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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/12/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.12.2019

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

1. PROJETO DE LEI N° 192/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO A SEMANA
MARANHENSE DE GASTRONOMIA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL E
AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

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

2. PROJETO DE LEI N° 136/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, ANEXO PROJETO DE
LEI Nº 156/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO
HOLANDA, DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA
CASSAÇÃO DA EFICÁCIA DA INSCRIÇÃO DE
CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO
– ICMS, NAS HIPÓTESES QUE ESPECIFICA. COM PARECER
FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR
PIRES E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO.
TRANSFERIDO DA ORDEM DO DIA ANTERIOR DEVIDO À
AUSÊNCIA DO AUTOR.

3. PROJETO DE LEI N° 138/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, DISPÕE SOBRE A
PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES DE
COMBUSTÍVEL, NA FORMA QUE ESPECIFICA – COM
EMENDA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDO DA ORDEM DO
DIA ANTERIOR DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR.

4. PROJETO DE LEI N° 353/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO A
SEMANA ESTADUAL DO EMPREENDEDOR. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA.
TRANSFERIDO DA ORDEM DO DIA ANTERIOR DEVIDO À
AUSÊNCIA DO AUTOR.

5. PROJETO DE LEI N° 355/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO DIA DO OPTOMETRISTA, A SER COMEMORADO NO DIA

23 DE MARÇO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDO DA ORDEM DO
DIA ANTERIOR DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR.

6. PROJETO DE LEI N° 505/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE
DIRETRIZES SOBRE A OBRIGATORIEDADE, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, DA REALIZAÇÃO DE
TREINAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE
EVACUAÇÃO EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, DAS REDES
PÚBLICA E PARTICULAR, IMÓVEIS COMERCIAIS E
RESIDENCIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO NOS CASOS
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL COM SUBISTITUTIVO DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES E DA COMISSÃO DE SAÚDE –
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

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

8. REQUERIMENTO Nº 721/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA PRORROGADO O PRAZO
POR IGUAL PERÍODO (180 DIAS) DA COMISSÃO
TEMPORÁRIA ESPECIAL CRIADA COM A FINALIDADE DE
PROMOVER O ESTUDO SOBRE UM NOVO MODELO DE
GOVERNANÇA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
BÁSICO NO ESTADO DO MARANHÃO, COMISSÃO ESTA
CONCEBIDA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 776/2019 DESTE PODER.

9. REQUERIMENTO Nº 722/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVOCADA UMA SESSÃO
SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO
CORRENTE ANO, LOGO APÓS A SESSÃO ORDINÁRIA, PARA
ENTREGA DA MEDALHA MANUEL BECKMAN AO DOUTOR
LUIZ CÉSAR DA SILVA COSTA.

10. REQUERIMENTO Nº 725/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO
AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO
ORDINÁRIA, AS MOÇÕES DE APLAUSOS Nº 03/2019; 08/2019;
12/2019; 13/2019; 19/2019; 24/2019; 25/2019; 26/2019; 27/2019; 29/
2019; 31/2019; 32/2019; 35/2019; 36/2019; 47/2019 E 48/2019, DE
SUA AUTORIA TODAS COM PARACERES FAVORÁVEIS.

11. REQUERIMENTO Nº 726/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA INCLUÍDO NA
ORDEM DO DIA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA, O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 143/19, DE
SUA AUTORIA.
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12. REQUERIMENTO Nº 727/2019, DE AUTORIA DA

DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA INCLUÍDO NA
ORDEM DO DIA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA, O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 159/19, DE
SUA AUTORIA.

13. REQUERIMENTO Nº 728/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA INCLUÍDO NA
ORDEM DO DIA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA, O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 141/19, DE
SUA AUTORIA.

14. REQUERIMENTO Nº 729/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS A
APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, O PROJETO
DE LEI Nº 594/19, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

15. REQUERIMENTO Nº 730/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS A
APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, O PROJETO
DE LEI Nº 484/19, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

16.REQUERIMENTO Nº 723/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA REQUERENDO, DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS
DESTA CASA, UM VOTO DE PROFUNDO PESAR PELO
FALECIMENTO DA SENHORA HONÓRIA NASCIMENTO
SANTOS, OCORRIDO NO DIA 26 DE NOVEMBRO, NESTA
CAPITAL.

17.  REQUERIMENTO Nº 724/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO REQUERENDO, DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SUBMETIDO À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO, O PARECER Nº 506/2019 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 393/2019, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 03/12/2019 – TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 594/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 110/2019, que altera a Lei Nº 7.799, de 19
de dezembro de 2002, para, em especial, reduzir a alíquota do Gás
Liquefeito Derivado de Petróleo (GLP) e do Gás Liquefeito Derivado
de Gás Natural (GLGNn e GLGNi), nas operações em que especifica,
isentar do Pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e da Taxa de Renovação do Licenciamento do
Veículo, os veículos rodoviários, com capacidade para até 7 (sete)
passageiros, utilizados na categoria de táxi e os veículos automotores
de duas rodas, com potência de até 200 cilindradas utilizados por
mototaxistas, altera a Lei Nº 7.765, de 23 de julho de 2002, dispõe
sobre o Programa Moto Legal, altera a Lei Nº 8.246, de 25 de maio de
2005, autoriza o Estado do Maranhão a alienar a integralidade das
ações da Companhia Maranhense de Gás – GASMAR que sejam de
titularidade, revoga a Lei Nº 8.778, de 25 de abril de 2008, e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 595/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão de medidas
de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação

e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 596/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
informar à gestante o direito ao acompanhante durante o trabalho de
pré-parto, parto e pós-parto no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 597/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o programa estadual de
combate à fome no período das férias escolares das crianças e
adolescentes matriculados na rede pública estadual de ensino, e dá
outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 598/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que considera a cola de sapateiro como
substância entorpecente, no âmbito do estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 599/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, 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.

6. PROJETO DE LEI Nº 600/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que modifica dispositivo da Lei Nº 6.513,
de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 601/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre cadastro de compra, venda
ou troca de cabo e fio de cobre, arames, baterias, transformadores,
materiais de alumínio, tubos e tampos metálicos e peças metálicas em
geral, para quaisquer finalidades no Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 602/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a União dos
Moradores “Força do Povo” do Povoado de Arraial.

9. PROJETO DE LEI Nº 603/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera de Utilidade Pública a
“Associação de Moradores da Vila Cícero Ferraz e Assentamento
Agrícola Estevam José de Sousa”, com sede e foro no Município de
Timon, Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE LEI Nº 604/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que regulamenta a utilização de
equipamentos e vestimentas de proteção individual pelos profissionais
da área de saúde no Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 592/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação de
Mães e Jovens do Novo Paço.

2. PROJETO DE LEI Nº 593/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui o “Dia Estadual do Biomédico”
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 590/19, de autoria do Senhor

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

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

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

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 580/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a obrigatoriedade cadeiras
de rodas nas repartições públicas e instituições de ensino públicas e
provadas para uso dos visitantes portadores de deficiência física no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 581/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que disciplina a promoção, o fomento e o
incentivo do audiovisual no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

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

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

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

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

7. PROJETO DE LEI Nº 586/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga as maternidades públicas e privadas
do Estado do Maranhão a realizarem o Teste do Quadril em todos os
recém-nascidos.

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

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

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

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

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

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia dois 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 dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
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, Felipe
dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,

Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende,
Carlinhos Florêncio, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa e Wendell
Lages.

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 108 / 19

São Luís, 02 de dezembro  de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por
inconstitucionalidade formal e contrariedade ao interesse público, o
Projeto de Lei nº 238/2019, que dispõe sobre a criação do Cartão
Digital de Vacinação - CDV.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 238/2019, que dispõe
sobre a criação do Cartão Digital de Vacinação –
CDV.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 238/2019.

RAZÕES DO VETO

A presente proposta legislativa, em linhas gerais, tem por
finalidade estabelecer diretrizes para a implantação do Cartão Digital
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de Vacinação, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde,
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Não obstante a relevância da referida proposta legislativa, que
visa ampliar e facilitar o acesso pelos cidadãos que fazem uso dos
serviços de saúde pública ao histórico de vacinação pessoal, ao mesmo
tempo em que formaliza estratégia de combate às doenças endêmicas,
mediante a utilização dos dados epidemiológicos do sistema do Cartão
Digital de Vacinação para planejar ações sanitárias, há de ser negada
sanção a seus dispositivos pelas razões a seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, versando sobre organização administrativa e
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes.

Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III e IV, da
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador
do Estado. Veja-se:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
[grifo nosso]

Haja vista que a iniciativa parlamentar em comento impõe à
Secretaria de Estado da Saúde, órgão vinculado ao Poder Executivo, a
responsabilidade pela criação e manutenção do sistema necessário à
disponibilização do Cartão Digital de Vacinação.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo versar sobre organização administrativa e sobre as
atribuições de Secretarias de Estado, os seguintes julgados do Supremo
Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei
estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de
Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da
Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do
Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública. 6. É firme a
jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da
simetria de que cabe ao Governador do Estado a
iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições
de secretarias e de órgãos da administração pública. 7.
Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o
processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico

DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015, grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS
CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE
DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II,
“a”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa
privativa do chefe do poder executivo para criação e
extinção de órgão da administração pública. Precedentes.
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de
iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da
administração pública. Precedentes. 3. Ação direta julgada
procedente.

(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC
02-06-2017, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, de nova atribuição para a Secretaria de Estado da Saúde,
associada a criação e manutenção de sistema para a disponibilização do
Cartão Digital de Vacinação, forçoso reconhecer a necessidade de
veto ao Projeto de Lei nº 238/2016, haja vista o vício de
inconstitucionalidade formal.

Doutra face, cumpre informar a existência no âmbito do Sistema
Único de Saúde do Cartão Nacional de Saúde - CNS ou Cartão
SUS, Sistema de Informação de base nacional voltado para o
gerenciamento das ações e serviços de saúde, que permite a identificação
dos usuários das ações e serviços de saúde disponibilizados dentro da
rede de assistência do SUS, inclusive com registro e histórico de
imunizações, cuja regulamentação, em todo o território nacional, é
realizada através da Portaria nº 940, de 28 de abril de 2011, que
assim dispõe:

Art. 3º O Sistema Cartão permite:
I - a vinculação do usuário à atenção realizada pelas ações e
serviços de saúde, ao profissional e ao estabelecimento de
saúde responsável pela sua realização; e
II - a disponibilização aos usuários do SUS os dados e
das informações de seus contatos com o SUS, por meio
do Portal de Saúde do Cidadão.
Art. 4º São objetivos do Sistema Cartão:
I - identificar o usuário das ações e serviços de saúde;
II - possibilitar o cadastramento dos usuários das ações
e serviços de saúde, com validade nacional e base de
vinculação territorial fundada no domicílio residencial do
seu titular;
III - garantir a segurança tecnológica da base de dados,
respeitando-se o direito constitucional à intimidade, à vida
privada, à integralidade das informações e à confidencialidade;
IV - fundamentar a vinculação do usuário ao registro
eletrônico de saúde para o SUS; e
V - possibilitar o acesso do usuário do SUS aos seus
dados.
Art. 5º O Sistema Cartão é coordenado pelo Ministério da
Saúde.
Parágrafo único. O desenvolvimento, a guarda e manutenção
das bases de dados do Sistema Cartão ficarão sob a
responsabilidade do Departamento de Informática do SUS
(DATASUS/MS).
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Art. 6º A implantação do Sistema Cartão e a captação de
informações sobre o atendimento não substitui, nos
estabelecimentos de saúde, a obrigação de manutenção do
prontuário médico ou de saúde do usuário, de acordo com a
legislação em vigor.
Art. 7º A União, por intermédio do Ministério da Saúde,
os Municípios, os Estados e o Distrito Federal assegurarão
que os sistemas de informação do SUS que exigem a
identificação do usuário utilizem os padrões do Sistema
Cartão.

O Sistema Cartão SUS, gerenciado pelo Ministério da Saúde,
dessa forma, possibilita o acesso do usuário aos seus dados, por meio
da internet, através do Portal de Saúde do Cidadão (https://
portaldocidadao.saude.gov.br), permitindo, outrossim, o
compartilhamento da Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações
e Serviços de Saúde com os demais órgãos que realizem atividades
sociais nas três esferas de governo, observadas as normas de
segurança da informação.

Destarte, o Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunização (SIPNI), atualmente integrado ao sistema e-SUS-
Atenção Básica (AB), detém como objetivo fundamental, desde sua
concepção, possibilitar aos gestores envolvidos no programa uma
avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias,
a partir do registro dos imunos (vacinas) aplicados e do quantitativo
populacional vacinado, que são agregados por faixa etária, em
determinado período de tempo, em uma área geográfica. Possibilitando,
também, o controle do estoque de imunos necessário pelos
administradores que detêm a incumbência de programar sua aquisição
e distribuição.

Deste modo, considerando que os dispositivos tratados no
presente Projeto de Lei enumeram comandos de organização
administrativa que já são realidade no SUS, através de sistemas como
o Cartão SUS e o Sistema de Informação PNI (Programa Nacional de
Imunização), restam inócuas suas proposições, razão pela qual oponho
veto total também por contrariedade ao interesse público.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 238/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 109 / 19

São Luís, 02 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por vicio de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 352/
2019, que assegura o direito às parturientes de natimorto ou com óbito
fetal de acomodação em leito separado e assistência psicológica no
Estado do Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 352/2019, que
assegura o direito as parturientes de natimorto ou
com óbito fetal de acomodação em leito separado
e assistência psicológica no Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 352/2019.

RAZÕES DO VETO

A presente proposta legislativa, em linhas gerais, tem por
finalidade garantir às parturientes de natimorto ou com óbito fetal,
atendimento psicológico em leito separado de unidades hospitalares e
maternidades do Estado do Maranhão.

Em que pese a louvável iniciativa do legislador, que visa prestar
suporte às puérperas de natimorto ou com óbito fetal, há de ser negada
sanção ao art. 1º propositura, colacionado abaixo, pelas razões a seguir
delineadas.

Art. 1º Fica assegurado o direito as parturientes de natimorto
ou com óbito fetal de acomodação em leito separado nos hospitais e
maternidades do Estado do Maranhão.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que se faz possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, a exemplo do modo de organização dos espaços
dos hospitais e maternidades do Estado

Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III e IV, da
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador
do Estado. Veja-se:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
[grifo nosso]

Haja vista que ao assegurar as parturientes de natimorto ou
com óbito fetal a acomodação em leito separado nos hospitais e
maternidades do Estado, interfere na organização e funcionamento
dessas instituições, impondo, doutra face, à Secretaria de Estado da
Saúde, órgão vinculado ao Poder Executivo, a responsabilidade pelo
atendimento especializado dessas parturientes.



TERÇA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder

Legislativo versar sobre organização administrativa, válido colacionar
o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa do Poder Executivo. É que,
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.

(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741,
grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que
tange à organização dos estabelecimentos hospitalares e
maternidades do Estado, forçoso reconhecer a necessidade de veto
ao Projeto de Lei nº 352/2019 haja vista a nítida inobservância do
postulado constitucional da Reserva da Administração.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 352/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 110 / 19

São Luís,02 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que

altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, para, em especial,
reduzir a alíquota do Gás Liquefeito Derivado de Petróleo (GLP) e do
Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural (GLGNn e GLGNi), nas
operações em que especifica, isentar do Pagamento do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)  e da Taxa de Renovação
do Licenciamento do Veículo os veículos rodoviários, com capacidade
para até 7 (sete) passageiros, utilizados na categoria de táxi e os veículos
automotores de duas rodas, com potência de até 200 cilindradas
utilizados por mototaxistas, altera a Lei nº 7.765, de 23 de julho de
2002, dispõe sobre o Programa Moto Legal, altera a Lei nº 8.246, de 25
de maio de 2005, autoriza o Estado do Maranhão a alienar a integralidade
das ações da Companhia Maranhense de Gás - GASMAR que sejam
de sua titularidade, revoga a Lei nº 8.778, de 25 de abril de 2008, e dá
outras providências.

É consabido que o Estado existe para a consecução do bem
comum e, para atingir tal mister, depende do exercício da atividade
tributária, a qual assume importante papel no financiamento de todas
as atribuições do Estado, dentre as quais se destacam a concretização
de direitos fundamentais e a satisfação das necessidades públicas.

Nesse contexto, o Projeto de Lei em apreço propõe alterações
na Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, com vistas a incentivar o
desenvolvimento social e econômico no Estado Maranhão.

Dentre as medidas, consta a redução da alíquota do ICMS de
18% para 14%, nas operações internas e de importação do exterior
realizadas com gás liquefeito derivado de petróleo (GLP) e com gás
liquefeito derivado de gás natural (GLGNn e GLGNi).

Relativamente ao Moto Legal, programa que tem por finalidade
promover a conscientização sobre a segurança e preservação da vida
no trânsito, por meio da concessão de benefícios para pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da
Taxa de Licenciamento, o Projeto de Lei em comento amplia o benefício
da remissão parcial de débitos fiscais, estabelecendo a possibilidade de
redução em 50% (cinquenta por cento) também dos débitos referentes
ao exercício de 2018.

Ademais, é proposta a alteração do inciso IV do art. 92 da Lei
nº 7.799/2002 para permitir que os veículos rodoviários utilizados na
categoria de táxi, com capacidade para até 7 (sete) passageiros, usufruam
da isenção do IPVA e da Taxa de Renovação do Licenciamento do
Veículo, harmonizando-se, assim, à Lei Federal nº 12.468/2011 (art.
2º), a qual dispõe que é atividade privativa dos profissionais taxistas a
utilização de veículo automotor, próprio ou de terceiros, para o
transporte público individual remunerado de passageiros, cuja
capacidade seja de, no máximo, 7 (sete) passageiros.

Do mesmo modo, é estabelecida a isenção do pagamento do
IPVA e da Taxa de Renovação do Licenciamento do Veículo aos veículos
automotores de duas rodas, com potência de até 200 cilindradas,
utilizados exclusivamente no serviço de mototáxi.

A alteração no Sistema Tributário Estadual, ao tempo que
amplia aos mototaxistas os mesmos direitos já concedidos aos
profissionais de transporte autônomo de passageiros que utilizam
veículos de quatro rodas, confere maior justiça fiscal, atende ao princípio
da isonomia e contribui para a valorização da profissão de taxista e
mototaxistas, possibilitando-lhes oferecer melhor serviço à população,
inclusive com a renovação da frota a menor custo.

Atualmente, nos termos do art. 22, inciso III, alínea “a”, da Lei
nº 7.799/2002, nas operações internas com bauxita, a alíquota do ICMS
é de 18% (dezoito por cento), isto é, seis pontos percentuais a mais
que a alíquota interestadual fixada pela Resolução nº 22/1989 do Senado
Federal.

Não obstante, considerando a necessidade de incentivar a
expansão dos investimentos industriais no Estado e, por conseguinte,
garantir o desenvolvimento social e econômico no Maranhão, o Projeto
de Lei em apreço propõe a redução da alíquota do ICMS nas operações
internas com bauxita - produto voltado preponderantemente para a
exportação, adequando-a aos limites fixados pelo Senado Federal por
meio da Resolução nº 22/1989.
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Por meio da equalização da alíquota interna com a alíquota

interestadual, evita-se o aumento do passivo do Estado decorrentes
dos créditos de ICMS resultantes da desoneração prevista na Lei
Complementar Federal nº 87/96, bem como contribui-se para o
fortalecimento das cadeias produtivas essenciais ao desenvolvimento
e à geração de emprego e renda no Estado.

De outro giro, tendo em vista que o pagamento do ITCD
(Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e doação, de quaisquer
bens ou direitos), na forma do art. 111, inciso II, da Lei nº 7.799/2002,
é arcado pelo donatário quando a transmissão se dá por meio de doação,
a proposta legislativa em apreço propõe a isenção do referido tributo
quando o bem imóvel vinculado a programa de habitação de interesse
social, cujo valor total não ultrapasse a 120 vezes o valor do salário-
mínimo, for transmitido por doação.

Ademais, considerando instituto já utilizado pelos demais entes
da Federação, a exemplo do Estado do Mato Grosso, Pará e Estado do
Rio de Janeiro, é proposta a alteração da legislação do atual Fundo
Estadual de Desenvolvimento Industrial, o qual passa a denominar-se
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura do
Estado do Maranhão - FDI e ganha nova fonte de receita, que terá
destinação prioritária em investimentos e custeio da infraestrutura
necessária para o apoio às atividades econômicas no Maranhão, tais
como rodovias estaduais, aeroportos regionais, centros de eventos e
parques de exposições.

Por fim, a proposta legislativa em apreço autoriza o Estado do
Maranhão a alienar a integralidade das ações da Companhia Maranhense
de Gás - GASMAR que sejam de sua titularidade.

A criação da GASMAR foi autorizada por meio da Lei nº
7.595, de 11 de junho de 2001, e nos termos do art. 2º da referida
norma, a companhia tem por objeto social a exploração, com
exclusividade, do serviço de distribuição e comercialização de gás
canalizado, podendo também explorar outras formas de distribuição
de gás natural e manufaturado, inclusive comprimido ou liquefeito, de
produção própria ou de terceiros, nacional ou importado.

Não obstante a relevância da estatal, o Estado do Maranhão
acredita que, somados aos atuais acionistas, outros parceiros privados
poderão ampliar investimentos em favor da população do Maranhão,
razão pela qual é proposta a autorização para a alienação das ações da
companhia.

