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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/02/2019 – 5ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Arnaldo Melo
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR PR/PMN........................08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
1. MDB - 5 MINUTOS
2. PV - 5 MINUTOS
3. PSDB - 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.02.2019
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PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR JOSÉ MEDEIROS, PELO
SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 05/02/2019.
7. REQUERIMENTO Nº 014/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE PESAR AOS FAMÍLIARES DO PASTOR ODAIR MARINHO
CARVALHO, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO,
OCORRIDO NO DIA 03/02/19, NA CIDADE DE PRESIDENTE
DUTRA.
8. REQUERIMENTO Nº 015/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE PESAR AOS FAMÍLIARES DO DIÁCONO JORGE
HENRIQUE SOUSA DE AZEVEDO, EXTERNANDO O MAIS
PROFUNDO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 03/02/19, NA CIDADE
DE PRESIDENTE DUTRA.

I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. REQUERIMENTO Nº 008/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO DR. DANIEL BLUME PEREIRA DE
ALMEIDA, PARABENIZANDO-O PELO CARGO DE
CONSELHEIRO FEDERAL NA OAB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO
DO ANO EM CURSO.
2. REQUERIMENTO Nº 009/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO DR. THIAGO ROBERTO MORAIS
DIAZ, PARABENIZANDO-O PELA REELEIÇÃO DE
PRESIDENTE DA OAB-MA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO
ANO EM CURSO.
3. REQUERIMENTO Nº 010/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO DR. MARCIO ANTÔNIO PINTO DE
ALMEIDA FILHO, PARABENIZANDO-O PELO CARGO DE
DIRETOR GERAL DA ESA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO ANO
EM CURSO.
4. REQUERIMENTO Nº 011/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO DE IGARAPÉ GRANDE,
SR. ERLÂNIO FURTADO LUNA XAVIER, PARABENIZANDOO POR SUA ELEIÇÃO AO CARGO DE PRESIDENTE DA
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
MARANHÃO(FAMEN) PARA O BIÊNIO 2019/2020, OCORRIDA
NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019.
II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
5. REQUERIMENTO Nº 012/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
AOS FAMÍLIARES DO SR. FÁBIO FERNANDES, MAIS
CONHECIDO COMO “FABINHO”, NA PE SSOA DE SEUS
IRMÃOS JULIANA FERNANDES SILVA CUTRIM, CLÁUDIO
FERNANDES E SEU CUNHADO GILIANO FRED
NASCIMENTO CUTRIM, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO.
6. REQUERIMENTO Nº 013/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PROFUNDO

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 07/02/2019 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 021/19, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que obriga os estabelecimentos comerciais situados
no Estado do Maranhão a disponibilizarem, para consulta, o Código
de Defesa do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI Nº 022/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a humanização no serviço
bancário, estabelece direitos e deveres, sanções administrativas, e dá
outras providências.
PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 018/19, de autoria do Poder
Judiciário, enviado através da Mensagem nº 001/19, que altera a tabela
de vencimentos dos cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Poder
Judiciário do Maranhão constante do Anexo IV da Lei nº 8.175, de
19.11.2007, bem como dos cargos em comissão e das funções
gratificadas do Poder Judiciário do Maranhão constantes dos Anexos I
e II da Lei nº 8.727, de 07.12.2207.
2. PROJETO DE LEI Nº 019/19, de autoria do poder Judiciário,
enviado através da Mensagem nº 03/19, que altera a redação do § 2º do
art. 10 da Lei nº 8.032, de 10.12.2003, acrescentado pela Lei nº 8.710,
de 16.11.2007 e alterado pela Lei nº l0.712, de 08.11.2017.
3. PROJETO DE LEI Nº 020/19, de autoria do Poder Judiciário,
enviado através da Mensagem nº 04/19, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 14 de 17.12.1991(Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão).
