pré-

escolas, espaços 

lúdicos 

qualificados, 

através da 

readequação de 

espaços ou 

implantação de 

novos 

equipamentos 

para o 

desenvolviment

o das atividades 

da educação 

infantil

40 3               200.000,00 

312 335
17101 - Secretaria 

de Estado da 

Educação

12 362

0611 - 

Infraestrutura 

Educacional

3255.0000 - 

Implantação e 

Modernização 

de Unidades de 

Ensino Médio - 

SEDUC

Expandir a 

oferta de 

unidades de 

ensino médio 

qualificadas no 

Estado

90 3               400.000,00 

313 336
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura
40 4               900.000,00 



314 337
21901 - FES - 

Unidade Central
10 302

0596 - Saúde 

para todos

4908.0000 - 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar

Atendimento à 

saúde da 

população no 

município de 

São Luís

41 3            1.500.000,00 

315 338
14101 - Secretaria 

de Estado da 

Cultura

13 392
0131 - Produção 

e Difusão

4713.0000 - 

Apoio às 

Manisfestações 

Artístico-

Culturais

Apoiar as 

manifestações 

artístico-

culturais no 

município de 

São Luís

40 3               900.000,00 

316 339
53101 - Secretaria 

de Estado da 

Infraestrutura

15 451

0137 -  

Construção e 

Melhoria da 

Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - 

Pavimentação 

de Vias Urbanas

Apoio a 

infraestrutura 

no município de 

São Luís

40 4            1.600.000,00 

      170.400.000,00 VALOR TOTAL (R$)























































170.400.000,00

ANEXO XII                                                                                                                                                                                                        

(a que se refere o art. 15 da Lei Orçamentária de 2020)

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÃO (cod)

SUBFUNÇÃO 

(cod)
PROGRAMA AÇÃO Valor (R$)

90101 RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA
99 999

9999 Reserva de 

Contingência

9999.0000 Reserva 

de Contingência

ANEXO XII

ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFERENTE AO ART. 15