Faz-se oportuno registrar que, na forma deste Projeto de Lei,
o produto da venda das ações da GASMAR deverá ser integralmente
aplicado, pelo Poder Executivo, na capitalização do Fundo Estadual
de Pensão e Aposentadoria - FEPA e na quitação de passivos de outros
órgãos ou entes estaduais.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 594 / 19

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
para, em especial, reduzir a alíquota do Gás
Liquefeito Derivado de Petróleo (GLP) e do Gás
Liquefeito Derivado de Gás Natural (GLGNn e
GLGNi), nas operações em que especifica, isentar
do Pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)  e da Taxa de
Renovação do Licenciamento do Veículo os
veículos rodoviários, com capacidade para até 7
(sete) passageiros, utilizados na categoria de táxi
e os veículos automotores de duas rodas, com
potência de até 200 cilindradas utilizados por
mototaxistas, altera a Lei nº 7.765, de 23 de julho

de 2002, dispõe sobre o Programa Moto Legal,
altera a Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005,
autoriza o Estado do Maranhão a alienar a
integralidad e das ações da Companhia
Maranhense de Gás - GASMAR que sejam de sua
titularidade, revoga a Lei nº 8.778, de 25 de abril
de 2008, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, para, em especial, reduzir a alíquota do Gás Liquefeito Derivado
de Petróleo (GLP) e do Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural
(GLGNn e GLGNi), nas operações em que especifica, isentar do
Pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA)  e da Taxa de Renovação do Licenciamento do Veículo os
veículos rodoviários, com capacidade para até 7 (sete) passageiros,
utilizados na categoria de táxi e os veículos automotores de duas rodas,
com potência de até 200 cilindradas utilizados por mototaxistas, altera
a Lei nº 7.765, de 23 de julho de 2002, dispõe sobre o Programa Moto
Legal, altera a Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, autoriza o Estado
do Maranhão a alienar a integralidade das ações da Companhia
Maranhense de Gás - GASMAR que sejam de sua titularidade, revoga
a Lei nº 8.778, de 25 de abril de 2008, e dá outras providências.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Seção I
Da Redução da Alíquota do Gás Liquefeito Derivado de

Petróleo (GLP) e do Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural
(GLGNn e GLGNi) nas Operações Internas e de Importação do

Exterior

Art. 2º O art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
passa a vigorar acrescido do inciso II-B, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 23. (...)
(...)
II-B - de 14% (quatorze por cento), nas operações internas
e de importação do exterior realizadas com gás liquefeito
derivado de petróleo (GLP) e com gás liquefeito derivado
de gás natural (GLGNn e GLGNi).”

Seção II
Do Programa Moto Legal

Art. 3º O Programa Moto Legal tem por finalidade promover
a conscientização sobre a segurança e preservação da vida no trânsito,
por meio da concessão de benefícios para pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa de
Licenciamento, com vistas a garantir a regularização de veículos
automotores de duas rodas e a redução de acidentes de trânsito.

§1º O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão -
DETRAN/MA e a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ serão
responsáveis pela gestão do Programa a que se refere o caput deste
artigo.

§ 2º O alcance do Programa fica limitado a um veículo por
beneficiário, ainda que adquirido por meio de contrato de leasing ou
outro instrumento congênere.

Art. 4º O Programa concederá anistia total de multas e juros e
remissão parcial de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos
automotores de duas rodas cujo valor venal seja de até R$ 10.000,00
(dez mil reais), nos seguintes termos:

I - ficam reduzidos em 50% (cinquenta por cento) os débitos
referentes ao exercício de 2017 e 2018;
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II - ficam reduzidos ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) os

débitos referentes a cada exercício anterior ao de 2017.
Parágrafo único. Quando o débito lançado do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) for inferior ao valor R$
30,00 (trinta reais), considerar-se-á o menor valor para efeito de
pagamento do imposto.

Art. 5º A Taxa de Licenciamento, exclusivamente para os
beneficiários do Programa, terá o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para
cada exercício.

Art. 6º Apenas o contribuinte pessoa física poderá aderir ao
Programa, observadas as seguintes condições:

I - o proprietário ou arrendatário do veículo deve possuir
Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas
Categorias A ou AB;

II - quitação das multas de trânsito relacionadas ao veículo,
independente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

III - comparecimento perante o Departamento de Trânsito do
Estado do Maranhão (DETRAN/MA).

Art. 7º O DETRAN/MA e a SEFAZ deverão compatibilizar
seus sistemas corporativos com a finalidade de atingir os objetivos do
Programa, nos termos desta Lei.

Art. 8º O Poder Executivo poderá, mediante Decreto,
estabelecer as normas complementares necessárias à execução das
disposições contidas neste Capítulo.

Seção III
Da Isenção do Pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) para veículos rodoviários, com

capacidade para até 7 (sete) passageiros, utilizados na
categoria de táxi

Art. 9º O inciso IV do art. 92 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 92. (...)
(...)
IV - os veículos rodoviários utilizados na categoria de táxi,
com capacidade para até 7  (sete) passageiros, de
propriedade de motorista profissional autônomo ou
cooperativado limitado a um veículo por beneficiário;
(...)” (NR).

Seção IV
Da Isenção do Pagamento do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores (IPVA) para Mototaxistas

Art. 10. O art. 92 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
passa a vigorar acrescido do inciso XIII, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 92. (...)
(...)
XIII - veículos automotores de duas rodas, com potência de
até 200 cilindradas, utilizados exclusivamente por
profissionais credenciados para o exercício da atividade de
moto táxi.”.

Seção V
Da Isenção do Pagamento da Taxa de Renovação do

Licenciamento do Veículo para Taxistas e Mototaxistas

Art. 11. O art. 92 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
passa a vigorar acrescido do § 10, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 92. (...)
(...)
§ 10. A isenção a que se referem os incisos IV e XIII deste
artigo alcança também a taxa de renovação do licenciamento

do veículo - códigos 140.01 e 140.02 da Tabela E do Anexo
II desta Lei - e será regulamentada mediante Decreto do
Poder Executivo.”

Seção VI
Das Demais Alterações na Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de

2002

Art. 12. O inciso XXXVI do art. 80, o inciso I do art. 111, o §
3o do art. 167-A, o art. 168, o parágrafo único do art. 185, os incisos I
a III e os §§ 1º a 5º do art. 187, o inciso I do parágrafo único do art. 190,
o § 1º do art. 205 e o art. 216 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 80. (...)
(...)
XXXVI - de 2% (dois por cento) do valor total da operação
de saída e/ou da prestação do serviço do período objeto da
auditoria, quando, no curso da fiscalização e devidamente
notificado, não enviar os documentos ou livros fiscais
digitais, ou enviá-los em desacordo com a legislação, no
prazo máximo de 15 dias contados da notificação.
(...)
Art. 111. (...)
I - nas transmissões “Causa Mortis”, o herdeiro, ou o
legatário, ou o beneficiário;
(...)
Art. 167-A (...)
(...)
§ 3º A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ fica
autorizada a oficiar ao Departamento Estadual de Trânsito
- DETRAN/MA, aos Oficiais de Registro de Imóveis do Estado
e às demais entidades correlatas de outros entes da
Federação, informando sobre o débito inscrito em Dívida
Ativa, inclusive de autarquias e de fundações públicas
estaduais, para fins de averbação informativa da respectiva
Certidão de Dívida Ativa, nos mesmos moldes da Lei Federal
nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
(...)
Art. 168. O contribuinte que repetidamente incidir em infração
à legislação tributária, bem como aquele que for considerado
devedor contumaz, ficará submetido ao Regime Especial de
Fiscalização - REF.
(...)
Art. 185. (...)
(...)
Parágrafo único. A autoridade preparadora, sempre que
constatar erro ou omissão que agrave a situação do sujeito
passivo, poderá propor ao julgador de primeira instância a
revisão de ofício do lançamento, com efeito suspensivo.
(...)
Art. 187. (...)
I - preferencialmente por meio eletrônico, com prova de
recebimento, na forma da Lei Estadual nº 10.210, de 25 de
fevereiro de 2015;
II - pessoalmente, provada com a assinatura do sujeito
passivo, de seu mandatário ou preposto, ou, em caso de
recusa, pela declaração escrita, na própria peça lavrada,
de quem o intimar, ou por via postal;
III - por edital publicado no Diário Eletrônico da SEFAZ ou,
excepcionalmente, no Diário Oficial do Estado.
§ 1º Considera-se feita a intimação:
 I - na data em que intimado efetivar a consulta eletrônica
ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
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II - na data da ciência do intimado, ou da declaração de
quem fizer a intimação ou lavrar o termo de recusa, se
pessoal;
III - na data do aviso de recebimento (AR), se por via postal;
se a data do aviso de recebimento for omitida, 05 (cinco)
dias após a entrega da intimação à agência postal;
IV - 15 (quinze) dias após a data de publicação do edital.
§ 2o Na hipótese do inciso I do § 1º deste artigo, quando a
consulta for efetivada em dia não útil, a intimação será
considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º Não ocorrendo a consulta referida no inciso I do § 1º
deste artigo, a intimação será considerada realizada no
prazo de 15 (quinze) dias contados da data do envio da
comunicação eletrônica.
§ 4º A intimação conterá ordem expressa para que o
contribuinte cumpra a exigência ou a impugne, no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data que se considerar
realizada.
§ 5º No caso do IPVA e do ITCD, a intimação será realizada,
preferencialmente, por meio de edital.
(...)
Art. 190. (...)
Parágrafo único. (...)
I - julgar os recursos de revista em caso de admissibilidade
pela Presidência do Tribunal;
(...)
Art. 205. (...)
(...)
§ 1º Os recursos previstos nos incisos I e II serão apreciados
pelas câmaras julgadoras e o recurso previsto no inciso III
será apreciado pelo Tribunal Pleno somente após o juízo
positivo de admissibilidade realizado pela Presidência do
Tribunal.
(...)
Art. 216. A consulta deverá ser protocolada, por escrito, em
unidade de atendimento da SEFAZ, ou por meio eletrônico,
observados os requisitos de admissibilidade.”.
(NR).

Art. 13. O inciso II do art. 23 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro
de 2002, passa a vigorar acrescido da alínea “n”, a qual terá a seguinte
redação:

“Art. 23. (...)
(...)
II - (...)
(...)
n) nas operações internas com bauxita.”

Art. 14. O art. 88 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, passa a vigorar acrescido do §4º, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 88. (...)
(...)
§4º A hipótese prevista na alínea “c” do inciso I do caput
deste artigo aplica-se apenas ao veículo de passageiros do
tipo automóvel, exceto os de uso misto, assim definido no
Código de Trânsito Brasileiro, e desde que adquirido em
concessionária ou revendedora localizada neste Estado, ou
através de faturamento d ireto ao consumidor pela
montadora ou pelo importador, com a interveniência de
uma concessionária local.”

Art. 15. O art. 90 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
passa a vigorar acrescido do inciso XII, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 90. (...)
(...)
XII - o proprietário de veículo automotor que o alienar e
não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro
de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em
relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da
alienação e o conhecimento d esta pela autoridade
responsável.”

Art. 16. O art. 107-A da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, passa a vigorar acrescido do inciso V, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 107-A. (...)
(...)
V - de bem imóvel vinculado a programa de habitação de
interesse social, transmitidos por doação, cujo valor total
não ultrapasse a cento e vinte vezes o valor do salário-
mínimo vigente.
(...)”

Art. 17. O art. 108 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
passa a vigorar acrescido dos §§ 7º e 8º, os quais terão a seguinte
redação:

“Art. 108. (...)
(...)
§ 7º Tratando-se de plano de previdência privada ou outra
forma de investimento que envolva capitalização de aportes
financeiros, a base de cálculo corresponde ao valor da
provisão formada pelos referidos aportes e respectivos
rendimentos na data do fato gerador.
§ 8º Tratando-se de plano de previdência privada, ou
assemelhado, cujo contrato envolva capitalização de aportes
financeiros e seguro de vida, não se inclui, na base de cálculo,
a parcela referente ao seguro sob a forma de pecúlio ou
renda.”

Art. 18. O art. 167-A passa a vigorar acrescido do §4º, o qual
terá a seguinte redação:

“Art. 167-A. (...)
(...)
§ 4º Nas hipóteses dos §§ 2º e 3º, poderá, se necessário, ser
celebrado convênio entre a Secretaria de Estado da Fazenda
e as respectivas entidades.”

Art. 19. Ficam acrescidos ao texto da Lei nº 7.799, de 19 de
dezembro de 2002, o art. 112-A, o art. 117-B, o art. 168-A, o art. 168-
B, o art. 175-A, o art. 214-A, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 112-A. As entidades de previdência complementar,
seguradoras e instituições financeiras são responsáveis pela
retenção e pelo recolhimento do ITCD devido a este Estado,
na hipótese de transmissão causa mortis ou doação de bem
ou direito sob sua administração ou custódia, inclusive
aquele relativo aos planos de previdência privada e seguro
de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de Benefício
Livre - PGBL, Vida Gerador de  Benefício Livre - VGBL ou
semelhante, observados a forma, os prazos e as condições
previstos em regulamento.
§ 1º A responsabilidade pelo cumprimento total ou parcial
da obrigação de que trata o caput fica atribuída ao
contribuinte em caráter supletivo.
§ 2º O responsável apresentará, à Secretaria de Estado de
Fazenda, Declaração do Imposto de Transmissão (DIT)
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que será preenchida em modelo específico disponibilizado
na página da SEFAZ na Internet.
§ 3º Sem prejuízo do disposto no § 2º, as entidades de
previdência complementar, seguradoras e instituições
financeiras prestarão informações à Administração
Tributária sobre os planos de previdência privada e seguro
de pessoas nas modalidades de PGBL, VGBL ou semelhantes
sob sua administração quando relativas ao fato gerador do
ITCD.
(...)
Art. 117-B. A entidade de previdência complementar, a
seguradora ou a instituição financeira que descumprir a
obrigação prevista no §3o do art. 112-A fica sujeita a multa
de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido.
(...)
Art. 168-A. É devedor contumaz o contribuinte que:
I - deixar de recolher, no todo ou em parte, o ICMS devido
nos prazos legais, declarado em arquivo digital de entrega
obrigatória, relativo a oito períodos de apuração do imposto,
nos doze meses anteriores ao corrente, considerados todos
os estabelecimentos da empresa; ou
II - tiver créditos tributários inscritos em dívida ativa em
valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
decorrente de imposto não declarado, em oito períodos de
apuração do imposto, nos doze meses anteriores ao corrente,
considerados todos os estabelecimentos da empresa; ou
III - tiver créditos tributários inscritos em dívida ativa que
ultrapasse a 30% (trinta por cento) do seu patrimônio
conhecido ou 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento
anual declarado.
§ 1º A quantidade de períodos de apuração do imposto,
para fins do disposto neste artigo, poderá ser alterada por
ato administrativo de competência do Secretário de Estado
da Fazenda.
§ 2º Não serão computados, para efeitos deste artigo, os
créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa nos
termos do Código Tributário Nacional.
§ 3º Não será considerada para descaracterizar a condição
de devedor contumaz a simples titularidade originária, ou
por via de aquisição de terceiros, de créditos oriundos de
precatórios.
§ 4º O contribuinte deixará de ser considerado devedor
contumaz se os débitos que motivaram essa condição forem
extintos ou tiverem sua exigibilidade suspensa.
Art. 168-B. O Regime Especial de Fiscalização - REF,
aplicado ao contribuinte considerado devedor contumaz,
nos termos do art. 168-A, consiste na aplicação, isolada ou
cumulativamente, das seguintes regras específicas:
I - impedimento à utilização de benefícios ou incentivos fiscais
relativamente ao ICMS;
II - perda dos sistemas especiais de pagamento do ICMS,
eventualmente previstos em regulamento;
III - pagamento do ICMS na ocorrência do fato gerador ou
anteriormente à emissão do documento fiscal, a cada
operação ou prestação, exceto nas saídas de estabelecimento
varejista, do débito próprio e, quando for o caso, de
responsabilidade por substituição tributária, observando-
se ao final do período da apuração o sistema de compensação
do imposto;
IV - inclusão automática na programação de fiscalização;
V - exigência de apresentação periódica de informações
econômicas, patrimoniais e financeiras.
§ 1º Compete à Secretaria de Estado da Fazenda a inclusão
e exclusão, no REF, dos contribuintes considerados devedores
contumazes, bem como a disponibilização da lista dos
contribuintes incluídos em seu site eletrônico.

§ 2º O REF não dispensa o contribuinte do cumprimento
das demais obrigações acessórias e não elide a aplicação
de outras medidas que visem garantir o recebimento dos
créditos tributários, como:
 I - arrolamento administrativo de bens e direitos do sujeito
passivo;
II - proposição de Ações Cautelares Fiscais, com indicação
de bens a serem penhorados;
III - representação ao Ministério Público, observada a
disciplina pertinente, sempre que constatada a prática de
ações que possam configurar, em tese, crime contra a ordem
tributária, econômica ou delito de outra natureza;
IV - cancelamento da inscrição no CAD/ICMS.
§ 3º O momento do pagamento do imposto, ou a sua exigência
a cada operação ou prestação, poderá ser alterado por ato
administrativo de competência do Secretário de Estado de
Fazenda.
§ 4º O adquirente de mercadoria de contribuinte submetido
ao REF somente poderá se aproveitar do crédito relativo à
operação, quando houver o pagamento do respectivo
imposto devido pelo contribuinte considerado como devedor
contumaz.
§ 5º O contribuinte será notificado, em seu domicílio
eletrônico, do seu enquadramento como devedor contumaz
e de que estará sujeito à inclusão no REF se, em até 15
(quinze) dias contados da ciência, não sanar as causas que
originaram o enquadramento.
§ 6º A inclusão do contribuinte no REF será formalizada em
processo administrativo, o qual conterá a notificação
prevista no § 5º, a relação dos débitos e demais elementos
necessários à caracterização do contribuinte como devedor
contumaz.
§ 7º A qualquer tempo o Secretário de Estado da Fazenda
poderá determinar medidas adicionais ou a suspensão de
medidas consideradas desnecessárias, inclusive a exclusão
do REF, notificando o contribuinte.
(...)
Art. 175-A. A Administração Tributária, ao exame das
informações contidas em sua base de dados e de outras
fontes, e uma vez identificada suposta irregularidade fiscal
do sujeito passivo, poderá realizar procedimento prévio,
antes do início do procedimento fiscal propriamente dito,
com o objetivo de oportunizar ao sujeito passivo sua
regularização ou, eventualmente, para que este possa prestar
esclarecimentos sobre o objeto da suposta ilicitude.
§ 1º O procedimento prévio previsto no caput terá início
por meio de intimação fiscal eletrônica - INFISC.
§ 2º A ciência da INFISC não exclui a espontaneidade do
sujeito passivo.
§ 3º Uma vez intimado, o sujeito passivo terá prazo de 20
(vinte) dias para, se for o caso, recolher espontaneamente o
tributo devido, apenas com acréscimos moratórios, quando
cabíveis, mas sem multa punitiva, ou apresentar
esclarecimentos sob a forma de contestação.
§ 4º Decorrido o prazo do § 3º, caso o sujeito passivo não
pague o tributo devido ou não apresente contestação, a
Administração Tributária iniciará, de imed iato, o
procedimento fiscal regular, observado o disposto nos §§5º
a §7º deste artigo.
§ 5º Apresentada a contestação, a Administração Tributária
cientificará o sujeito passivo do resultado desta, o qual
poderá:
I - determinar o arquivamento do procedimento, acaso
acatados os argumentos da contestação;
II - fixar o prazo de 10 (dez) dias para que o sujeito passivo
efetue o recolhimento do tributo devido e respectivos
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acréscimos moratórios, acaso rejeitados os argumentos da
contestação.
§ 6º Vencido o prazo a que se refere o inciso II do § 5º e não
tendo o sujeito passivo efetuado o recolhimento, exclui-se a
espontaneidade desse, devendo a Administração Tributária
proceder à lavratura do auto de infração, exigindo o
pagamento do tributo devido, acrescido de multa, juros e
demais acréscimos legais.
§ 7º Lavrado o auto de infração e cientificado o sujeito
passivo, restabelece-se os procedimentos do Processo
Administrativo Fiscal regular, relativamente aos prazos para
pagar, impugnar, recorrer e praticar todos os demais atos
processuais.
(...)
Art. 214-A. Sem prejuízo da utilização das medidas judicias
para recuperação e acautelamento dos créditos inscritos,
se houver indícios da prática de ato ilícito previsto na
legislação tributária como causa de responsabilidade de
terceiros por parte do contribuinte, sócios, administradores,
pessoas relacionadas e demais responsáveis, a Secretaria
de Estado da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado
poderão:
I - notificar as pessoas de que trata o caput deste artigo ou
terceiros para prestar depoimentos ou esclarecimentos;
II - requisitar informações, exames periciais e documentos
de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como
dos órgãos e entidades da Administração Pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
III - instaurar procedimento administrativo para apuração
de responsabilidade por débito inscrito em dívida ativa,
ajuizado ou não.
(...)”.

Art. 20. Fica acrescido ao Título II, do Livro II da Lei nº 7.799,
de 19 de dezembro de 2002, o Capítulo I-A, o qual terá a seguinte
redação:

“LIVRO II
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

(...)
TÍTULO II

(...)
CAPÍTULO I-A

DO PROCESSO FISCAL ELETRÔNICO
Seção I

Das Petições e dos Atos Processuais

Art. 214-B O protocolo de petições, impugnações, recursos
e a prática de atos processuais em geral serão admitidos
por meio eletrônico mediante uso de assinatura digital, com
certificado digital emitido por autoridade certificadora, ou
med iante cadastro de usuário, obtidos através de
credenciamento prévio obrigatório junto à Secretaria de
Estado da Fazenda.
§ 1º O peticionamento de manifestações, impugnações,
recursos e demais peças processuais, em formato digital,
nos autos do processo eletrônico, pode ser feito diretamente
pelo interessado ou seu representante, sem necessidade de
intervenção da SEFAZ, situação em que a autuação deverá
se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico
de protocolo.
§ 2º Durante o período de transição entre o processo fiscal
físico e o processo fiscal eletrônico, os autos ainda em trâmite
no formato físico permanecerão sob esta forma até seu
encerramento, devendo as petições, as impugnações,

recursos e demais peças processuais serem apresentadas
no formato tradicional.
Art. 214-C Consideram-se realizados os atos processuais
por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema
da SEFAZ, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.
§ 1º A petição eletrônica, a impugnação, os recursos e demais
peças processuais serão considerados tempestivos se
transmitidos até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta
e nove minutos) do último dia do prazo.
§ 2º No caso do § 1º deste artigo, se o sistema da SEFAZ
ficar indisponível, por motivo técnico, o prazo fica
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte ao da resolução do problema.
Art. 214-D Os documentos produzidos e juntados, ao
processo eletrônico, com garantia da origem e de seu
signatário serão considerados originais para todos os efeitos
legais, desde que, cumulativamente:
I - seu conteúdo reflita com exatidão os dados ou informações
que constituem o respectivo documento original;
II - o interessado tenha executado procedimento de
d igitalização de forma a assegurar a integridade,
autenticidade e legalidade do documento digital.
§ 1º Os documentos digitalizados juntados em processo
eletrônico somente estarão disponíveis para acesso, por
meio da rede externa, para as partes processuais, respeitado
o disposto em lei para as situações de sigilo.
§ 2º Os originais dos documentos digitalizados deverão ser
preservados pela parte interessada até a data em que for
proferida decisão definitiva, podendo, a qualquer tempo,
ser requerida a sua exibição para esclarecimento.
§ 3º Não será considerado como meio de prova, o documento
digitalizado entregue que apresente:
I - discrepância em relação ao documento mencionado na
petição;
II - ilegibilidade;
III - dúvida quanto à sua autenticidade ou autoria;
VI - qualquer impropriedade que d ificulte a sua
inteligibilidade.
Art. 214-E A autoridade fazendária, no âmbito de sua
competência, poderá determinar ao sujeito passivo que seja
realizado, por meio eletrônico, o envio de dados e de
documentos necessários à instrução do processo fiscal
eletrônico, no prazo de até 30 (trinta) dias.
§ 1º Tratando-se de documento digitalizado juntado ao
processo fiscal eletrônico, a autoridade fazendária poderá
determinar, no prazo previsto no caput deste artigo, a
exibição do documento físico e o depósito na área
administrativa competente da SEFAZ.
§ 2º Exceto no contencioso fiscal, tratando-se de dado ou
documento indispensável ao deslinde do processo fiscal
eletrônico, a autoridade fazendária poderá determinar o
arquivamento dos autos por desinteresse processual da
parte, se o sujeito passivo, devidamente intimado, não
cumprir a diligência no prazo estipulado.

Seção II
Do Diário Eletrônico e da Comunicação Eletrônica dos

Atos Processuais

Art. 214-F A Secretaria de Estado da Fazenda disponibilizará
Diário Eletrônico, em sítio da rede mundial de computadores,
no qual serão publicados os atos processuais,
administrativos e comunicações em geral.
§ 1º As publicações a que se refere o caput deste artigo
deverão ser assinadas digitalmente com base em certificado
emitido por autoridade certificadora credenciada na forma
da lei específica.



TERÇA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
§ 2º A publicação eletrônica, na forma deste artigo, substitui
qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer
efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem
intimação ou vista pessoal.
§ 3º No processo fiscal eletrônico, os prazos terão início no
primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da
publicação.
§ 4º Considera-se como data da publicação o dia da
d isponibilização dos atos processuais, dos atos
administrativos e das comunicações no Diário Eletrônico.
Art. 214-G  No processo fiscal eletrônico, todas as
comunicações serão feitas por meio eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação no dia em
que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
 § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo , quando a consulta for
efetivada em dia não útil, a comunicação será considerada
como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º Não ocorrendo a consulta referida nos §§ 1º e 2º deste
artigo, a comunicação será considerada realizada no prazo
de 15 (quinze) dias contados da data do envio da intimação
fiscal, do auto de infração ou da notificação.
§ 4º As comunicações feitas na forma deste artigo serão
consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Art. 214-H O acesso, por meio eletrônico, à íntegra do
processo será considerada vista pessoal do interessado para
todos os efeitos legais.
Parágrafo único.  As intimações e notificações que viabilizem
o acesso à íntegra do processo também serão consideradas
vista pessoal do interessado.
(...)”

Art. 21. Fica acrescido ao Capítulo VI, do Título II, do Livro
II da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, a Seção VII, a qual terá
a seguinte redação:

“LIVRO II
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

(...)
TÍTULO II

(...)
CAPÍTULO VI

(...)
Seção VII

Da Oferta Antecipada de Garantia em Execução Fiscal

Art. 239-A. Notificado para pagamento do débito inscrito
em dívida ativa, o devedor poderá antecipar a oferta de
garantia em execução fiscal.
Art. 239-B. O devedor poderá apresentar, para fins de oferta
antecipada de garantia em execução fiscal:
I - depósito em dinheiro para fins de caução;
II - apólice de seguro-garantia ou carta de fiança bancária
que estejam em conformidade com a regulamentação da
Procuradoria Geral do Estado;
III - quaisquer outros bens ou direitos sujeitos a registro
público, passíveis de arresto ou penhora, observada a ordem
de preferência estipulada no art. 11 da Lei Federal nº 6.830,
de 22 de setembro de 1980.
Parágrafo único. A indicação poderá recair sobre bens ou
direitos de terceiros, desde que expressamente autorizado
por estes e aceitos pela Procuradoria Geral do Estado,
observado o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei nº 6.830, de 22
de setembro de 1980.
Art. 239-C. A oferta antecipada de garantia em execução
fiscal deverá ser instruída:

I - no caso de depósito em dinheiro para fins de caução, com
cópia do respectivo comprovante;
II - no caso de seguro-garantia ou carta de fiança bancária,
com o respectivo instrumento e demais documentos
comprobatórios, conforme regulamento expedido pela
Procuradoria Geral do Estado;
III - no caso de bens imóveis, com cópia da certidão de
inteiro teor da matrícula atualizada e certidão negativa de
ônus, bem como laudo de avaliação, oficial ou particular,
sendo que, neste último caso, a avaliação deverá ser
realizada por engenheiro ou arquiteto inscrito no respectivo
conselho profissional;
IV - no caso de veículos, com cópia do Certificado de Registro
e Licenciamento do Veículo (CRLV) atualizado;
V - no caso dos demais bens e direitos sujeitos a registro
público, com cópia do documento comprobatório de
propriedade e das certidões negativas de ônus, expedidas
pelos respectivos órgãos de registro, bem como do
documento de avaliação do bem ou direito.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos IV e V, os bens
ou direitos serão avaliados pelo valor de mercado, conforme
parâmetros informados em veículo de d ivulgação
especializado ou laudo de órgão oficial.
Art. 239-D. A oferta antecipada de garantia em execução
fiscal será apreciada pela Secretaria de Estado da Fazenda
- SEFAZ e pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, órgão
responsável pelo ajuizamento da execução correspondente
às inscrições objeto da garantia antecipada.
Parágrafo único. A SEFAZ e a PGE não sendo o caso de
indeferimento imediato do pedido, poderão intimar o devedor
para apresentar informações complementares.
Art. 239-E. A Secretaria de Estado da Fazenda e a
Procuradoria Geral do Estado poderão recusar a oferta
antecipada de garantia em execução fiscal quando:
I - os bens ou direitos forem inúteis ou inservíveis;
II - os bens forem de difícil alienação ou não tiverem valor
comercial;
III - os bens e direitos não estiverem sujeitos à expropriação
judicial;
IV - os bens ou direitos forem objeto de constrição judicial
em processo movido por credor privilegiado.
Art. 239-F. A aceitação da oferta antecipada de garantia em
execução fiscal não suspende a exigibilidade dos créditos
inscritos em dívida ativa, mas viabiliza a emissão da certidão
de regularidade fiscal, desde que em valor suficiente para
garantia integral dos débitos garantidos, acrescidos de juros,
multas e demais encargos exigidos ao tempo da propositura
da ação de execução fiscal.
Parágrafo único. Aceita a oferta antecipada de garantia, a
Procuradoria Geral do Estado promoverá o ajuizamento
da execução fiscal correspondente, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da data da aceitação, indicando à
penhora o bem ou direito ofertado pelo devedor.”

Seção VII
Das Alterações na Lei nº 7.765, de 23 de julho de 2002.

Art. 22.  O inciso I do § 5º do art. 12, o caput do art. 19, o inciso
I e o § 1º do art. 26, os incisos I, II e III do art. 48 e os incisos I a IV do
art. 49 da Lei nº 7.765, de 23 de julho de 2002.

“(...)
Art. 12. (...)
(...) § 5º (...)
I - julgar os recursos de revista em caso de admissibilidade
pela Presidência do Tribunal;
(...)
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Art. 19. A autoridade julgadora de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e/ou multa, de valor
superior a 100 (cem) vezes o valor do salário-mínimo vigente
no Estado na data em que proferida a decisão.
(...)
“Art. 26. (...)
I - recurso de ofício, interposto pela Autoridade Julgadora
quando da decisão de improcedência no todo ou em parte,
do Auto de Infração, que resultar valor superior a 100 (cem)
vezes o valor do salário mínimo vigente no Estado;
(...)
§ 1º Os recursos previstos nos incisos I e II serão apreciados
pelas câmaras julgadoras e o previsto no inciso III será
apreciado pelo Tribunal Pleno, somente após o juízo positivo
de admissibilidade realizado pela Presidência do Tribunal.
(...)
Art. 48. (...)
I - preferencialmente por meio eletrônico, com prova de
recebimento, na forma da Lei Estadual nº 10.2010/2015;
II - pessoalmente, provada com a assinatura do sujeito
passivo, seu mandatário ou preposto, e, no caso de recusa,
declaração escrita de quem o intimar na própria peça
lavrada, ou por via postal;
III - por edital publicado no Diário Eletrônico da SEFAZ ou,
excepcionalmente, no Diário Oficial do Estado.
(...)
Art. 49. (...)
I - na data em que intimado efetivar a consulta eletrônica ao
teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
II - na data da ciência do intimado, ou da declaração de
quem fizer a intimação, ou termo de recusa, se pessoal;
III - na data do aviso de recebimento - AR, se por via postal;
se a data for omitida, 05 (cinco) dias após a entrega da
intimação à agência postal;
IV - 15 (quinze) dias após a data de publicação do edital.”
(NR)

Art. 23. O art. 49 da Lei nº 7.765, de 23 de julho de 2002, passa
a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 49. (...)
(...)
§ 1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando a
consulta for efetivada em dia não útil, a intimação será
considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 2º Não ocorrendo a consulta referida no inciso I do caput
deste artigo, a intimação será considerada realizada no
prazo de 15 (quinze) dias contados da data do envio da
comunicação eletrônica.” (NR).

Art. 24. As referências feitas à Gerência de Estado da Receita
Estadual, na Lei nº 7.765, de 23 de julho de 2002, ficam ajustadas para
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

CAPÍTULO III
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
E DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO -

FDI

Art. 25. O Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial,
instituído pela Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, passa a denominar-
se Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura
do Estado do Maranhão - FDI.

Art. 26. O caput do art. 3º, o art. 4º e o caput do art. 5º da Lei
nº 8.246, de 25 de maio de 2005, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 3º São fontes de recursos para o Fundo Estadual de
Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura do Estado
do Maranhão:
(...)
Art. 4º O FDI será gerido por um Conselho Gestor composto
pelo Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia,
pelo Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento,
pelo Secretário de Estado da Fazenda e pelo Secretário de
Estado da Infraestrutura.
(...)
Art. 5º Ao Conselho Gestor compete, dentre outras
atribuições, as seguintes:
I - (...)
II - (...)
III - (...)
IV - (...)
V - (...)
Parágrafo único. O Conselho Gestor contará com o apoio
técnico operacional da Secretaria de Estado da Indústria,
Comércio e Energia, a qual exercerá as funções de Secretaria
Executiva do Conselho.
(...)” (NR).

Art. 27. O art. 2º da Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, passa
a vigorar acrescido do inciso XI, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
XI - investimentos e custeio da infraestrutura necessária
para o apoio às atividades econômicas no Maranhão, tais
como rodovias estaduais, aeroportos regionais, centros de
eventos, parques de exposições, entre outros.”

Art. 28. O art. 3º da Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, passa
a vigorar acrescido do inciso VI, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
VI - contribuição de 3% (três por cento) sobre valor da
tonelada de soja, milho, milheto e sorgo produzidos ou
transportados no Estado do Maranhão.”

Art. 29.  O texto da Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, passa
a vigorar acrescido dos arts. 3º-A e 3º-B, os quais terão a seguinte
redação:

“Art. 3º-A A contribuição não-compulsória de que trata o
inciso VI do art. 3º desta Lei fica instituída como produto da
arrecadação decorrente e vinculada à fruição de tratamentos
diferenciados por contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS).
§1º Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, o
tratamento diferenciado refere-se à aplicação de diferimento,
concessão de redução da base de cálculo, crédito presumido
ou crédito outorgado, e de regime tributário para o
cumprimento de obrigações, todos vinculados ao ICMS.
§ 2º O recolhimento da contribuição pelas empresas
comerciais, exportadoras ou não, ocorrerá até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da saída da soja, milho,
milheto ou sorgo do estabelecimento, nas operações internas,
nas interestaduais ou de exportação, bem como nas
operações equiparadas à exportação, previstas no art. 3º,
parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 87, de 13
de setembro de 1996.
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§ 3º A fruição dos tratamentos tributários diferenciados de
que trata o § 1º fica condicionada a que os contribuintes
contribuam para o FDI.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica:
I - às transferências dos produtos efetuadas por produtor
primário, entre seus estabelecimentos, de idêntica atividade
econômica preponderante, localizados no território do
Estado do Maranhão;
II - às saídas dos produtos quand o destinados à
industrialização em território maranhense;
III - nas operações cujo Estado de origem já tenha instituído
e cobrado contribuição de mesma natureza daquela prevista
no inciso VI do art. 3º da Lei nº 8.246, de 25 de maio de
2005.
§5º O montante da contribuição a que se refere este artigo
deverá ser aplicado exclusivamente na despesa a que se
refere o inciso XI do art. 2º desta Lei.”
Art. 3º-B O pagamento da contribuição de que trata o inciso
VI do art. 3º desta Lei, cumulativamente, é:
I - faculdade do contribuinte;
II - condição para usufruir o tratamento diferenciado a que
se refere o § 1º do art. 3º-A desta Lei.”

Art. 30. Constitui condição para fruição de benefícios de
isenções, créditos presumidos e créditos outorgados, previstos em
todas as normas estaduais vigentes no Estado do Maranhão, inclusive
a Lei nº 10.259, de 16 de junho de 2015, a Lei nº 10.401, de 29 de
dezembro de 2015, e a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, sem
prejuízo das condições já previstas em lei específica, a contribuição de
5% (cinco por cento) sobre o valor dos incentivos utilizados, em cada
período de apuração, o qual deverá ser aplicado na despesa a que se
refere o inciso XI do art. 2º da Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005.

CAPÍTULO IV
DA COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS - GASMAR

Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar a
integralidade das ações da Companhia Maranhense de Gás - GASMAR,
cuja criação foi autorizada pela Lei nº 7.595, de 11 de junho de 2001,
que sejam de titularidade do Estado do Maranhão.

Art. 32. O processo de alienação deverá respeitar a máxima
publicidade e transparência, aplicando-se ainda as normas societárias
vigentes, inclusive o acordo de acionistas e a Lei Federal nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976.

Art. 33. O Poder Executivo poderá solicitar ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou a outro órgão
federal competente ajuste para auxiliar e supervisionar o processo de
alienação das ações da GASMAR.

Parágrafo único. Caso seja solicitada, autorizada e concedida a
supervisão do BNDES no processo de alienação de que trata este
capítulo, o processo de alienação deverá observar o disposto na Lei nº
9.491, de 09 de setembro de 1997, conforme Decreto do Poder
Executivo.

Art. 34. O produto da alienação das ações de que trata este
capítulo deverá ser integralmente aplicado na capitalização do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA e na quitação de passivos
de outros órgãos ou entes estaduais.

Art. 35. O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá
regulamentar o processo de alienação com observância da legislação
federal.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto,
regulamentar o disposto nesta Lei.

Art. 37.  Ficam revogadas as alíneas “b” e “d” do inciso I do
art. 178 da Lei 7.799, de 2002, e a Lei nº 8.778, de 25 de abril de 2008,
a Lei nº 10.693, de 28 de setembro de 2017.

Art. 38.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
devendo produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, com exceção
ao disposto nos arts. 28, 29 e 30 desta Lei, os quais passam a vigorar
a partir de 1º de abril de 2020.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 595 / 19

Dispõe sobre a inclusão de med idas de
conscientização, prevenção e combate à
depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto
pedagógico das escolas públicas do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - As escolas públicas da rede estadual de ensino deverão
incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização,
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas
a realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de
suicídio, as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar
competente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente propositura se inspira na Política Nacional de

Prevenção da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei
Federal nº. 13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá
ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e
automutilação por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e
conselhos tutelares. Além de medidas de notificação, o normativo incluiu
a criação de um sistema nacional, envolvendo estados e municípios,
para prevenção da automutilação e do suicídio, bem como um serviço
telefônico gratuito para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação
parlamentar no sentido de conscientização e disseminação de
informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio.

Atualmente, é possível constatar que a automutilação e o
suicídio tornaram-se uma preocupação mundial, desafiando todos os
países do mundo independente de cultura, politica ou aspectos
econômicos.

Segundo o site do Centro de Valorização da Vida (CVV) “a
maior prevalência vai da pré-adolescência até a idade do adulto jovem,
ou seja, dos 12, 13 anos de idade até os 25 a 30 anos. É uma estatística
mundial que se repete. No Brasil, ainda não há dados consistentes
sobre esse tipo de comportamento. Em relação a gênero, os estudos
internacionais dizem que há uma leve prevalência entre mulheres,
mas em alguns países essa estatística é igual entre homens e mulheres.
No Brasil, por evidências clínicas, há prevalência maior entre garotas.

A prevenção deve partir do desenvolvimento de habilidades
emocionais para lidar com as dificuldades do mundo, já que é impossível
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poupá-las dos problemas e dores. A resposta não é única, mas uma
opção pode ser trabalhar com elas em casa e na escola para que
desenvolvam resiliência e habilidades sociais e emocionais para lidar
com bullying e cyberbullying, com perdas, com frustrações, para
aprender a resolver conflitos sem se machucar e sem machucar o
outro. Tudo isso é importante para que a gente possa encarar os
desafios do mundo”.

Em 2014, o Brasil figurava em oitavo lugar em números
absolutos de suicídios, segundo a OMS, sendo que os dados sobre
morte por suicídio, são obtidas por meio de informações que contam
no atestado de óbito, sendo compiladas no Sistema de Informações de
Mortalidade (SIM), mantido pelo Ministério da Saúde. O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima que 9,5% dos
óbitos não foram registrados em cartório.

Estima-se que a depressão atinja cerca de 12 milhões de pessoas
no Brasil e cada vez mais jovens e adolescentes vêm sendo
diagnosticados com essa doença silenciosa que pode levar até ao
suicídio.

Ainda de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde
(OMS) a depressão é a segunda causa de morte entre jovens da faixa
etária entre 15 e 29 anos.

Ainda, o número daqueles que sofrem de transtornos como
depressão e ansiedade também é considerável, de modo que se estima
que 15% da população nesta mesma faixa etária sofre deste tipo de
doença.

Na mesma esteira, segundo dados divulgados em setembro do
ano passado pelo Ministério da Saúde, entre 2007 e 2016, foram
registradas 106.374 mortes por suicídio, sendo que, em 2016, a taxa
chegou a 5,8 por 100 mil habitantes, com 11.433 mortes por essa
causa, o que corresponde ao dado alarmante de um suicídio a cada 46
minutos.

É certo que o tratamento deve ser feito com auxílio médico
profissional, por meio de medicamentos e acompanhamento terapêutico,
conforme cada caso.

Contudo, o apoio da família é fundamental.
Assim, tendo em vista a importância de implementar esta

política em âmbito estadual para combater os terríveis e alarmantes
índices de depressão, automutilação e suicídio entre os jovens, apresento
esta proposição para que as Escolas públicas da rede estadual tenham
em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, prevenção
e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre crianças,
jovens e adolescentes e que, entre as ações a serem desenvolvidas,
estejam a realização de palestras e debates, bem como a distribuição de
cartilhas de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

PROJETO DE LEI Nº 596 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informar à
gestante o direito ao acompanhante durante o
trabalho de pré-parto, parto e pós-parto no âmbito
do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Ficam obrigados os médicos obstetras a informarem à
gestante, na primeira e última consultas pré-natal, sobre o seu direito
à presença de acompanhante durante o trabalho de pré-parto, parto e
pós-parto.

Art. 2º Deverá constar, nos exames de Beta HCG, o seguinte
aviso:

“É direito da parturiente ter um acompanhante no momento
do trabalho de pré-parto, parto e pós-parto imediato.”,
conforme Lei Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005.”

Parágrafo Único - A informação a que se refere este artigo
deverá estar disposta de forma visível e legível.

Art. 3º Os hospitais e clínicas deverão informar às parturientes,
por escrito, no ato da entrada, ao preencherem os formulários de
internação, sobre o direito de serem assistidas por pessoa, por ela
indicada, no pré-parto, parto e pós-parto.

Parágrafo Único – Em caso de recusa ao acompanhante por
parte da parturiente, deverá ser informado o motivo em formulário.

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

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O direito das gestantes de terem um acompanhamento na hora
do parto é previsto pela Lei Federal 11.108/2005, que conferiu nova
redação ao art. 19 da Lei 8090/90 e estabeleceu que os serviços de
saúde do SUS (rede própria ou conveniada) ficam obrigados a permitir
a presença de um acompanhante junto à parturiente durante todo o
período de trabalho de pré-parto, parto e pós-parto imediato.

A Lei nº 11.108/2005 alterou a Lei nº 8.080/90 para garantir às
parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS.

A Resolução RDC nº 36, de 3 de junho de 2008, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é expressa ao afirmar que o
acompanhante é de livre escolha da parturiente. A Resolução Normativa
nº 167, de 9 de janeiro de 2008, da Agência Nacional de Saúde - ANS
dispõe que a mulher deve indicar um acompanhante. No mesmo sentido
Portaria 2.418, de 2 de dezembro de 2005, do Ministério da Saúde que
reconhece a existência de estudos médicos que demonstram que “o
acompanhamento da parturiente reduz a duração do trabalho de parto,
o uso de medicações para alívio da dor e o número de cesáreas, a
depressão pós-parto e se constitui em apoio para amamentação”.

Todavia, esse direito não tem sido respeitado. Há denúncias de
que no SUS as mulheres apenas podem indicar acompanhantes do sexo
feminino, o que impede que os pais das crianças estejam ao lado de
suas mulheres em um importante momento para a entidade familiar. A
impossibilidade de indicação do pai como acompanhante obsta que a
criança firme desde os primeiros momentos de vida vínculo com a
figura paterna, pessoa de convívio mais próximo da mulher no cotidiano
e que tem por deveres prestar assistência e garantir o sustento, guarda
e educação dos filhos.

A Lei do Acompanhante é válida para parto normal ou cesariana
e a presença do(a) acompanhante (inclusive se este for adolescente)
não pode ser impedida pelo hospital ou por qualquer membro da
equipe de saúde, nem deve ser exigido que o(a) acompanhante tenha
participado de alguma formação ou grupo.

Ante o exposto, convoco os nobres pares para aprovação do
presente projeto.

PROJETO DE LEI Nº 597 / 19

Cria o programa estadual de combate à fome no
período das férias escolares das crianças e
adolescentes matriculados na rede pública estadual
de ensino, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica criado no âmbito do Estado do Maranhão, o
Programa Estadual de Combate à Fome nos períodos de férias escolares
de crianças e adolescentes matriculados na rede pública estadual de
ensino.

Parágrafo único. O programa que trata o caput tem por
finalidade garantir o direito à alimentação escolar com critérios, no
período de férias escolares, para as crianças e adolescentes em situação
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de pobreza e extrema e pobreza, matriculados na rede pública estadual
de ensino.

Art. 2° Para fins desta lei considera-se:
I - Família: unidade nuclear, eventualmente ampliada por

outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de
afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto
e que se mantém pela contribuição de seus membros;

II – Renda familiar mensal: soma dos rendimentos brutos
auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família,
excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de
transferência de renda;

III – Extrema pobreza: família com renda mensal per capita de
até R$ 89,00 (oitenta e nove reais);

IV – Pobreza: famílias com renda familiar mensal per capita
entre R$ 89,01 (oitenta e nove reais e um centavo) e R$ 178,00 (cento
e setenta e oito reais).

§1° Caberá ao Poder Executivo atualizar anualmente, de acordo
com o critério a ser estabelecido em ato específico, os valores definidos
nos incisos III e IV.

§2° O benefício de que trata o parágrafo único do artigo 1° será
mantido até a cessação da condição de elegibilidade de cada um dos
beneficiários que lhe deram origem.

Art. 3° Para participar do programa, o aluno deverá estar
devidamente matriculado em uma escola da rede pública estadual de
ensino, ter frequência escolar igual ou superior a 85% (oitenta e cinco
por cento);

Art. 4º Os alunos que cumprirem os requisitos do art. 3° desta
lei e, que se enquadrarem nas situações dos incisos III e IV do artigo 2°,
terão direito à alimentação escolar com critérios nos períodos de férias
escolares.

§1° Os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual
deverão garantir alimentação com critérios ao aluno em refeitório ou
local equiparado que garanta a higiene, a saúde e a segurança do
participante do programa.

§2° A alimentação com critérios de que trata o caput, deverá
ser distribuída nos períodos matutino e vespertino, todos os dias úteis,
durante as férias escolas.

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta lei serão
atendidas com recursos próprios do orçamento, suplementados, se
necessário.

Art. 6º Esta lei entra em vigor no ano letivo posterior à de sua
publicação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa garantir às crianças e adolescentes

o direito à alimentação adequada, mesmo nos períodos de férias
escolares. É extremamente importante que haja políticas públicas para
este público que se encontra em situação de vulnerabilidade social,
resguardando a estes cidadãos a garantia à alimentação.

A Constituição Federal garante este direito e impõe o dever ao
Estado de fornecer alimentação digna e saudável para a população.
Não se trata de mera formalidade, mas de políticas públicas para garantir
a dignidade a todo cidadão, em qualquer situação, não importando sua
renda, cor ou classe social, uma vez que a todos são assegurados a
dignidade da pessoa humana, conforme preceitua o art. 1°, III, da
Constituição Federal.

Nessa esteira, o art. 6º da Constituição quando trata “Direitos
Sociais”, afirma que: “São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho. A moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta constituição.” Não
restringe o direito à alimentação vinculado apenas ao período letivo.

Em seu artigo 288, a Constituição ainda ressalta que: “O dever
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...)VI.

Atendimento ao educando, com todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde”, mais uma vez, sem
qualquer afirmação que tais direitos devem ser garantidos apenas no
período letivo.

Diante disso, o Ministério da Educação editou a resolução nº
26, de 17 de junho de 2013 que “Dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação – PNAE”, nos seguintes termos:

“Considerando que a alimentação adequada é um direito
fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC
(art. 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável
à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo
o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias
para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da
população, como disposto na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de
2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional;”

Ante o exposto, requeiro o apoio dos nobres pares para
aprovação deste projeto de lei.

Assembleia Legislativa, em 02 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 598 / 19

“Considera a cola de sapateiro como substância
entorpecente, no âmbito do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

 Art. 1º - Fica considerada a substância química composta de
TOLUENO, N + HEXANO E CETONAS (cola de sapateiro) como
substância entorpecente, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Aplicam-se todos os dispositivos da legislação
pertinente aos portadores, usuários e revendedores da referida
substância.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor, na data da sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão          /          /2019. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

O objetivo do presente projeto de lei é enquadrar na aplicação
das punições previstas no Código Penal para consumo e
comercialização de entorpecentes a substância química composta de
TOLUENO, N + HEXANO E CETONAS (cola de sapateiro), em
razão dos seus comprovados efeitos alucinógenos e de dependência
química.

Os efeitos dos solventes, substância contida na “cola de
sapateiro”, vão desde uma estimulação inicial, seguindo-se de uma
depressão, podendo aparecer processos alucinatórios. Quando inalados
cronicamente, os solventes podem levar a destruição de neurônios,
causando lesões irreversíveis no cérebro, lesões de medula óssea, nos
rins, no fígado e a degeneração progressiva dos nervos periféricos que
controlam os músculos.

Os solventes causam tolerância, ou seja, levam o usuário a
consumir quantidades cada vez maiores da mesma droga ou a recorrer
a substâncias mais fortes para obter o efeito desejado.

Vale ressaltar que os chamados meninos de rua em sua maioria
fazem uso de cola de sapateiro.

Pelos motivos elencados é que solicito aos nobres pares a
aprovação desta propositura de grande alcance social.
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PROJETO DE LEI Nº 599 / 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, 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.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão/     /2019. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

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
pessoas com deficiência. O acesso a certidões de registro civil
confeccionadas em braile tem como escopo atender a essa previsão
constitucional. 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.

PROJETO DE LEI Nº 600 / 19

Modifica dispositivo da Lei nº. 6.513, de 30 de
novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto
dos Policiais-Militares da Polícia Militar do
Maranhão e dá outras providências.

Art. 1°. O § 4º, do artigo 120, da Lei nº. 6.513, de 30 de
novembro de 1995, do Estado do Maranhão, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 120. (...)
§ 4º - A transferência ex-offício de que trata o inciso II deste

artigo não se aplica ao Coronel QOPM que estiver exercendo o cargo
de Comandante-Geral da Polícia Militar, de Subcomandante da Polícia
Militar e de Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado.” (NR)

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 28 de novembro de 2019. - Fernando Pessoa  -  Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como
Constituição Cidadã, consagrou em seu artigo 144, caput e inciso V
que “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos: polícias militares e corpos de bombeiros militares.”

Além disso, a Constituição Estadual do Maranhão, consagrou
em seu artigo 42, caput que “A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.”

Neste contexto, a Polícia Militar tem papel de relevância, uma
vez que se destaca, também, como força pública estadual, primando
pelo zelo, honestidade e correção de propósitos com a finalidade de
proteger o cidadão, sociedade e os bens públicos e privados, coibindo
os ilícitos penais e as infrações administrativas.

Nos dias atuais, o Comando da Polícia Militar, além de suas
atribuições constitucionais, desempenha várias outras atribuições que,
direta ou indiretamente influenciam no cotidiano das pessoas, seja
atuando, orientando, colaborando com todos os segmentos da
comunidade, diminuindo conflitos e gerando a sensação de segurança
que a comunidade anseia.

Destarte, o presente projeto de lei tem por objetivo a inserção
da expressão “Subcomandante” no § 4º, do artigo 120, da respectiva lei
já mencionada. E sua aprovação é imprescindível para viabilizar uma
maior estabilidade da Polícia Militar e a modernização da legislação
maranhense.

LEGISLAÇÃO CITADA
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

Art. 42 da Constituição Estadual do Maranhão;
Lei Estadual nº. 6.513, de 30 de novembro de 1995.

   Fernando Pessoa                                                  Neto Evangelista
Deputado Estadual                                               Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 601 / 19

Dispõe sobre cadastro de compra, venda ou troca
de cabo e fio de cobre, arames, baterias,
transformadores, materiais de alumínio, tubos e
tampos metálicos e peças metálicas em geral, para
quaisquer finalidades no Estado do Maranhão.

Art. 1º Os ferros-velhos e todos os locais onde se pratique a
comercialização de cabo e fio de cobre, arames, baterias,
transformadores, materiais de alumínio, tubos e tampos metálicos e
peças metálicas em geral, para quaisquer finalidades no Estado do
Maranhão, deverão emitir nota fiscal de entrada, nos termos do
Regulamento do ICMS-MA, e preencher cadastro específico de compra,
venda ou troca, identificando o vendedor e o comprador, e contendo as
seguintes informações:

I - nome, endereço, telefone, identidade e CPF do vendedor e
do comprador;

II - data da venda, da compra ou da troca;
III – detalhamento da quantidade e da origem de cabo e fio de

cobre, arames, baterias, transformadores, materiais de alumínio, tubos
e tampos metálicos e peças metálicas em geral, comercializados; e

IV – especificação, em caso de troca, do material permutado
pelo cabo e fio de cobre, arames, baterias, transformadores, materiais
de alumínio, tubos e tampos metálicos e peças metálicas em geral.

Art. 2º Os cadastros deverão ser encaminhados, mensalmente,
ao órgão estabelecido pelo Poder Executivo no decreto regulador desta
Lei.

Art. 3º O estabelecimento que não cumprir o disposto na
presente Lei fica sujeito, cumulativamente, às seguintes penalidades:

I - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
II - apreensão de todo material identificado como cabo de cobre,

alumínio, baterias e transformadores; e
III - em caso de reincidência, o cancelamento da sua inscrição

no cadastro de contribuinte do ICMS.
Art. 4º O órgão controlador e fiscalizador das disposições

contidas nesta Lei será definido pelo Poder Executivo quando da
regulamentação da presente Lei.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 28 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
O furto e a receptação de cabo de cobre, alumínio, baterias e

transformadores tem sido um problema muito comum em todo o Estado
do Maranhão, por esta razão proponho, por intermédio do presente
projeto de lei, o cadastramento e o controle da compra e venda desses
materiais, bem como a punição dos estabelecimentos que
comercializarem estes objetos sem procedência.

O projeto de lei ora apresentado busca controlar o comércio
ilegal, estabelecendo como primeiro passo a criação de cadastro de
identificação dos vendedores e compradores, no qual constará de forma
clara e expressa a procedência dos materiais e os respectivos
fornecedores, bem como se destina a incrementar e consolidar os elos
da reciclagem e a coibir, de forma constante, o furto e a receptação
indébita de cabo de cobre, alumínio, baterias e transformadores.

Outro fato positivo do cadastro é que os órgãos de segurança
podem proceder a sua filtragem e por seu intermédio localizar infratores,
como também a simples ação de preencher o cadastro pode levar o
transgressor a desistir de seu furto.

O furto de cabos de energia e telefônico tem causado imensos
transtornos à população e às empresas que precisam arcar com o custo
de reinstalação imediata da fiação furtada, conforme é constantemente
noticiado nos meios de comunicação, numa demonstração clara de que
esta prática criminosa está cada vez mais disseminada em todo o Estado.

Nesta mesma esteira de acontecimentos, o furto de alumínio,
baterias e transformadores tem causado imensos prejuízos às
prestadoras de serviços públicos essenciais ao cidadão como
fornecimento de água, luz e telefonia, bem como às pessoas civis que
tem de arcar com os prejuízos causados aos seus bens patrimoniais.

Com o cadastramento dos compradores e vendedores e com a
exigência de documentação em todas as negociações envolvendo cabo
de cobre, alumínio, baterias e transformadores, as autoridades
constituídas terão amplo conhecimento do universo de pessoas que
trabalham com este tipo de material e qual a procedência dos produtos
adquiridos, fato este que, de forma bastante eficaz, atuará como fator
de coibição desta prática delituosa e na identificação dos responsáveis.

Dessa forma, e à exemplo do que já ocorre no Estado de Santa
Catarina, através da Lei Estadual nº 15.885/2012, este Projeto é
fundamental para a prevenção e combate de tais práticas infrativas.
Por essas razões, contamos com o apoio dos pares para aprovação
deste Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI Nº 602 / 19

Declara de utilidade pública a União dos
Moradores “Força do Povo” do Povoado de
Arraial.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a União dos
Moradores “Força do Povo” do Povoado de Arraial, 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 União dos Moradores “Força do Povo” do Povoado de

Arraial é uma entidade civil, é uma Entidade Jurídica de Direito Privado,
Associação de caráter civil beneficente, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada.

Ela tem como OBJETIVOS: desenvolver ações de proteção, à
família, a infância, a maternidade, a adolescência e velhice; amparo as
crianças e adolescente carentes, ações de preservação, habitação do
mercado de trabalho, assistência educacional ou de saúde;
desenvolvimento da cultura; atendimento e assessoramento dos
beneficiários da Lei Orgânica da Assistência Social e a defesa e garantia

de seus direitos; articular programas, projetos e serviços na área do
trabalho e renda, capacitação e inclusão digital; promover ou formar
articulação com outras organizações, a fins, Programas de
aperfeiçoamento de jovens e adultos e de pessoas portadoras de
deficiência, na pespectativa de suas inserções e gerações de renda no
mercado de trabalho; viabilizar o acesso de famílias em situação de
pobreza, as ações de capacitação, objetivando a melhoria de qualidade
de vida; promover parcerias no sentido de desenvolver ações voltadas
para o atendimento de pessoas idosas, buscando à sua valorização e o
resgate da cidadania; a Entidade procurará sempre junto dos poderes
públicos e privados adquirir meios de melhoria para a comunidade,
podendo receber auxílios subvenção, donativos de pessoas físicas e
privadas, ou de direito público, além de poder promover campanha
que permita a arrecadação para ser usada, em benefício da coletividade.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por essa União, 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, 02 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 603 / 19

Considera de Utilidade Pública a “Associação de
Moradores da Vila Cícero Ferraz e Assentamento
Agrícola Estevam José de Sousa”, com sede e foro
no Município de Timon, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública, o “Associação
de Moradores da Vila Cícero Ferraz e Assentamento Agrícola
Estevam José de Sousa”, com sede e foro no Município de Timon,
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de

agosto de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

J U S T I F I C A T I V A
Trata-se de projeto que visa declarar de utilidade pública a

“Associação de Moradores da Vila Cícero Ferraz e Assentamento
Agrícola Estevam José de Sousa”, associação privada, sem finalidade
econômica e com caráter exclusivamente beneficente e assistencial. A
Associação tem como finalidade promover o bem estar social, por
meio de ações coletivas e em parceria com o poder público em todas as
suas esferas de atuação.

Ante o exposto, sendo a a aludida associação de amplo interesse
social e assistencial e, cumpridos os demais requisitos legais, esta
signatária conta com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste
projeto.

PROJETO DE LEI Nº 604 / 19

Regulamenta a utilização de equipamentos e
vestimentas de proteção individual pelos
profissionais da área de saúde no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º Os equipamentos e vestimentas de proteção individual
dos profissionais da área de saúde com atuação no Estado do Maranhão,
bem como os instrumentos empregados no atendimento direto aos
pacientes, somente poderão ser utilizados no ambiente laborativo em
que o trabalhador exerça sua atividade profissional.

§ 1º Entende-se por equipamentos e vestimentas de proteção
individual, descartáveis ou não, todos os dispositivos de uso pessoal,
tais como uniformes, jalecos, aventais, macacões, luvas, óculos,
máscaras, calçados, toucas ou gorros, protetores auriculares e qualquer
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outro equipamento individual para o serviço de saúde, destinados à
proteção e integridade do trabalhador ou ao combate de possíveis
infecções, mediante a redução dos riscos de contaminação do ambiente
de trabalho por micro-organismos externos.

§ 2º Para efeito desta lei, considera-se trabalhador da área de
saúde todo profissional que atue de forma direta ou indireta no serviço
de saúde da população, seja como empregado ou autônomo, tanto do
setor público ou privado, tais como médicos, dentistas, enfermeiros
instrumentadores, técnicos e auxiliares de enfermagem, biomédicos,
psicólogos, radiologistas, laboratoristas, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais e outros, abrangendo atendimentos em consultórios,
ambulatórios, postos de saúde, laboratórios, hospitais e
estabelecimentos similares.

Art. 2º Fica expressamente proibida a circulação de
profissionais portando equipamentos, vestimentas ou instrumentos
mencionados no artigo anterior, em ambiente considerando como área
externa, ou seja, qualquer local fora da área edificada em que se presta
o serviço de saúde, incluindo o pátio ou estacionamento da própria
Instituição, ressalvadas as situações de transporte externo e recepção
de pacientes.

Parágrafo único. Ficam excetuados da presente lei, os
profissionais de saúde quando estiverem no exercício direto de suas
atividades, fora dos seus ambientes internos de trabalho.

Art. 3º Sempre que for necessário o deslocamento externo, o
profissional deverá deixar os equipamentos abrangidos por esta lei
guardados em local apropriado e específico dentro do estabelecimento
de saúde, de forma que possa se reequipar após o seu retorno, cabendo
ao profissional de saúde, antes de iniciar qualquer atendimento e sempre
que regressar ao ambiente de trabalho, lavar suas mãos e higienizá-las
com antissépticos apropriados, em local destinado exclusivamente para
tanto.

Art. 4º A Secretaria de Estado da Saúde poderá desenvolver
atividades e campanhas de conscientização e de educação sobre
prevenção de riscos biológicos e de infecções do ambiente de trabalho
por contaminação de micro-organismos, voltadas para os profissionais
dos serviços de saúde.

Art. 5º O descumprimento ao que dispõe a presente lei acarretará
ao profissional de saúde, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, as
seguintes cominações:

I – advertência por escrito;
II – no caso de reincidência, tantas vezes quantas forem as

violações, caberá ao profissional ministrar palestras e realizar
atendimento de forma gratuita à comunidade no qual o mesmo está
inserido profissionalmente, de maneira inerente à sua formação
acadêmica.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo são
autoaplicáveis a partir da vigência desta Lei, cabendo ao Poder
Executivo Estadual, por seus órgãos de fiscalização, promover a
efetivação das mesmas.

Art. 6º Os empregadores serão responsabilizados,
solidariamente, pelas infrações ocorridas em seu estabelecimento, sendo
passíveis de execução diante da eventual inexistência de condições
para quitação pelo real infrator.

Art. 7º O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem
necessários à regulamentação da presente Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL   BECKMAN”, em 28 de novembro de 2019.
- Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa regulamentar o uso de
equipamentos e vestimentas de proteção individual, como jalecos e
aventais, em ambientes não hospitalares, comerciais e públicos, para
reduzir a contaminação de micro-organismos geradores de diversos
tipos de infecções.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os jalecos
podem ajudar a proliferar bactérias e contaminar pacientes. Cerca de
42% (quarenta e dois por cento) das vestimentas usadas em uma
pesquisa realizada, tinham bactérias perigosas ligadas às infecções
hospitalares.

A contaminação existe para os profissionais e pacientes. As
bactérias do jaleco podem não trazer uma doença imediatamente, mas
caso o profissional, e a vestimenta que foi exposta, participe
de procedimentos cirúrgicos ou punções venosas, onde há a quebra de
barreira da pele do paciente, essas bactérias podem cair na corrente
sanguínea e provocar infecções graves, difíceis de tratar por serem
hospitalares e geralmente resistentes a antibióticos.

Não há pretensão de se restringir o direito de ir e vir do cidadão,
mas tão somente se almeja, impedir que equipamentos e vestimentas
utilizados no ambiente hospitalar, sejam expostos à ambiente externo,
para que seja diminuída a possibilidade de eventuais infecções. Vale
ressaltar, que legislações similares vêm sendo aprovadas em outros
estados brasileiros.

  Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres
Pares, no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei, que
contribuirá significativamente para a saúde pública da população
maranhense.

REQUERIMENTO Nº 721 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta Casa, requeiro à Vossa Excelência,
que seja prorrogado o prazo por igual período (180 dias) da Comissão
Temporária Especial criada com a finalidade de Promover o Estudo
sobre um Novo Modelo de Governança de Recursos Hídricos e
Saneamento Básico no Estado do Maranhão, Comissão esta concebida
através da Resolução Administrativa N° 776/2019 deste poder.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 28 de novembro de 2019.- Rafael Leitoa
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.12.19
EM: 02.12.19

REQUERIMENTO Nº 722 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja convocada uma sessão solene a realizar-se no dia 11 de
dezembro do corrente ano, logo após a sessão ordinária, para entrega
da Medalha Manuel Beckman ao Doutor Luiz César da Silva Costa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 28 de novembro 2019. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.12.19
EM: 02.12.19

REQUERIMENTO Nº 723 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a Mesa, seja registrado nos anais desta Casa, um voto de
profundo pesar pelo falecimento da Senhora Honória Nascimento
Santos, ocorrido no dia 26 de novembro, nesta Capital.
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A Senhora Honória Nascimento Santos, maranhense, nascida

no município de Cajapió, funcionária pública, costureira, e grande líder
política em São Luís, foi um exemplo de mulher, que viveu pautada na
conduta ética. Era casada com o Senhor Lourenço Amadeu Santos,
união que gerou sete filhos.

Requeiro por fim, que seja encaminhada mensagem de
condolências aos seus familiares, no endereço Rua F, Casa 04,
Residencial Morada do Sol, Bairro Araçagy, São José de Ribamar -
MA.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO em 27 de novembro 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. 03.12.19
EM: 02.12.19

REQUERIMENTO Nº 724 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja submetido à deliberação do Plenário, o Parecer nº 506/2019
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao projeto
de lei nº 393/2019, de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 28 de novembro de 2019. - CIRO NETO
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.12.19
EM: 02.12.19

REQUERIMENTO Nº 725 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do
Plenário, seja submetido ao regime de tramitação de Urgência,
para discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo
após a presente sessão ordinária, as Moções de Aplausos Lei nº 03/
2019; 08/2019; 12/2019; 13/2019; 19/2019; 24/2019; 25/2019; 26/
2019; 27/2019; 29/2019; 31/2019; 32/2019; 35/2019; 36/2019; 47/
2019 e 48/2019, de nossa autoria, ambos com parecer favorável.

Assembleia Legislativa, 02 de dezembro de 2019. -
WELLIGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.12.19
EM: 02.12.19

REQUERIMENTO Nº 726 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja incluído na ordem do dia para discussão e votação em
regime de urgência, o projeto de resolução nº 143/19, de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 29 de novembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.12.19
EM: 02.12.19

REQUERIMENTO Nº 727 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja incluído na ordem do dia para discussão e votação em
regime de urgência, o projeto de resolução nº 159/19, de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 29 de novembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.12.19
EM: 02.12.19

REQUERIMENTO Nº 728 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja incluído na ordem do dia para discussão e votação em
regime de urgência, o projeto de resolução nº 141/19, de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 29 de novembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.12.19
EM: 02.12.19

REQUERIMENTO N° 729 / 2019

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei nº
594/19, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019. Ricardo
Rios - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.12.19
EM: 02.12.19

REQUERIMENTO N° 730 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei nº
484/19, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019. Rafael
Leitoa - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.12.19
EM: 02.12.19

INDICAÇÃO Nº 1653 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra.
Maria Paula Azevedo e ao Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo, o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando a
melhoria dos serviços de iluminação pública no Residencial Bella Vista,
na Avenida General Arthur Carvalho, município de Paço do Lumiar e
entornos.

Segundo relatam os moradores locais, o referido residencial foi
entregue no final do ano de 2018 e não têm a devida infraestrutura,
como iluminação eficiente, o que facilita a ocorrência de assaltos na
região, afetando a segurança da população.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1655 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica na Avenida João Damásio Pinheiro, nº 146,
Maiobinha, no município de São José de Ribamar.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1656 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Secretário de Estado da Educação, o Sr. Felipe
Camarão, solicitando que no prédio anexo ao C. E. Prof. Maria Pinho,
situado na Rua O, Quadra 12, , sn, Cohatrac I, seja construído um
auditório e salas para atendimento aos alunos, como, por exemplo,
atendimento psicológico.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1657 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa e ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto e ao Secretário de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, o Sr. Rubens Pereira Júnior, solicitando
serviços construção de uma praça em um terreno que está localizado
entre a Avenida Mato Grosso e a Rua do Campo, na Chácara Brasil,
nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1658 /19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua João
Damásio Pinheiro importante via de acesso entre a Maiobinha e a
Cidade Operária, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1659 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de Peritoró, o Sr. Jozias Lima Oliveira,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano,
o Sr. Rubens Pereira Júnior e ao Governador do Estado, o Sr.
Flávio Dino, solicitando serviços de construção de praça em área
localizada na Avenida dos Rodoviários, BR 316, Peritoró/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1660 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (CAEMA), o Sr. André de Paula, Prefeito
de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo
Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de pavimentação asfáltica e esgotamento sanitário na 1ª
Travessa Augusto de Lima, 21, Liberdade, São Luís – Maranhão, CEP:
65035-030.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1661 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado Ofício ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário
Estadual de Saúde, solicitando o envio de ambulância para
atendimento as necessidades emergenciais no município de Paço do
Lumiar – MA, Nosso pedido se justifica pela necessidade de melhor
atender e proporcionar maior agilidade aos atendimentos de saúde a
população daquele município.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 27 de novembro 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 1662 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Edivaldo Holanda Junior, solicitando a construção de uma
praça com equipamentos para a prática de ginástica, em um terreno
localizado na Rua Santa Bárbara (antiga Feirinha) no Bairro São
Bernardo.

Nossa reivindicação é um anseio daquela comunidade, conforme
ofício anexo, que há muito tempo espera uma benfeitoria no referido
local.

Ressaltamos, ainda, que a construção da referida praça
possibilitará que as famílias residentes no Bairro São Bernardo possam
desfrutar de uma área de laser, evitando o uso inadequado do espaço.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 29 de novembro 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 1663 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao ilustre Senhor Prefeito Edivaldo
Holanda Junior, solicitando providências no sentido da recuperação
asfáltica das ruas dos conjuntos residenciais Fonte das Pedras e Fonte
do Bispo localizados no Bairro do Turu, considerando que algumas
dessas ruas estão praticamente intrafegáveis causando sérios problemas
para os moradores e aos que se dirigem aos referidos conjuntos
residenciais.

Na oportunidade, solicito ainda, ao ilustre Prefeito Edivaldo
Holanda a construção de uma praça no final do conjunto Fonte do
Bispo, com equipamentos para a prática esportiva das comunidades
ali residentes.

A presente reivindicação é um anseio daquela população e
contamos com o apoio do Prefeito Edivaldo Holanda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de novembro 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 1664 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Ilustríssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jowberth Alves, Secretário do Trabalho e Economia Solidária -
SETRES, solicitando,  a inclusão no Programa Rua Digna no Povoado
Mangabeira, situado na zona rural do município de Passagem Franca
– MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, elevando a qualidade de vida dos amigos
passagenses, gerado emprego por meio da pavimentação das ruas com
bloquete, melhorando a infraestrutura e o saneamento básico das
comunidades escolhidas.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 29 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1665 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Ilustríssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jowberth Alves, Secretário do Trabalho e Economia Solidária -
SETRES, solicitando,  a inclusão no Programa Rua Digna no Povoado
Peixe, situado na zona rural do município de Passagem Franca – MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, elevando a qualidade de vida dos amigos
passagenses, gerado emprego por meio da pavimentação das ruas com
bloquete, melhorando a infraestrutura e o saneamento básico das
comunidades escolhidas.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2019 25
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 29 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1666 / 19

Senhor Presidente,

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

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

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 29 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1667 / 19

Senhor Presidente,

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

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

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 29 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1668 / 19

Senhor Presidente,

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

Pública – Jefferson Portela a viabilização de uma Viatura Policial para
a Delegacia do Município de GRAJAÚ – MA.

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

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 29 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1669 / 19

Senhor Presidente,

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

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

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 29 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1670 / 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 O PLENO FUNCIONAMENTO DO
MAMÓGRAFO NO HOSPITAL DO CÂNCER NO MARANHÃO
(HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO), VEZ QUE
INÚMEROS PACIENTES RECLAMAM QUE TIVERAM OS
AGENDAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA
CANCELADOS EM VIRTUDE DA MÁQUINA NÃO ESTAR
FUNCIONANDO.

A presente indicação é uma solicitação de mulheres maranhenses
que dependem do Sistema Público de Saúde para prevenir e tratar o
câncer. Infelizmente, de acordo com relatos de pacientes, no último
mês várias mulheres tiveram os agendamentos para realização de
mamografia cancelados em virtude da máquina não estar funcionando.

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

Wellington do Curso
Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1671 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA
JUNÍOR, e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, ANTONIO
ARAÚJO , solicitando que adotem providências A FIM DE
PROVIDENCIAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS
POVOADOS JATOBÁ, VILA TIRADENTES E SITINHO, NA
ZONA RURAL DE SÃO LUÍS.

A presente demanda é fruto das solicitações dos próprios
moradores de São Luís, que padecem com o descaso e falta de
infraestrutura na região, razão pela qual apresenta-se o referido pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 02 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1672 / 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
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES, SENHOR
CARLOS LULA, solicitando providências no sentido de determinar
que seja  ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO
VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA EQUIPADA
COM UTI MÓVEL, PARA QUE SEJA DOADA AO MUNICÍPIO
DE PINHEIRO – MA, considerando a importância do papel social
que esses veículos desempenham como meio de transporte de seres
humanos que necessitam de primeiros socorros imediatos.

A ambulância equipada com UTI móvel dá à equipe médica
maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo vítimas de
acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que precisam ser
transportados de um local para outro em busca de um centro de
tratamento mais adequado.

O município de PINNHEIRO, com uma população de 82.990
habitantes, fonte IBGE, precisa de um serviço de atendimento pré-
hospitalar de qualidade para melhor servir uma faixa da população que
precisa de cuidados médicos emergenciais até serem transportados aos
centros de saúde mais avançados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 28 de
novembro de 2019. - THAIZA HORTEGAL - DEP. ESTADUAL –
PP - 3ª VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1673 / 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

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES, SENHOR
CARLOS LULA, solicitando providências no sentido de determinar
que seja  ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO
VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA EQUIPADA
COM UTI MÓVEL, PARA QUE SEJA DOADA AO MUNICÍPIO
DE CHAPADINHA – MA, considerando a importância do papel social
que esses veículos desempenham como meio de transporte de seres
humanos que necessitam de primeiros socorros imediatos.

A ambulância equipada com UTI móvel dá à equipe médica
maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo vítimas de
acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que precisam ser
transportados de um local para outro em busca de um centro de
tratamento mais adequado.

O município de CHAPADINHA, com uma população de 73.350
habitantes, fonte IBGE, precisa de um serviço de atendimento pré-
hospitalar de qualidade para melhor servir uma faixa da população que
precisa de cuidados médicos emergenciais até serem transportados aos
centros de saúde mais avançados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 28 de
novembro de 2019. - THAIZA HORTEGAL - DEP. ESTADUAL –
PP - 3ª VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1674 / 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
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES, SENHOR
CARLOS LULA, solicitando providências no sentido de determinar
que seja  ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO
VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA EQUIPADA
COM UTI MÓVEL, PARA QUE SEJA DOADA AO MUNICÍPIO
DE TURIAÇU – MA, considerando a importância do papel social que
esses veículos desempenham como meio de transporte de seres humanos
que necessitam de primeiros socorros imediatos.

A ambulância equipada com UTI móvel dá à equipe médica
maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo vítimas de
acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que precisam ser
transportados de um local para outro em busca de um centro de
tratamento mais adequado.

O município de TURIAÇU-MA, com uma população estimada
de 35.604 habitantes, fonte IBGE, precisa de um serviço de atendimento
pré-hospitalar de qualidade para melhor servir uma faixa da população
que precisa de cuidados médicos emergenciais até serem transportados
aos centros de saúde mais avançados.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 28 de novembro de 2019 – Dra. Thaíza Hortegal
- Deputada Estadual - PP

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

INDICAÇÃO Nº 1675 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando que seja adquirida 01
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(uma) ambulância a ser destinada ao hospital José Murad, na
cidade de Viana, que servirá a vários municípios da Baixada Maranhense.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
novembro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, alguém gostaria
de se inscrever no Pequeno Expediente? Vou suspender a Sessão, por
três minutos ou até que alguém se inscreva. Com a palavra, o Deputado
Felipe dos Pneus, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
Senhor Presidente, primeiramente, agradecer a Deus por este momento
e esta oportunidade. Bom, venho aqui agradecer à Defensoria Pública
por ela atender mais um pedido nosso que foi o Ônibus Escritório que
foi levado para a cidade de Santa Inês e Bela Vista. Foram mais de
duzentos atendimentos para toda essa população. E a nossa
preocupação era com a população mais carente, que tem menos acesso
a esses serviços essenciais, e nossa ação era poder garantir o acesso e
os direitos de quem mais precisa e não tem como pagar um serviço
jurídico. Foram atendidos em média 214 pessoas, 67 pessoas na cidade
de Santa Inês e 147 pessoas na cidade de Bela Vista. E foram com a
finalidade de levar assistência jurídica integral e gratuita à população,
consultas nas áreas do consumidor, família, civis, programa sociais e,
entre eles, o Tarifa Zero. Quero agradecer ao Defensor-Geral, Alberto
Bastos, por atender esse nosso pedido, agradecer aos defensores que
acompanharam o “Ônibus Escritório”, Walace e o Erick Luís, e agradecer
a todos da equipe, e que o bom que a população de Santa Inês, ela teve
mais o conhecimento da Defensoria Pública, que já existe na cidade de
Santa Inês, mas poucas pessoas tinham esse conhecimento. E com a
ida do “Ônibus Escritório”, ele abriu mais a mente das pessoas, para
ele ter mais conhecimento desses serviços jurídicos na cidade. E quero
dizer também da minha participação na corrida, que foi feita pelo
Instituto Acqua, pelo Hospital Macrorregional de Santa Inês, agradecer
a toda equipe que fez a organização desse grande evento, que foi uma
forma de atrair pessoas para doar sangue e conseguir essas bolsas de
sangue para o hospital. Parabenizar esses que organizaram essa corrida,
e, claro, aos participantes que participaram. Obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspensa por dois minutos. Reaberta a Sessão. Deputado
Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, venho destacar hoje que nós tivemos uma grande
homenagem, uma solenidade na verdade, em homenagem ao nosso
Presidente Nacional do MDB, Deputado Federal Baleia Rossi. Nós
entregamos uma comenda Manuel Beckman ao Baleia Rossi em
homenagem ao trabalho que ele tem feito em prol do Maranhão,
principalmente em apoio aos Deputados Federais, Deputado João
Marcelo, Deputado Hildo Rocha, no sentido de liberação de projetos
do Governo Federal e de emendas para atender os municípios do
Maranhão. E faço também um agradecimento especial ao Presidente

Othelino Neto que presidiu hoje essa solenidade, foi um gesto inclusive
de carinho com o Presidente Baleia Rossi. E foi de suma importância
porque estiveram presentes aqui também o nosso querido Deputado
Neto Evangelista, o nosso querido Deputado Glalbert Cutrim que
também prestigiaram esse evento. Estiveram também o ex-Governador
Lobão, a ex-Governadora Roseana, o ex-Governador João Alberto, o
Deputado Federal João Marcelo também se fez presente. Foi uma
solenidade extremamente concorrida onde inclusive companheiros
nossos, de todo o Maranhão, também se fizeram presentes. E era
importante fazermos este registro principalmente pela importância
que o Presidente Baleia Rossi tem hoje na vida do país, também na
vida do nosso Partido. Tem sido um Presidente muito presente em
todas as atividades partidárias, mas também tem sido uma figura
fundamental no equilíbrio das políticas, inclusive dentro do Congresso
Nacional, na Câmara Federal, porque além de Presidente Nacional ele
também é o líder do MDB na Câmara. E depois disso, tivemos o
Encontro Estadual do MDB, aqui também no Auditório Fernando
Falcão, tiveram representantes de mais de 100 municípios do Maranhão,
de Diretórios do Maranhão onde também o MDB com apoio do
Presidente Baleia Rossi determinou a orientação do Diretório Nacional
no sentido de candidaturas próprias nos municípios do Maranhão. E
hoje foi um momento de alegria porque o Baleia Rossi também lançou
a nossa ex-Governadora Roseana como pré-candidata oficialmente à
Prefeitura de São Luís. Foi um fato importante, marcante, foi o ponto
alto inclusive desse encontro porque a Governadora Roseana, além de
ser a nossa pré-candidata em São Luís, ela também termina sendo um
cabo eleitoral importante e fundamental, em todos os municípios do
Maranhão. O partido fechou questão em relação a isso, o Diretório
Nacional, o Diretório Estadual, o Diretório Municipal, mas, acima de
tudo, o conjunto do MDB tomou decisões fundamentais no sentido de
se fortalecer visando 2020 e pensando, claro, em 2022. O partido tem
um projeto político definido e para que esse projeto político seja
realmente concretizado é necessária a participação de todos os militantes
do partido, os prefeitos, dos vice-prefeitos, os ex-prefeitos, dos
vereadores, dos presidentes de diretório. Então, o partido fez um
chamamento interno para que nós pudéssemos nos organizar e trabalhar
dentro de um projeto único, dentro de um projeto de unidade do MDB.
E é isso que foi a grande marca desse encontro e a presença do nosso
Presidente Baleia Rossi foi o ponto alto do encontro, porque veio
consolidar todo esse entendimento importante que nós temos em relação
às candidaturas próprias do MDB, em vários municípios do Maranhão,
Imperatriz também foi discutido e foi também determinado que, em
Imperatriz, nós tenhamos uma candidatura própria e o nome que foi
sugerido pelo Presidente Baleia Rossi, também foi do empresário, do
agropecuarista, Franciscano, que é um militante do partido, já foi
Presidente da Associação Comercial de Imperatriz, já foi Presidente
do Sindicato Rural, é um cidadão de bem, e que também representará o
MDB, nessa pré-campanha, no sentido de consolidar o seu nome para
a disputa futura dentro de Imperatriz. Então, eu quero, mais uma vez,
agradecer ao Presidente Othelino Neto, pelo seu gesto de grandeza, no
sentido de ter prestigiado um evento do Presidente Nacional do MDB,
mostrando que aqui, nesta Casa, ele trata todos, de forma igualitária,
independente das posições políticas, das posições partidárias que
tenhamos aqui, mas o Presidente Othelino Neto nunca nos faltou em
todos os momentos em que nós precisamos dele. Então, fica aqui o
meu agradecimento registrado ao Presidente Othelino Neto, também
ao Deputado Glalbert Cutrim, ao Deputado Neto Evangelista, também
pela participação desse encontro. Então, o MDB, hoje, mostrou
novamente a sua força eleitoral e, acima de tudo, a sua força política.
Estamos juntos para sempre lutar pelo bem do Maranhão. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem

revisão do orador) – Senhor Presidente Othelino, demais membros da
Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, caros pares. Eu quero
parabenizar o Presidente Othelino e o Deputado Edivaldo Holanda,
hoje participando de uma cerimônia que vai ficar marcada na minha
memória, uma cerimônia muito importante em que homenageamos
hoje, nesta Casa, um dos maiores tribunos da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão de todos os tempos, Deputado estadual e
também ex-presidente da Assembleia, Deputado Celso Coutinho. Nós
registramos o nosso respeito, o nosso carinho ao Deputado Celso
Coutinho. Eu não posso iniciar o meu pronunciamento, na tarde de
hoje, sem parabenizar o Presidente Othelino e sem parabenizar Vossa
Excelência, que são os autores do requerimento. Na verdade, Vossa
Excelência, que é o autor do requerimento, depois subscrito pelo nosso
Presidente, e que hoje eu também participei. Presidente Othelino que
também é afilhado, hoje que eu ganhei também um padrinho, eu me
autointitulei afilhado também do Deputado Celso Coutinho. Então,
parabéns a Vossa Excelência pela autoria do requerimento. Parabenizar
o Presidente Othelino e aproveito a oportunidade também para
parabenizá-lo porque, no último sábado, nós estivemos, Presidente
Othelino, na região do Itaqui-Bacanga, precisamente no Anjo da Guarda,
e fomos agraciados, homenageados com o destaque de pré-candidatos
à Prefeitura de São Luís. No evento, logo pela manhã, no evento do
PSDB, eu reafirmei o meu compromisso com São Luís e reafirmei a
minha pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. Logo mais à noite,
durante um evento do Jornal Itaqui Bacanga, nós fomos agraciados
também com o prêmio destaque de pré-candidatos a prefeito de São
Luís. Na oportunidade, Senhor Presidente Othelino, V.Ex.ª também foi
homenageado e eu tomei a liberdade de receber o Prêmio Destaques
dos Melhores do Ano 2019, recebi a comenda, recebi a premiação em
nome de V.Ex.ª e aproveito também para entregá-la pessoalmente, logo
após o meu pronunciamento, que foi o Prêmio Itaqui-Bacanga. V.Ex.ª
também recebeu uma deferência elogiosa. Então, parabéns, Presidente
Othelino, parabéns a todos os Deputados da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Tenho ainda que destacar que a Lei nº 10.970,
de nossa autoria, que é a lei que institui o Dezembro Verde, um mês
destinado à conscientização, à nossa luta em defesa dos animais e,
principalmente, no combate aos maus-tratos de animais, ao abandono
de animais. São Luís tem mais de 15 mil animais abandonados nas ruas.
Nós somos contemplados com uma solicitação e apreciamos essa pauta,
trouxemos para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
discutimos com os protetores, com os defensores de animais e
apresentamos. No final do ano passado, foi aprovada a Lei nº 10.970
que institui o Dezembro Verde. Então, estamos iniciando o mês de
dezembro na causa animal, na defesa dos animais e, principalmente, no
combate. Então mais uma vez destacando a Lei n° 10.970, uma lei de
nossa autoria, que institui Dezembro Verde, que é do combate dos
maus-tratos aos animais, o combate ao abandono de animais, a nossa
luta em defesa dos animais. Senhor Presidente, o mês de dezembro
também é conhecido como Dezembro Cinza, a Lei n° 10.790/2018, de
autoria de um companheiro nosso, Deputado Cabo Campos. E o
Dezembro Cinza faz referência ao reconhecimento dos nossos policiais
militares, policiais civis e bombeiros que foram mortos no combate à
criminalidade. De 2013 a 2019, Deputada Daniella, nós já perdemos
50 policiais militares, civis e bombeiros, 50 pais de famílias perderam
suas vidas no combate ao crime organizado. No último sábado também,
à tarde, estivemos no Comando da Polícia Militar e uma linda
homenagem. Colocaram 50 cruzes em forma de reconhecimento desses
policiais. Os pais, as mães, maridos, esposas, filhos desses policiais,
que morreram em combate, foram prestar essa homenagem. E o
helicóptero do CTA sobrevoando o Comando da Policia Militar, o
retorno da Polícia Militar e jogaram rosas, pétalas de rosas, rosas em
homenagem a esses policiais. Mas, Deputado Edivaldo, o que mais
chamou atenção nessa homenagem, a tristeza que permeia o coração do
familiar do policial militar. Homens e mulheres que são iguais a todos
nós. Homens e mulheres que doam a sua vida, deram a sua vida para
proteger a nossa. Então nosso reconhecimento a todos os policiais

civis, militares e bombeiros do Estado do Maranhão. E o Dezembro
Cinza, essa homenagem aos nossos bravos guerreiros policiais militares,
bravos guerreiros policiais civis. Não só a nossa luta, mas o nosso
reconhecimento e a valorização permanente da Polícia Militar, Polícia
Civil e Corpo de Bombeiros. Presidente, ao concluir meu
pronunciamento, quero pedir a V. Ex.ª que possa nos conceder um
minuto de silêncio em homenagem aos 50 policiais militares e policiais
civis que tombaram no combate ao crime organizado, de 2013 a 2019.
De 2013 a 2019 nós perdemos 50 guerreiros, 50 companheiros, 50
bravos e destemidos policiais militares, policiais civis e bombeiros. O
nosso respeito aos policiais civis, policiais militares do Estado do
Maranhão. O nosso respeito incondicional. E solicitar ao Presidente
que façamos um minuto de silêncio em homenagem aos 50 policiais
militares que morreram de 2013 a 2019, defendendo a sociedade,
defendendo o cidadão, defendendo a população, defendendo as nossas
vidas, o nosso respeito e a nossa valorização a todos os policiais civis
militares e bombeiros do estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço a todos que fiquem em posição de respeito para que
façamos um Minuto de Silêncio, a pedido do Deputado Wellington do
Curso. Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós! Galeria, imprensa, senhores
servidores desta Casa, Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
galeria, internautas, telespectadores. Presidente, a Ordem do Dia de
hoje, no item 12, traz o requerimento nº 709, de autoria da Oposição,
do Deputado Adriano, do Deputado César Pires, do Deputado
Wellington do Curso, pedindo a convocação desta Casa, para o senhor
Mayco Murilo Pinheiro, Presidente do IPREV. Embora a relevância do
tema, sobretudo, no momento em que o Brasil discute a Previdência,
as aposentadorias, o resultado já é previsível, ou seja, esta Casa vai
negar. Mas eu queria apenas alertá-los da importância dessa situação,
porque 2017, por meio da lei nº 197, de 06 de novembro de ano citado,
2017, foi criado aqui o IPREV. O IPREV que tirou de uma Secretaria
Adjunta, da Secretaria de Administração, a coordenação das
aposentadorias, ou seja, o órgão que cuidava das pessoas. E remeteu a
uma autarquia com a doce ilusão de que essa autarquia seria um
instrumento poderoso que o Estado lançaria mão para modernizar e
avançar em relação à Previdência. O resultado foi um fiasco, quebrou o
fundo, o FEPA, e comprometeu a já carcomida e debilitada previdência
do Estado, e quem pagou a conta fomos nós, servidores. No dia 07 de
novembro de 2018, fiz um expediente a Sua Excelência o Senhor
Presidente do Instituto de Previdência Social do Servidor do Estado do
Maranhão, Joel Fernando Benin, solicitando a relação patrimonial
daquele órgão, que me encaminhou realmente a resposta, uma resposta
deformada, sem objetividade, mostrando claramente a incompetência
do órgão recém-criado para poder gerenciar ou pelo menos saber o
patrimônio do instituto. Incompetência pura do senhor Benin, que foi
posto pra rua. Numa audiência aqui, nesta Casa, com o outro Presidente,
o senhor Murilo, e com o Secretário do Estado, ficou acordado que ele
encaminharia, até o final de outubro, a relação de todo o patrimônio do
IPREV. Ao doutor Adelmo Soares, Presidente da Comissão,
encaminhamos, no dia 24 de junho de 2019, o doutor Adelmo está aqui
presente, uma nova relação pedindo o patrimônio do IPREV, que
também ainda não nos chegou nada em relação a isso. Por isso, só
justificaria a presença do senhor que não respeitou esta Casa, levou de
roldão a importância desta Casa, sacrificando o nome de todos, da
Presidência ao menor servidor daqui. Não teve respeito o senhor
Murilo, apostando na maioria, por isso talvez não seja convocado
daqui a pouco para prestar esclarecimento. Fiquei, Senhor Presidente,
deveras assustado quando vi no blog que o Mesa de Bar abre temporada
de férias em show da Casa das Dunas. Vocês sabem a quem pertence a
Casa das Dunas? Pertence ao FEPA que está quebrado. O Estado bota
e lá é alugado para orgia, para brincadeira. E sabe para onde vai o
dinheiro? Eu não sei, porque o dinheiro é do FEPA e deveria ser colocado
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exclusivamente para o FEPA, mas não é. E para onde vai? O senhor
Murilo também não explicou nada disso para nós. Nada. Exatamente
nada. Embora a lei complementar deixe bem claro que todos os recursos
aferidos de várias fontes, inclusive dos aluguéis, deverão ser colocados
no FEPA, ora, para um fundo que já está quebrado, aluga todos os dias
lá, faz promoções por meio de blogs, e o Estado não toma nenhuma
providência. Para onde vai o dinheiro do FEPA? Se isso é o que nós
sabemos, porque eu estive lá e a Casa das Dunas é uma casa emblemática,
mas todo o complexo está comprometido. Para onde vai o dinheiro dos
aposentados do Maranhão? E olha que essa mesma lei que citei agora
aqui criou inúmeros cargos, largou de ser uma secretaria adjunta para
poder ser uma autarquia, mas uma autarquia gerenciada por
incompetentes, por incapazes, por neófitos na vida pública, sem
objetividade e que fracassam também com os recursos previdenciários
do Maranhão. Quem deve prestar contas disso é o senhor Murilo que
com certeza terá provocada a sua convocação, mas será negada. Estaria
certo o servidor do nosso Estado, o patrimônio histórico do Estado,
ser sacrificado para aluguéis de festa, cujo dinheiro Deus sabe onde é
colocado? E não se cobra nada! Esta Casa fica aqui de joelhos para
isso, fica surda, muda, sem ter a menor atenção ao que está acontecendo.
Foi criada uma lei, senhores, foi criada na verdade uma autarquia, era
apenas uma secretaria adjunta e nunca aconteceu tanta coisa como está
acontecendo. Era simplesmente... foi criada uma autarquia, com poder
de gerenciar, mas botaram só incompetência que querem se locupletar
do dinheiro do Estado. Que o senhor Murilo venha aqui prestar contas
ou o Ministério Público cobre dele! O certo é que não é correto isso.
Está alugada a Casa das Dunas, foi alugada para festa, está aqui, foi
alugada para festa. Foi alugada para festa. E o dinheiro deveria ir, pela
lei complementar, exclusivamente para os cofres do FEPA, para poder
ajudar a pagar. “Ah, César, é um sonho teu de ver apenas um arrazoado,
uma pequena coisa em relação a isso”. Eu não estou me preocupando
com quantitativo. A moral não tem quantidade. A moral tem, na verdade,
de fazer o certo, fazer o correto e ser punido. É o papel desta Casa, é
a fiscalização, ela não está fazendo. Querem ver? Já, já ela vai negar
aqui a convocação do seu Murilo, no que pese que ele alugue a Casa
das Dunas para festa, mas não presta conta. Aposta aqui na obediência
desta Casa, aposta na maioria desta Casa, aposta em mandar nesta
Casa, aposta em tudo, mas olha, você da sociedade também é
responsável, porque não reage a esse estado de coisas que estamos
vivendo. Está alugada e ele nunca me responde e o senhor Adelmo
Soares, Presidente da Comissão, foi cobrado, foi reiterado, aliás, ao
seu Adelmo. Eu não acredito que o senhor Adelmo vai votar agora a
favor da não convocação do seu Murilo. Fica aqui, Presidente, o meu
apelo aos meus pares que pelo menos isso, gente, ele vem só prestar
contas. Está errado, ele alugou, para quem? Alguém ganhou com esse
aluguel! Mas o servidor perdeu. A sorte está lançada.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença dos estudantes Marcos Ribeiro e João
Gabriel. São do 8º ano da Escola Sagres, lá no Turu. Registro feito a
pedido do Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Peço, também Presidente, que registre a presença
do Vereador de Açailândia, Jarlis Adelino, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registrada a presença, do Vereador, a pedido do Deputado
Marco Aurélio. Ordem do Dia. Parecer nº 778/2019, da CCJ, em
Redação Final ao Projeto de Lei nº 137/2019, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto
de Lei nº 192/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages (lê). O
Deputado está ausente, fica transferido para a próxima sessão. Projeto
de Lei nº 133/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê).

Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que provam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 136/
2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio. O Deputado está
ausente, fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 138/
2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio. Também transferido
para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 336/2019, de autoria da Deputada
Dra. Thaiza Hortegal, dispõe sobre a gratuidade de água potável filtrada,
em lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis e shoppings centers. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei, de autoria do
Deputado Wendell Lages, transferido para a próxima Sessão. Projeto
de Lei, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, transferido para a
próxima Sessão. Projeto de Resolução Legislativa n° 164, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, Deputado está ausente, fica transferido
para a próxima Sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento n° 703, de autoria do Deputado Ariston, requerendo
que, depois de ouvido o Plenário, sejam registrados nos Anais da Casa,
Votos de Congratulações à população do município de Santa Rita, pela
passagem do seu quinquagésimo oitavo aniversário. Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n° 715, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
requerendo que, depois de ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser realizada
logo após a presente Sessão, Projeto de Lei n° 382/2019, de sua autoria.
Requerimento n° 719, de autoria do Deputado Adriano...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela Ordem, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano,

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
esse Requerimento n° 715, o Projeto de Lei n° 382, trata-se de que
assunto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores e Senhoras Deputadas, vamos dar sequência à Ordem
do Dia. Requerimento n° 719, de autoria dos Deputados Adriano,
César Pires e Wellington do Curso (lê). Para encaminhar a votação,
Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Só levantar
essa Questão de Ordem. Eu queria pedir a V.Ex.ª que o item 09 da
Ordem do Dia de hoje, Projeto de Resolução Legislativa nº 164/2019,
da minha autoria, pudesse ser votado ainda na sessão de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sem problema, Deputado Duarte. Logo após este item da
pauta, apreciaremos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus continue abençoando. Presidente, eu volto aqui
para apelar aos meus pares que tenham compreensão com o que está
em jogo agora. Eu volto a reiterar para vocês que, no dia 7 de novembro,
nós encaminhamos ao Presidente na época do IPREV, senhor Joel
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Fernando Benin, uma solicitação da relação patrimonial, inclusive dos
aluguéis da casa. Senhores, o documento que nos foi encaminhado não
condiz com a solicitação nossa e se perdeu. Reiteramos, numa reunião
que tivemos aqui, por meio do Ofício 050, do dia 24 de junho de 2019,
portanto oito meses depois, o mesmo expediente ao senhor Murilo,
por intermédio do senhor Adelmo Soares. Você sabe o que aconteceu?
De novo, um desrespeito! O senhor Murilo, em nenhum minuto, prestou
contas do patrimônio do FEPA, inclusive dos seus aluguéis. E vejam
aqui o que diz o artigo 11, parágrafo único: “As receitas, as rendas e os
resultados das aplicações dos recursos disponíveis serão empregados
exclusivamente na concepção da finalidade prevista nesta lei
complementar: à manutenção do valor real do patrimônio do FEPA e
na obtenção de recurso destinado ao custeio de suas atividades
finalísticas”, ou seja, a previdência. Mesmo assim, eles não respondem
a esta Casa. E os aluguéis continuam sendo utilizados a Deus dará.
Quem tiver aí o Portal da Transparência vai ver que, em nenhum
minuto se presta conta dos aluguéis do patrimônio do FEPA. Isso
daqueles que são mais emblemáticos, como esse aqui que é alugado
para festas, com arrecadações, com aluguel de bares, com aluguéis de
tudo e que não prestam conta e não vai para o cofre do FEPA e,
consequentemente, para pagar os servidores. Se vocês acharem justo o
servidor do Maranhão não ter o direito no seu patrimônio depois,
volto a afirmar, de ter criado um instituto, uma autarquia que ao longo
da sua história era gerenciada dentro de uma Secretaria Adjunta de
Administração e nunca quebraram o FEPA. Pelo contrário, o FEPA era
super aviltado até o dia que o governador raspou os cofres do FEPA na
campanha política do ano passado. Raspou, e aqui foi denunciado: um
milhão e meio subtraído dos cofres do Governo do Estado. Senhores,
esse cidadão não tem que prestar conta para nós? Esse cidadão pega os
aluguéis, aluga para quem quer e não tem que prestar conta? Quem é o
prefeito que está me ouvindo agora que não presta conta? Quem é o
Secretário de Estado que está me ouvindo agora e que não presta conta
ao TCU, ao TCE, a todos os órgãos, à administração pública, aos
promotores? Esse sujeito se acha incólume a tudo isso, como se tivesse
passado ao largo da história em uma prepotência jamais vista, com
desvio fácil de ser observado. Mas sabe por que não responde? Porque
está apaniguado pelo governador de onde veio os desvios do FEPA.
Onde vem a deficiência do FEPA? Onde está a deficiência da Previdência
que depois do rombo feito o cidadão pagou a conta. Tudo isso é muito
bonito, mas olha, não fica feio para mim, eu cumpro o meu papel. A
história não vai me condenar por isso, mas vai condenar todos aqueles
que foram agora, que receberam beneplácito desta Casa em relação à
convocação desse fulano. Não é correto o que se faz. É preciso que
aqueles que digam que têm consciência, que são livres, desta Casa, não
sejam livres apenas nas cafuas, dentro dos gabinetes, mas sejam livres
no comportamento do votar. “Eu sou o governador, tem que me
respeitar”! Não respeita, se você não tem respeito, o governador vai
respeitar algum de nós? Senhores, eu não estou querendo nada demais,
a oposição não está querendo nada demais, só estamos querendo que
ele preste conta, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Se
vocês acharem que pode continuar alugando patrimônio público para
festa, para tudo, sem que esta Casa cumpra o seu papel, vão para casa
e depois nos seus discursos, lá fora, agora na campanha de prefeito
digam tudo, menos que esta Casa é um instrumento de fiscalização dos
órgãos públicos do Maranhão. Menos isso. Porque se for, eu deixei de
ser observante, fiquei surdo, fiquei mudo e não sei nada. Senhores,
volto a reafirmar, não fica vergonhoso para mim, fica vergonhoso para
a historiografia de cada um. Não deixem que o crepúsculo da vida de
muitos deixem suas digitais aqui dentro desta Casa. Mas se vocês
acharem que é correto, votem. Se achar que esta Casa não tem o dever
de ser o instrumento de fiscalização do povo e do recurso do povo,
votem. A sorte está lançada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano para encaminhar, como autor do
requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Boa tarde, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
funcionários desta Casa, imprensa, maranhenses. Senhor Presidente,
demos entrada no requerimento nº 719/2019, Deputado Adriano, César
Pires, Wellington do Curso, requerendo que, depois de ouvir o Plenário,
que seja convocado a prestar esclarecimentos a esta Casa, o senhor
Mayco Murilo Pinheiro, Presidente do Instituto da Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão - IPREV, no dia 04 de dezembro,
quarta-feira, às 11h, na Sala das Comissões. O que nós queremos com
isso? Lógico que um requerimento de convocação tem que ser aprovado
por todos os Deputados e Deputadas, aqui na Casa. Gostaríamos de
pedir aos Deputados e Deputadas, que a gente possa honrar o trabalho
que nós fazemos aqui perante todo o povo maranhense, trabalho
transparente de poder dar oportunidade dos servidores, a população,
de uma forma geral, saber o que realmente está acontecendo em relação
à nossa Previdência, ao FEPA, aos bens do FEPA, aos recursos do
FEPA. Muito aqui se fala que quebrou o FEPA, que os bens estão
sendo vendidos, que a Casa das Dunas está sendo utilizada de forma
incorreta. Então, a oportunidade que se tem hoje de dar ao Governo do
Estado, oportunidade de vir a esta Casa perante os Deputados todos e
se explicar, eu acho que quem não deve não teme. Se o Governo é um
Governo sério, se o FEPA está tudo beleza, está tudo bom, está tudo
regularizado, por que não convocar o Presidente do IPREV? Ele não é
um incapaz, ele sabe falar, ele sabe argumentar. Ele tem um cargo
importante, ou seja, pode muito bem encarar uma Comissão, cuja
minoria é de Oposição, a maioria é o Governo. Então, eu acho que é um
adulto que pode muito muito bem honrar o cargo em que ele está
submetido, ou não é ou não tem a competência de vir nesta Casa? Ou
é incompetente e não pode vir aqui para se explicar, ou tem algo a
esconder? Então, eu acho que nós aqui temos a obrigação de justamente
chamar esse presidente do IPREV, esclarecer as situações, esclarecer o
que está acontecendo com a Previdência, com o futuro dos servidores
e servidoras do estado do Maranhão e seus familiares. Nós estamos
aqui falando mais de 300 mil pessoas, entre os servidores, seus
familiares, aqueles que dependem de seu salário, aqueles que têm medo
com a sua aposentadoria. Uma grande oportunidade aqui na Assembleia
Legislativa perante todos nós, perante a imprensa de dar essa resposta.
Então, eu acho que é importante, é importante que essa votação agora
desse requerimento, de convocação seja aprovada pela maioria dos
deputados ou alguém tem alguma coisa contra dar a transparência
necessária que esta Casa necessita, a transparência necessária que o
povo do Maranhão nos elegeu para dar. Então, aqui já não é mais uma
questão de FEPA, ou de IPREV ou de Oposição ao Governo, aqui já é
uma questão de transparência, qual é o problema? Eu me lembro aqui
governos retrasados, como o Governo da Roseana, que vários secretários
vieram aqui, no primeiro mandato meu, o meu primeiro mandato do
Governador Flávio Dino, o Clayton veio aqui, saiu satisfeito porque
deu as explicações aqui necessárias, algumas respostas ele não deu,
infelizmente, mas teve a coragem de vir aqui, veio aqui no Plenário, nós
não estamos pedindo Plenário, estamos pedindo na Sala de Comissão,
que é muito mais tranquilo para ele. Então, por que, na época da
Roseana veio o Ricardo Murad, veio o Fialho, vieram vários outros
secretários e secretárias? Em 2014, quando eu me elegi Deputado pela
primeira vez, eu lembro desta tribuna aqui, o Governador Flávio Dino
falou em alto e bom som que a convocação e o convite de todos os seus
secretários seriam atendidos por ele, ou seja, que os secretários dele
estariam à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento aos
Deputados e às Deputadas. E o que nós fazemos? Mais uma vez, os
Deputados pagam o pato, por quê? Quem está na linha de frente? O
Flávio Dino vem e falou: mas aqui o problema não foi meu, o problema
foi dos Deputados que não aprovaram. Então, mais uma vez os
Deputados pagam o pato pela não transparência do Flávio Dino, porque
ele é o santinho que falou isso aqui na tribuna. Quem que vai aqui na
linha de frente agora proibir a transparência necessária para esses
servidores? Vão ser os Deputados mais uma vez. Outro argumento
que teve igualzinho o argumento da Previdência, que foi aprovada, eu
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fui para cima do Flávio Dino, fui para cima desse governo autoritário
que não presta transparência, e sabe o que responderam do lado de lá?
Não, mas foram os Deputados. Não tem nada a ver, mandamos para lá,
os Deputados que fizeram com a urgência. Ou seja, ele tirou a
responsabilidade dele como autor deste absurdo, dessa reforma
relâmpago que passou nesta Casa, a cópia do Bolsonaro que ele mandou
para cá e que tanto criticou, mas que depois colocou nas suas mídias
sociais, nas suas redes, ele e seus asseclas do Governo, colocou a culpa
nos Deputados, que não, na verdade foi aprovado daquela forma, não
foi culpa do Flávio Dino presidenciável, foi culpa dos Deputados que
fizeram isso. Então, eu acho que a gente tem que parar aqui na Casa de
pagar o pato pelas irresponsabilidades e falta de transparência do
Governador Flávio Dino. Eu acho que essa é a nossa missão, a nossa
responsabilidade. Então, eu peço encarecidamente a todos os Deputados
aqui presentes, Deputados e Deputadas, que possam aprovar. Se o
Governo quiser fazer um acordo conosco, da Oposição, e com aqueles
que têm uma inclinação pela transparência, que a gente, então, retire
esse requerimento e faça um convite para que esse secretário, para que
esse Presidente possa vir se explicar, porque esse é o desejo de mais de
100 mil servidores e seus familiares. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só solicitar a V.Ex.ª permissão para que eu possa fazer o
encaminhamento, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V.Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes, pelo PSDB.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que, neste momento, acompanham a transmissão da
TV Assembleia, na internet, pelas redes sociais, o nosso mais cordial,
boa tarde. Senhor Presidente, estamos diante de mais um fato inusitado
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Mais uma vez, a
falta de transparência do Governador, fascista, travestido de comunista.
O Governador que enganou a todos. Um Governador que enganou os
aposentados do Estado do Maranhão, um Governador que meteu a
mão no dinheiro dos aposentados, um Governador que não tem
transparência. É o mesmo Governador que passou seis meses criticando,
seis meses falando do Governo Bolsonaro, seis meses dizendo que
teríamos que discutir a Previdência no Brasil e o que ele faz? A hipocrisia,
a demagogia de um fascista travestido de comunista. Ele manda para
esta Casa como se fosse passar na surdina, na calada da noite a reforma
de alguns pontos da Previdência sem a mínima discussão. Com o olhar
atento da Oposição, Deputado César Pires solicita vistas do projeto.
No dia anterior, no dia posterior teremos a viagem, infelizmente nem
eu e nem o Deputado César Pires podíamos participar, mas já havíamos
declarado o nosso voto, o nosso posicionamento. Até porque nós
sabíamos que o Governo do Estado ia usar toda a sua base. Não contava,
naquele momento, com o PL, naquele momento com os Deputados
Hélio Soares, Deputado Vinícius Louro, Deputada Detinha, Deputado
Dr. Leonardo, os deputados do PL de forma muito coragem e muito
destemida se posicionaram também pela transparência, pelo diálogo,
para que o Governo do Estado pudesse fazer o que ele tanto falou
durante seis meses, que tivesse diálogo. Não foi ouvido o Sindicato,
não foram ouvidos os servidores, não foram ouvidos os aposentados,
ninguém foi ouvido. O Governador fascista travestido de comunista
fez como ele sempre agiu durante os seus 5 anos de mandato, tentando
empurrar goela abaixo. E assim foi feito, aprovado em 24h um aumento
de alíquotas que prejudica os servidores públicos do Estado do

Maranhão. E tentaram de todas as formas passar uma imagem de que
era benéfico para o Estado do Maranhão. Mas Deputado Vinícius, não
houve discussão e os 3 deputados da oposição, os 5 deputados do PL
se posicionaram em defesa do povo do Estado do Maranhão. Mas eu
chamo a atenção, neste momento também, que a falta de transparência
do governo é em todos os setores, não só no dinheiro retirado dos
aposentados que o Governador Flávio Dino meteu a mão, meteu a mão
no dinheiro dos aposentados do Estado do Maranhão para gastar em
campanha, para gastar com a sua reeleição. E da mesma forma no
IPREV, não nomeia os aprovados no concurso do IPREV. O IPREV se
tornou um cabide de emprego. Se tornou um cabide de emprego do
Governador Flávio Dino. Vários cargos comissionados, uma verdadeira
vergonha para o Estado do Maranhão. E ninguém fala nada, ninguém
explica nada. Não tem transparência. E vejam a incoerência do Governo
do Estado do Maranhão, o Governador tem na sua base deputados
federais que solicitam a presença de ministros na Câmara, no Congresso,
no Senado. Senadores do Maranhão votam pela convocação de
ministros. Deputados federais ligados ao Governador Flávio Dino
votam pela convocação de ministros na Câmara e no Congresso. Mas,
meu amigo, com certeza quem fica se contorcendo na sua tumba é
Gonçalves Dias, porque Gonçalves Dias já nos dizia “As aves que
aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.” São dois discursos: o discurso da
terra tupiniquim maranhense é um; o discurso para o Brasil é outro.
Deputados federais ligados a Flávio Dino convocam ministros,
deputados estaduais ligados a Flávio Dino não podem autorizar a
convocação de secretário para prestar esclarecimento. Senhoras e
Senhores, a Assembleia Legislativa não é puxadinho do palácio do
governo, não é puxadinho do Palácio dos Leões. E se não tiver as
informações, por meio de requerimento, vamos ter que acionar a Justiça,
entrar com um mandado de segurança, ter que judicializar. E, Senhoras
e Senhores, era muito mais bonito para a base do Governo, para o
Governo do Estado, não precisava convocar, Deputado Wellington,
Deputado César, Deputado Adriano, se tem alguma dúvida, se paira
alguma dúvida sobre o Governo do Estado, sobre o dinheiro que foi
retirado dos aposentados, sobre a votação, em 24 horas, e sobre o
cabide de emprego que se alojou, que se instalou no IPREV, não precisa
convocar, o secretário está à disposição, porque quem não deve não
teme, não tem por que se esconder. Fizemos a denúncia na semana
passada e estamos repetindo aqui, o IPREV se tornou um cabide de
emprego comunista, não tem transparência e os aprovados no concurso
aguardam a nomeação, a bel prazer, do governador comunista, mas só
tem um caminho, tem que judicializar, porque eu tenho certeza, e
como eu queria ser contrariado na tarde de hoje, eu tenho certeza que
o requerimento não será aprovado, mas como eu queria ser contrariado
na tarde de hoje, porque o Governo da falta de transparência, é o
Governo da demagogia, é o Governo da hipocrisia, é o Governo que
fala do Governo Federal, mas não tem exemplo para dar na Assembleia
Legislativa, nem para o povo do Maranhão. É o Governo fascista
travestido de comunista, é o Governo da falta de transparência que
meteu a mão no dinheiro dos aposentados, que prejudicou os
aposentados do Maranhão, e os servidores públicos que ele não concede
reajuste há 5 anos, que ele briga na Justiça para que os servidores não
tenham o reajuste de 21,7%, é o mesmo Governador que não tem
transparência e o utiliza os órgãos do Estado como a CAEMA, como
a EMAP e também o IPREV, para cabide de empregos. Queremos,
sim, a nomeação dos aprovados no concurso do IPREV, e queremos,
sim, as explicações do Governador Flávio Dino e do seu Diretor do
IPREV, do Presidente do IPREV, para que venha prestar os
esclarecimentos sobre onde foram parar mais de um milhão reais,
retirado dos aposentados do Estado do Maranhão, bem como também
da situação dos cargos comissionados, do cabide de emprego comunista,
é muito fácil hoje só se filiar ao PCdoB e tomar a bênção ao Flávio
Dino, quem tem um cabidezinho de emprego e uma vaga garantida na
CAEMA, na EMAP, no IPREV. Vergonhosamente, esse é o Maranhão
da atualidade, não o Maranhão da propaganda enganosa que ele alardeia,
e que gasta com o próprio dinheiro público para mostrar um Maranhão
que não existe. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, o encaminhamento, na ausência do Deputado Rafael
Leitoa, é pela rejeição do referido requerimento, portanto, ficando de
pé na votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os Deputados que aprovam o requerimento de
convocação permaneçam como estão. Os que forem contrários fiquem
de pé ou se manifestem. Requerimento rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Só para reiterar aquela
minha Questão de Ordem sobre a questão da votação. Só para reiterar
a Mesa de uma resposta, Senhor Presidente, assim que tiver, é lógico.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, a dúvida ainda persiste. Eu acho que nós
vamos ter que fazer uma alteração no Regimento para deixar mais claro
como é que nós vamos fazer essa conferência. Foi rejeitado com os
votos contrários dos Deputados Adriano, César e Wellington do Curso.
Alguém mais que eu não tenha...

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Arnaldo
Melo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Arnaldo Melo, os que foram contrários à rejeição
do Requerimento 710/2019. Deputado Duarte Júnior está de volta ao
plenário? Requerimento 710/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, requerendo, depois de ouvida a Mesa, que seja encaminhado
expediente ao Governador, aliás, eu pulei aqui um item, vamos voltar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O
senhor pulou o 13, Presidente. Que bom que eu estou na sua memória
permanentemente, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu perguntei pelo Deputado Duarte porque ele pediu para
votar o Projeto de Resolução de autoria dele. Requerimento nº 720/
2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Incluído na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento à
deliberação da Mesa. Requerimento nº 709/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso (lê).

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu queria solicitar a anuência da Casa,
especialmente da Mesa, para que logo após esta Sessão a gente abra
uma nova sessão extraordinária para que a gente possa votar a referida
solicitação de antecipação que por hora fora aprovado nesta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo, eu creio que em uma nova sessão talvez não
tenhamos quórum. Talvez a saída regimental seria, havendo a
concordância de todos os presentes, apreciar o projeto nesta Ordem
do Dia ainda. Pergunto aos Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,

se há alguma objeção? O Projeto e Lei do Deputado Rildo Amaral.
Apreciaremos em seguida.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Agradeço a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos para
discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia.
Senhoras e Senhores, o homem quando é homem ele deve prometer,
mas não deve prometer muito, porque o pouco que ele prometeu ele
tem que cumprir. O homem quando é homem honra os seus
compromissos, as suas promessas. E um homem, na história recente
do Estado do Maranhão, prometeu a mudança. Um homem que criticava
um grupo que estava no poder há mais de 40 anos, um homem que se
aproveitava no seu discurso que aquele grupo, que então dominava o
Estado, era um grupo prejudicial para o Estado e aí colocava toda a
culpa da miséria, do retrocesso naquele grupo político que dominava
há 40 anos. E ele intitulava esse grupo como oligarquia. E ele ao intitular
esse grupo de oligarquia, que ele tanto lutou para combater, para
substituir em nome da mudança, provocou na mente das pessoas um
desejo, um sonho que as suas vidas poderiam ser mudadas para melhor.
Mas as pessoas não imaginavam que da mesma forma como a
terminologia de oligarquia, de oligarca, de uma pessoa que estava por
trás de um grupo e que permaneceu por muito tempo, daria também
sentido a uma outra palavra e que teria também na mesma terminologia
do sobrenome Flávio Dino: Dinastia, Dinastia de Dino. Sairíamos de
uma oligarquia e entraríamos em uma dinastia. E uma dinastia do poder
pelo poder, não para transformar a vida das pessoas, não para mudar
a vida das pessoas, não para melhorar a vida das pessoas, mas a promessa
da velha prática política, a promessa da inconcebível velha prática
política, aquela velha e carcomida prática política que tem destruído a
vida das pessoas e o sonho de alguns começavam a correr por entre os
dedos ou por entre as lutas do dia a dia, dos vários sonhos que foram
destruídos pela dinastia Flávio Dino, eu vou me reportar a uma, a luta
dos soldados formados não nomeados e desempregados pelo
Governador Flávio Dino. Olha que nome pomposo, olha que nome
grande, soldados formados não nomeados e desempregados pelo
Governador Flávio Dino. E o que ele fez? Ele ludibriou, ele enrolou, ele
engabelou homens e mulheres que largaram os seus empregos, que
largaram suas faculdades, que largaram as suas casas e se dedicaram ao
concurso da Polícia Militar, com mais de cem mil inscritos. Logo depois
do resultado, questionado nesta Casa pelo Deputado Wellington, todas
as etapas do concurso, nós questionamos, desde a liberação do edital
ao resultado, ao Curso de Formação, questionamentos para nós
tivéssemos um Curso de Formação que atendesse às necessidades do
Estado do Maranhão, mas o que ele fez, o que o Governador Flávio
Dino fez? Utilizou o concurso da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, como moeda de troca, para envolver, para enrolar, e assim
ele o fez, enrolou, ludibriou, milhares de soldados formados, não
nomeados e desempregados por ele mesmo. E as suas famílias? Criaram
a expectativa de que os seus filhos, seus maridos, suas esposas iriam
trabalhar na briosa Polícia Militar. E fizeram Curso de Formação, que
ele também utilizou para a propaganda mentirosa, para a propaganda
enganosa, dizendo que é o maior efetivo da Polícia Militar, de todos os
tempos, que a Polícia Militar do Estado do Maranhão tem 15 mil
homens. Mentira! Mentira! E Mentira! Mentira deslavada, mentira
contada ao longo do tempo para se tornar uma verdade. E o mais grave,
uma mentira contada ao longo do tempo para se transformar numa
verdade gastando o dinheiro público. Gastando o dinheiro do
trabalhador maranhense, o suado dinheiro do trabalhador maranhense,
que paga os seus impostos, esse mesmo trabalhador maranhense que
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teve o aumento de imposto três vezes, do mesmo trabalhador
maranhense que teve 60 mil carros e motos apreendidos com o IPVA
atrasado, e dessas 15 mil foram leiloadas sem dó e nem piedade pelo
Governador Flávio Dino. Mas assim ele o fez, enrolou, ludibriou, fez
com que esses homens e mulheres largassem os seus empregos,
faculdades e fizessem o Curso de Formação. Ah, Senhoras e Senhores,
depois de conseguir o seu intento, depois de conquistar a reeleição, de
usar, usar e abusar do sonho das pessoas, o Governador Flávio Dino,
V.Exa. pode brincar com tudo na porta do Palácio, com os enfeites das
festas juninas, com os enfeites de Natal, Vossa Excelência pode brincar
com tudo, mas não brinque com o sonho dos maranhenses. Vossa
Excelência assim o fez, brincou com os sonhos dos maranhenses,
brincou com um sonho de maranhense que queriam ser policiais
militares, prometeu para o Orçamento de 2019 a nomeação de dois mil
policiais, mas até hoje só nomeou 183. E quis se vangloriar como se
fosse um grande feito, como se fosse um presente nomear 183 policiais,
enquanto ainda restam 1.850 policiais para serem nomeados. Por último,
senhoras e senhores, que é objetivo do nosso requerimento, mais de
170 candidatos realizaram o curso de formação na condição de sub
judice, concluíram o curso de formação e agora aguardam a homologação,
pois não foi nem homologado ainda o concurso. Estão aguardando a
homologação e, posteriormente, a nomeação no concurso público. Então,
na tarde de hoje, nós solicitamos a benevolência da Mesa, a complacência
da Mesa para que pudesse autorizar, aprovar, deferir o presente
requerimento, para que nós pudéssemos ter a informação do prazo,
qual é a previsão legal, qual a justificativa do Governo do Estado, dos
seus secretários, e a previsão para a homologação, bem como a nomeação
dos aprovados no concurso da Polícia Militar. E a solicitação em tela,
a solicitação no momento é bem específica. Nós já solicitamos inúmeras
vezes a nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar, ainda
restam 1.750 para que sejam nomeados, então continuamos na luta
para a nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar,
continuamos na luta para a aprovação e a nomeação dos aprovados no
concurso da Polícia Civil, bem como da AGED, do IPREV, do Detran,
da EMAP, de vários outros órgãos. A solicitação em tela, a solicitação,
por meio desse Requerimento nº 709, diz respeito aos soldados sub
judice que fizeram o curso de formação, já concluíram o curso de
formação, estão aguardando a homologação e, consequentemente, a
nomeação para que possam servir à briosa Polícia Militar, trabalhar na
briosa Polícia Militar. Ontem, iniciando o mês de dezembro, uma justa
homenagem a 50 policiais militares, policiais civis e bombeiros que
tombaram no combate, que morreram defendendo a sociedade,
defendendo o cidadão, defendendo os homens de bem. Senhor
Presidente, o nosso requerimento tem como pauta a solicitação ao
Governo do Estado das informações sobre a homologação do Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Maranhão, dos candidatos
sub judice, realizado no período de 3 de junho de 2019 a 30 de outubro
de 2019, referente ao último concurso realizado no ano de 2017, bem
como a nomeação dos respectivos aprovados no concurso. Mas
solicitamos também a nomeação de todos os 1.750 que estão no cadastro
de reserva. Era a solicitação, era o que eu tinha para o momento,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota o Senhor Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, só rapidinho. Tem o prefixo de
negação ‘in’ antes da palavra deferido, ou foi algo aprovado, autorizado
deferido?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Foi autorizado, deferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado a Mesa. Ainda há
esperança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento nº 710/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. Ele está inscrito para discutir, por 10 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, o Requerimento
em tela, o Requerimento solicitado nº 710/2019, ele é de suma
importância para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Nos últimos
15 dias, nós ocupamos a tribuna nesta Casa para defender, como temos
feito durante todo o mandato, a Polícia Militar, praças e oficiais. Nós
encontramos, inclusive o apoio nas duas últimas semanas de um jovem
e destemido Deputado nesta Casa, faço referência ao jovem corajoso,
destemido, Deputado Felipe dos Pneus que trouxe para a tribuna desta
Casa o sentimento e a dor de quem perdeu um amigo, não só de quem
defende a Polícia Militar, de quem defende a população do Estado do
Maranhão, de quem defende a população da cidade de Santa Inês ou
das cidades próximas, onde ele reside, mas o testemunho que o Deputado
Felipe dos Pneus trouxe a esta Casa, foi o testemunho de quem perdeu
um amigo, de quem perdeu um companheiro. Senhoras e Senhores, o
mês de dezembro que se inicia, traz uma das bandeiras chamada
Dezembro Cinza, que é em defesa dos policiais militares, dos policiais
civis e bombeiros que tombaram em combate, que morreram em combate,
que morreram combatendo a criminalidade, o crime organizado, a
marginalidade. E nós já perdemos homens e mulheres de bem, soldados,
cabos, sargentos, oficiais, policiais civis, militares e bombeiros no
combate ao crime organizado. É uma dor imensurável para os familiares,
para os amigos. Nós estamos diante, Senhoras e Senhores, de um
momento muito difícil também na corporação, onde um número muito
maior de policiais militares que estão morrendo, que estão falecendo,
vítimas do mal do século, que é o suicídio. Homens e mulheres que
passaram no concurso público, que trabalham diariamente, saem de
casa, se despedem dos pais, da esposa, do marido, dos filhos e não
sabem se voltam vivos para casa. Saem de casa para defender a sociedade,
defender a população, defender as nossas vidas. Defendem com as
suas vidas as nossas vidas, e não sabem se voltam vivos para casa.
Mas, Senhoras e Senhores, na atualidade, Coronel Jinkings, muito
mais policiais estão morrendo, até mais do que no combate ao crime
organizado, estão morrendo com depressão, estão morrendo recorrendo
ao suicídio. É um número alarmante, Deputado César Pires, quando,
na tribuna desta Casa, num discurso emocionado, o Deputado Felipe
dos Pneus trouxe as suas impressões, trouxe o seu testemunho de um
amigo que recorreu ao suicídio. Tenho cravado na memória o
pronunciamento do Deputado Felipe dos Pneus quando ele registrou
uma das frases deixadas pelo soldado que se suicidou: “Não há nada
que uma bala não resolva. Foi esse o abrigo que o soldado da Polícia
Militar, em Santa Inês, encontrou. Encontrou o abrigo numa bala. Em
pegar a sua própria arma e retirar a sua vida. Foi esse o alento, foi esse
o apoio que o soldado encontrou. A corporação não teve capacidade de
compreender o que estava acontecendo. Muitos homens de bem, muitos
policiais militares, praças e oficias na Polícia Militar estão doentes,
estão passando por dificuldades, estão com depressão, e nós não temos
tido a capacidade de olhar, de ouvir, não é de criticar, não é de apontar
os defeitos, as falhas, não é mimimi, não é frescura, a depressão é real
e, quando chega a cometer o suicídio, chega a um estágio mais avançado,
já é tarde. Todos nós temos a responsabilidade de discutir, nessa Casa,
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o combate à depressão, o combate ao suicídio. Temos solicitado a
nomeação, que é alvo do requerimento, Presidente Othelino, Deputada
Helena Duailibe, Deputada Cleide Coutinho, Deputado Yglésio.
Coincidentemente, Presidente, neste momento, V.Ex.ª está ladeado por
três médicos, Dr. Yglésio, Dr.ª Helena Duailibe e Dr.ª Cleide Coutinho,
e o requerimento, cuja aprovação eu solicito pela benevolência de V.Ex.ª,
é tão simples, olha o que diz o requerimento: solicita ao Governo do
Estado as informações sobre a nomeação de companheiros de vocês,
de médicos, psicólogos, cirurgiões-dentistas, médicos veterinários para
que possam contribuir com a briosa Polícia Militar do Estado do
Maranhão. Tão simples, não tem nada que constranja o Governo do
Estado. É um requerimento tão simples. Eu pautei o meu
pronunciamento, neste momento, não para atacar o Governo do Estado
como em determinados momentos faço com oposição, mas faço
oposição com muita responsabilidade e, às vezes, em determinados
momentos, quando eu exagero, quando eu excedo, é o que eu trago da
população, é o que eu trago da sociedade, é a dor, é o sentimento de
quem está em casa, por exemplo, neste momento, no Anjo da Guarda,
e que não tem água em casa, com um idoso em casa, com uma criança
em casa, com uma gestante em casa e não tem água em casa. Então
trago a dor, o sentimento dessas pessoas para a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Mas o meu pronunciamento neste momento
foi pautado, foi centrado na serenidade e na tentativa de convencê-los,
a de movê-los da possibilidade de um indeferimento, de um Previc de
negação indeferindo, mas que V. Exas. possam analisar. E é tão simples,
só estamos solicitando informações ao Governo do Estado da previsão
da possibilidade de nomeação de médicos, de psicólogos para a Polícia
Militar. Então aproveitando, Presidente Othelino, que V. Ex.ª está
rodeado, está ladeado de 3 brilhantes médicos, 3 médicos que são
referência no Estado do Maranhão e a todos eu faço as minhas
referências elogiosas, e para não falar de todos eu falo especialmente
da Deputada Helena Duailibe que tem me conquistado. Não tinha
aproximação, não tinha contato, mas eu comecei a absorver e a
compreender, a vislumbrar as ações da Deputada Helena Duailibe como
médica e o respeito e o carinho que as pessoas têm. Da mesma forma
a Dra. Cleide, o Dr. Yglésio, mas eu tenho me aproximado da Dra.
Helena Duailibe. Dra. Helena Duailibe conquistou um amigo
parlamentar e eu a defendo onde quer que eu vá. Porque eu passei a
apreciar as suas ações como médica e como parlamentar. Para finalizar,
Senhor Presidente, demais membros da Mesa, solicito a benevolência
de vocês que analisem a possibilidade de conceder o Deferimento, até
porque não tem constrangimento nenhum para o Estado e o Estado vai
simplesmente dizer qual a previsão que tem, qual a possibilidade que
tem para a nomeação de mais médicos, mais psicólogos, médicos
veterinários. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos os demais
pares por me ouvir neste momento na tarde desta segunda-feira, que
Deus abençoe a todos.

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Indeferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Indeferido. Requerimento nº 711/2019, também do Deputado
Wellington do Curso, (lê). Deferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, V. Exª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Só questão de ordem. Muito obrigado,
Presidente. Não vou fazer referência nenhuma sobre a votação, é só

pedir ao meu estimado, querido Presidente da Assembleia Legislativa
do Maranhão que possamos recorrer ao Plenário na manhã desta terça-
feira, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Estará na Ordem do Dia de amanhã, Deputado Wellington do
Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Muito obrigado, meu Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento nº 712/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, (lê). Está monopolizando a pauta aqui, viu? Deferido. O
próximo Requerimento, também de autoria do Deputado Wellington
do Curso, Requerimento nº 713/2019, (lê). Deferido. Requerimento nº
714, de autoria do Deputado Wellington do Curso, requerendo, após a
deliberação da Mesa, seja enviada a Mensagem de Pesar aos familiares
do senhor José Mariano dos Santos Soares, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 26 de novembro de 2019. Como vota a Deputada Dra.
Cleide Coutinho? Deferido. Conforme acordo, suspendo a Sessão para
que sejam emitidos os pareceres referentes aos Projetos de Lei nº 382,
de autoria do Deputado Dr. Yglésio, e 494, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, além do Projeto de Resolução 164, de autoria do
Deputado Duarte Júnior.

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, foram avaliados
dois Projetos de Lei, tramitando em regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 382, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, que foi analisado em
reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão
de Saúde, aprovado por unanimidade, o Projeto nº 382, de autoria do
Deputado Dr. Yglésio. E também avaliado apenas na CCJ, como se
manda o Regimento, o Projeto de Resolução Legislativa nº 164, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, também aprovado por todos os
membros da Comissão. Em seguida, é suspensa a reunião por Vossa
Excelência também para a avaliação do Projeto de Lei 494. Já havia
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, faltava apenas o parecer
da Comissão de Meio Ambiente. O Deputado Antônio Pereira
coordenou esses trabalhos na comissão, portanto, ele vai comunicar o
resultado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, reportar o resultado da votação, na Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Projeto de Lei n.º 494/
2019. Em análise do mérito, foi aprovado por unanimidade pelos sete
membros presentes na sessão. É o resultado, Senhor Presidente, pela
aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os projetos foram todos aprovados na forma original?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pelo menos
o do Meio Ambiente sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto, os projetos foram aprovados na sua forma
original?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Na forma
original.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Projeto de Lei 382/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
dispõe sobre a promoção de alimentação saudável. Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 494, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, altera o artigo 41 da Lei 8.528, de 7 de dezembro de
2006, que dispõe sobre política florestal e de proteção à biodiversidade
no estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Resolução Legislativa 164/2019, de autoria do Deputado Duarte
Junior, que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Maranhense
a Giovanni Normanton Spinucci. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de terça-
feira, 03 de dezembro de 2019: Projeto de Lei nº 505, de autoria do
Deputado Adelmo Soares; Requerimento nº 721, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa; Requerimento nº 722, de autoria do Deputado
de autoria da Deputada Helena Duailibe; Requerimento nº 729, de
autoria do Deputado Ricardo Rios.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, gostaria de dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V.Ex.ª tem dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JUNIOR (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, gostaria de fazer alguns registros aqui importante, mas,
preliminarmente, eu gostaria aqui de registrar a presença do pequeno
Marcos, que é aluno do Colégio Sagres e é um entusiasta, um jovem
entusiasmado aí com a política, com a boa política e é um jovem
curioso, faz muitas perguntas, busca conhecer profundamente a política.
Segundo ele me informava, a sua mãe foi vereadora, candidata a vereadora
aqui em São Luís e ele tem um interesse muito grande de conhecer um
pouco mais da política. Marcos, meu amigo, eu digo a você que esse
vídeo aqui vai estar no Youtube para que você possa mandar para os
seus amigos no colégio. São jovens como você que nos fazem ter a
esperança renovada de que a política neste país, que a política em
nosso Estado, em nossa cidade tem jeito. Portanto, eu quero aqui
cumprimentar você por estar aqui no dia de hoje, e agradecer você
pelas perguntas e espero que você tenha aprendido muito aí com outros
parlamentares, com os membros da CCJ e conhecido mais de perto os
outros parlamentares e outros deputados. As portas desta Casa estarão
sempre abertas a você e com certeza lá pelo WhatsApp a gente vai
poder conversar um pouco mais. Senhor Presidente, eu gostaria de
fazer um registro muito importante sobre duas viagens internacionais
que foram realizadas. A primeira realizada pelo Secretário Simplício
Araújo, Secretário de Indústria, Comércio e Energia. O Secretário
Simplício que fez uma viagem muito importante ao país da Europa,
França, visitou Paris e em Paris o Simplício buscou maiores
investimentos e em especial no que pertine aos combustíveis. O
Simplício também nessa viagem pôde fazer um contato mais profundo
com um projeto da Oil Group, que busca trazer um maior
desenvolvimento à nossa cidade, ao nosso Estado, um projeto que já
está bastante avançado no Estado do Rio de Janeiro no Porto do Açu,
em São João da Barra, e será executado pela Entrepose e a Axens, onde
o grupo busca produzir a mesma estrutura no Maranhão. Infelizmente,
a localização estratégica do nosso Estado não vem sendo bem explorada.
Portanto, eu gostaria aqui de registrar e gostaria também que fosse
repercutido nas redes sociais da Assembleia a importante viagem que o

Secretário Simplício e todos os membros da Secretaria de Indústria,
Comércio e Energia fizeram e com certeza nós teremos bons resultados
para trazer à nossa cidade, ao nosso Estado, em especial também ali à
importante cidade de Bacabal. Gostaria também de registrar, Senhor
Presidente, a importante viagem do vice-governador do Estado do
Maranhão, Doutor Carlos Orleans Brandão, onde com os governadores
do Nordeste visitaram França, Itália e Alemanha. Um ponto importante,
dentre vários que eu gostaria aqui de frisar todos, diz respeito a projetos
de financiamento em que pertine as políticas de abastecimento de
água, esgoto, recuperação de matas e rios, e desenvolvimento da
agricultura familiar. Infelizmente o saneamento básico em nosso Estado
ainda deixa muito a desejar. Nós precisamos nos preocupar com essa
política que é uma política de saúde. Infelizmente muitas pessoas vão
aos hospitais, têm problemas de saúde por ausência de uma política
efetiva de saneamento básico. Portanto, gostaria aqui de parabenizar
tanto o vice-governador Carlos Brandão como o Secretário Simplício
Araújo por essas importantes agendas, por essas importantes viagens,
pois visam garantir mais direitos, visam garantir mais desenvolvimento
a todo o estado do Maranhão. É o que eu tenho para hoje, Senhor
Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN, declina.
Quantos minutos, Deputado? Oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desse Poder. Senhor Presidente, eu quero saudar aqui o
nosso líder político, Edivaldo Holanda pai, esse é duro, gente boa,
Deputado atuante, aqui da cidade de São Luís. Mas, Senhor Presidente,
o que me traz hoje a esta tribuna é para falar da grande cavalgada que
teve no município de Pedreiras. Uma cavalgada essa que teve como
organizador, o ex-Prefeito, ex-Deputado Raimundo Louro, que teve
como organizador o empresário Chico do Hélio, o empresário James
Freitas, o empresário Edvan da Ideal. E nós tivemos muitos
patrocinadores ali também que ajudaram na festividade. Quero
parabenizar todos esses organizadores, quero parabenizar o padre José
Geraldo, um padre que trabalha muito por meio do Santuário de São
Benedito. E no encerramento, na cavalgada de festejo do Santuário de
São Benedito foi a maior cavalgada que houve na história do Médio
Mearim. Então, nós ficamos felizes e agradecer a presença de cada
muladeiro, de cada pessoa que esteve ali montado nos seus animais, as
pessoas que estiveram nas calçadas recebendo, cumprimentando todos
esses muladeiros. E a gente fica muito feliz com a realização de um
grande evento, uma realização também de um evento que hoje gera
emprego, gera renda. Os autônomos ganham, ali os vendedores
ambulantes ganham também. Tiveram muitas pessoas de fora, os turistas
também vêm, teve gente que veio de Vitorino Freire, de Lago da Pedra,
de Santo Antônio dos Lopes e até de outros estados. Então, fico muito
feliz por essa realização dessa cavalgada. Um compromisso onde o ex-
deputado e ex-prefeito de Pedreiras, Raimundo Louro, já fez com a
sociedade pedreirense, já fez com o Santuário São Benedito que irá
realizar essa cavalgada, todos os anos, porque viu a importância dessa
grande cavalgada. Quero aqui ao mesmo tempo pedir desculpas à
sociedade pedreirense, às pessoas de Pedreiras, Deputado Edivaldo
Holanda, porque não pude estar presente, mas, graças a Deus, hoje, é
como se fossem dois Deputados: Vinícius Louro e Raimundo Louro,
onde que eu estava na cidade de Viana, no lançamento do prefeito, do
lançamento da pré-candidatura do Carlinhos, na cidade de Viana e o
Raimundo Louro, nos representando lá na cidade de Pedreiras. Então é
essa importância que tem que se levar em consideração da nossa forma
de atuação que trabalhamos no presencialismo, no assistencialismo e
principalmente junto com as comunidades. Então, eu quero aqui
parabenizar todos os realizadores dessa grande cavalgada. Uma cavalgada
essa que ainda teve grandes bandas de renomes estadual, nacional, se
apresentando e a população compareceu em peso. Então, essa realmente
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é a importância que tem um evento tão grandioso e a parceria de
colaboradores para que esse vento não possa deixar de acontecer. Então,
parabéns ao Santuário de São Benedito. Parabéns, Padre José Geraldo.
Parabéns, Raimundo Louro, Edvan da Ideal, Chico do Hélio e James
Freitas, pela coragem de mais um desafio alcançado, vencido. Parabéns
a todos os muladeiros e à população que esteve presente. Meu muito
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Bloco Parlamentar de Oposição. Tempo da Liderança
do PL, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz mais uma
vez a esta tribuna é para falar do grande evento que tivemos, na cidade
de Viana, com o lançamento da pré-candidatura a Prefeito daquela
cidade, que nós temos lá como nome do Partido Liberal, o PL, o senhor
Carrinho, um homem íntegro, um homem trabalhador, um homem que
vence todos os seus desafios e as suas batalhas. Nesse lançamento da
pré-candidatura, nós contamos com a presença de várias lideranças
políticas, entre elas estava o Presidente do PL no estado do Maranhão,
Deputado Josimar de Maranhãozinho, Deputado federal mais bem
votado do estado do Maranhão. Estava sua esposa, Detinha, Deputada
estadual também do PL, a mais bem votada do estado do Maranhão.
Estava o Deputado federal Junior Marreca, um dos Deputados mais
jovens do Brasil presente. Estavam lá vários Prefeitos, o Prefeito
Almeida, de Igarapé do Meio, estava o Prefeito também de Araguanã,
Walmir, e muitos pré-candidatos de outras cidades acompanhando a
pré-candidatura do Carrinho. Nós tivemos também a companhia de
vários partidos representados pelos seus Presidentes, como o PCdoB,
representado pelo Júlio Cesar, conhecido lá como Julinho. Estava o
PT também presente. São parcerias, uma parceria que eu tenho aqui. E
quero agradecer a cada pessoa que esteve ali. Foi um evento que contou
com a presença de mais de quatro mil pessoas. Eu fiquei satisfeito,
mas surpreso porque, no momento hoje, faltando um ano para a eleição,
fazer um lançamento de uma pré-candidatura e o povo realmente já
dizendo quem vai ser ali, indicando quem vai ser realmente o futuro
representante daquela cidade é muito importante. O Prefeito daquela
cidade de Viana fez várias festas, torneios de futebol para esvaziar o
evento do ex-prefeito Carrinho, dando bebida, dando comida e pagando
premiações absurdas, mas o povo compareceu. Foram mais quatro mil
pessoas num evento, e o povo ali já disse e reconheceu que Viana vai
ter mudança. E essa mudança é a verdadeira mudança de um progresso,
é uma mudança por meio de parcerias como vem tendo com o Deputado
Vinícius Louro, com o Deputado Josimar de Maranhãozinho, com o
Deputado Junior Marreca, com a Detinha. Nós iremos construir uma
Viana melhor, uma Viana que não falta água, uma Viana onde nós vamos
ter um mercado que urubu não fica ali junto com o seu povo. Eu achei
ali, em pleno século XXI, uma falta de respeito, uma falta de
compromisso, nas filmagens ali que eu vi no telão os urubus, Senhor
Presidente, junto com a população no mercado, pegando a carne que
estava ali no chão. A gente não pode permitir. As ruas de Viana todas
esburacadas, ruas de areia em uma cidade tão importante, a Princesa da
região da Baixada, a Princesa da Baixada sendo tratada de forma
descortês. Então hoje a gente vê no semblante das pessoas de Viana,
realmente a tristeza do descaso político que ali existe, mas dias virão
para a cidade de Viana. Viana pode contar com um homem de
responsabilidade, um homem íntegro e um homem de visão. Nós temos
que trazer para os municípios, para as prefeituras pessoas que já têm
na experiência, na bagagem administração, que já administraram, porque
nós sabemos que administrar um município não é fácil e o Carrinho
tem tudo isso e muito mais para trazer e progredir e avançar na cidade
de Viana, no caso de trazer toda uma infraestrutura para o seu povo,
uma educação de qualidade, uma saúde que vá atender realmente as
pessoas. E ali, hoje, a gente fica satisfeito da presença do pré-candidato

a prefeito Carrinho, na família PL. E agradecer ao mesmo tempo o
apoio, os votos que tivemos naquela cidade, que foram mais de 700
votos. E agradecer o nosso grupo político como Felixon do Posto, o
Teco e o Getúlio, que foram os guerreiros que nos apoiaram, tanto eu
como Josimar de Maranhãozinho, que também fazem parte da família
PL. Então, Viana, iremos ter outros momentos, iremos estar mais
presentes nessa cidade visitando as localidades, visitando os bairros,
as comunidades porque realmente essa é a forma de atuação do Partido
Liberal no Estado do Maranhão e em Viana não vai ser diferente.
Vamos trazer o progresso, porque é o que o povo espera, é o que o
povo precisa. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Deputado Rildo
Amaral, por três minutos.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Boa tarde a todos. Cumprimento o Deputado César Pires
em nome de todos os deputados aqui presentes. Deputado Yglésio,
venho hoje a tribuna, na verdade, para ressaltar o orgulho da cidade de
Imperatriz. Imperatriz é uma cidade que se orgulha com os feitos dos
seus filhos, dos nossos irmãos imperatrizenses, e o judoca Ítalo Mazzilli
ontem, em uma final em Santa Catarina, se tronou o líder do ranking
brasileiro para a Olimpíadas de 2020. O Ítalo tem um ano que ele é o
líder e ontem, na grande final, onde ele representava o Maranhão,
atleta patrocinado pela Programa de Incentivo a Lei, na lei de incentivo
ao esporte maranhense, o Ítalo ganhou a grande final e reforçando
ainda mais na categoria até 60 kg, de ligeiro no judô, como representante
do Estado do Maranhão e possivelmente no Brasil, representante de
Imperatriz. Imperatriz que tem esse espírito de se orgulhar dos grandes
feitos e o Ítalo traz essa alegria para a gente. O Ítalo um menino ainda
de 21 anos que junto com sua família, que são todos judocas, o pai é
professor assim como eu, inclusive trabalhamos juntos, eu, com o pai,
com o irmão Raymacson, com o pai Ranieri, trabalhamos como
professores de Educação Física e o Ítalo desde os 3 anos que leva essa
vida de atleta, essa vida de judô. Um menino que assim como todo
atleta disciplinado, principalmente das artes marciais, carrega o espírito
de gratidão, carrega o espírito de educação. E eu como imperatrizense,
como esportista e como maranhense, venho aqui dizer do meu orgulho
da cidade de Imperatriz em ter, possivelmente, praticamente
classificado mais um dos nossos filhos, um dos nossos irmãos da
cidade para as Olimpíadas de 2020. É líder há quase um ano do ranking
brasileiro e esse ranking se confirmou nesse final de semana. Então,
fica aqui os meus parabéns, parabéns à cidade de Imperatriz, o orgulho
da Princesa do Grande Tocantins e dizer que Imperatriz se apetece
com esses grandes feitos. Talvez Imperatriz encaminhe três atletas
para a Olimpíada de 2020. Estamos trabalhando, batalhando para que
Imperatriz e o Maranhão seja cada vez maior no cenário mundial do
esporte. Viva o esporte, viva Imperatriz e viva o Maranhão!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO - Por falta de quórum, teremos que encerrar a Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, César
Pires, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):  Adelmo Soares,
Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Felipe dos
Pneus, Hélio Soares, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Wendell Lages e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação.
Não havendo oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à apreciação do Plenário,
que aprovou os Requerimentos nos: 704/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, solicitando regime de urgência para o Projeto de
Resolução Legislativa nº 164/19, de sua autoria; 716/19, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, encaminhando mensagem de
congratulações e aplausos ao Hospital Aldenora Bello, por meio de
seu Diretor, Doutor José Generoso da Silva, pelo “Dia Nacional da
Luta Contra o Câncer”, comemorado no dia 27 de novembro e 717/19,
de mesma autoria; encaminhando mensagem de congratulações e aplausos
ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão (HEMOMAR),
por meio de seu Diretor, Senhor Etevaldo do Carmo Castro, pelo “Dia
Internacional do Doador Voluntário de Sangue”, comemorado no dia 25
de novembro. O Projeto de Lei n° 192/19, de autoria do Deputado
Wendell Lages e os Requerimentos nºs: 703/19, do Deputado Ariston;
704/19, do Deputado Duarte Júnior; 709 a 714/2019, todos de autoria
do Deputado Wellington do Curso foram transferidos devido à ausência
dos respectivos autores e o Requerimento nº 715/2019, do Deputado
Doutor Yglésio foi retirado a pedido do autor. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nos: 707/19, de autoria da
Deputada Mical Damasceno, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 18, 19, 21 e 25 de
novembro de 2019, em razão de ter participado de eventos para
aprimorar sua atuação parlamentar; 708/19, de autoria da Deputada
Daniella Tema, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de
Lei nº 499/19, de sua autoria e 718/2019, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, solicitando que seja justificada sua ausência da Sessão
Plenária realizada no dia 21 de novembro do corrente ano, tendo em
vista a sua participação na XXIII Conferência Nacional dos Legisladores
e Legislativos Estaduais (CNLE). Na forma regimental, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão, os Requerimentos nos: 719/2019,
de autoria dos Deputados Adriano, César Pires e Wellington do Curso
e 720/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral. No primeiro horário
do Grande Expediente, ouviu-se a Deputada Mical Damasceno. No
tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Vinícius Louro falou pelo
Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado Rildo Amaral falou pelo
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final, não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado
o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 02 de dezembro de 2019.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 75/
2019, referente à ARP 32/2019. OBJETO: Aquisição de reagentes

químicos Hipoclorito de Cálcio. FORNECEDORA:  PROF-LAB
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº
05.130.511/0001-41. VALIDADE:  até 16/05/2020. VALOR TOTAL
DO PEDIDO: R$ 3.249,96 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais
e noventa e seis centavos). NOTA DE EMPENHO: Nº 2019NE002695
de 13/11/2019, no valor de R$ 3.249,96 (três mil, duzentos e quarenta
e nove reais e noventa e seis centavos). PRAZO PARA ENTREGA
DOS MATERIAIS: 20 (vinte) dias úteis contados a partir da assinatura
da Ordem de Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal
n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 4764/2019-ALEMA.
ASSINATURAS: Geraldo Erika Helena Bezerra da Silva – Fiscal do
contrato e Pablo Diego Eceiza Nunes - Diretor Geral Adjunto da
Assembleia Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e
Midian Oliveira de Carvalho, CPF nº 751.224.803-20, representante
legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 27/11/2019.
São Luís – MA, 28 de novembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.
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