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/19, DE
AUTORIA DO PODER Judiciário, enviado através da Mensagem nº
001/19, que altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos a vagar
de Depositário, de Distribuidor e de Escrivão de Serventia Judiciária
constante do Anexo Único da Lei Complementar nº 125, de 15 de julho
de 2009.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 001/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui como conteúdo
programático obrigatório nas provas de con curso público da
administração direta, autárquica e fundacional do Estado conhecimentos
sobre história, geografia e cultura do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 002/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga os estabelecimentos
privados comerciais, no âmbito do Estado do Maranhão, que possuem
ou venham possuir banheiros adaptados ao uso de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, a disponibilizar alarme de emergência
e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 003/19, de autoria do Senhor do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que proíbe a cobrança de taxa
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para emissão de documentos, taxa de repetência, taxa sobre disciplina
eletiva e taxa de prova por parte das instituições particulares de ensino
superior no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 004/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a disponibilização
de informação, de medicamentos distribuídos gratuitamente à população
pela Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 005/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a obrigatoriedade de
contratação de seguro garantia de cumprimentos em contratações de
obras e serviços realizados pelo Estado do Maranhão e seus Municípios
e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI Nº 006/19 de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a Semana Estadual de
Conscientização sobre a violência contra a mulher nas Escolas Públicas
do Estado do Maranhão, a realizar-se, anualmente, na primeira semana
de setembro, e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 007/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de
gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques
aquáticos e shows do Estado do Maranhão às pessoas com deficiência.
8. PROJETO DE LEI Nº 008/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a “Semana de Valorização
do Educador”.
9. PROJETO DE LEI Nº 009/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que estabelece a obrigação dos
estabelecimentos veterinários, quando constarem indícios de maustratos nos animais atendidos, comunicar o fato à Polícia Civil.
10. PROJETO DE LEI Nº 010/19, de autoria do Senhor
Deputado Welington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas concessionárias e/ou permissionárias do serviço público de
transporte marítimo e hidroviário no Estado do Maranhão de
identificação dos passageiros no ato da venda dos bilhetes de passagens
e dá outras providências.
11. PROJETO DE LEI Nº 011/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina critérios estruturais
para hotéis, motéis, albergues, pousadas e assemelhados, localizados
no Estado de Maranhão, com a finalidade de promover a acessibilidade
das pessoas com dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida, e
dá outras providências.
12. PROJETO DE LEI Nº 012/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a instalação de piso
tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas e a localização de
faixa de pedestres, visando a acessibilidade das pessoas com deficiências
visuais no Estado do Maranhão.
13. PROJETO DE LEI Nº 013/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga os hospitais, clínicas, casas
de saúde, prontos-socorros e ambulatórios localizados no Estado do
Maranhão a manter painéis físicos ou eletrônicos com o quantitativo e
nome dos médicos disponíveis e plantonistas, suas respectivas áreas
de atuação, horários de entrada e de saída e dá outras providências.
14. PROJETO DE LEI Nº 014/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
cadeiras de rodas nas repartições públicas, shoppings e parques para
uso dos visitantes que sejam ´pessoas com deficiência física ou
dificuldade de locomoção.
15. PROJETO DE LEI Nº 015/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação de uma
plataforma digital, que forneça informações sobre o andamento e os
gastos com obras públicas no Estado do Maranhão.
16. PROJETO DE LEI Nº 016/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre normas e diretrizes
para a verificação da segurança de barragens de qualquer natureza e de
depósitos de resíduos tóxicos industriais, e dá outras providências.
17. PROJETO DE LEI Nº 017/19 de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio , que dispõe sobre lei de incentivo a participação
de empresas em projetos, instalação de serviços de saúde, aquisição de
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equipamentos e custeio para tratamentos de alta complexibilidade, e
dá outras providências.
18. MOÇÃO Nº 001/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
de aplausos ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA),
na pessoa do Comandante Geral, Coronel QOCBM Célio Roberto
Pinto de Araújo, nos seguintes termos: “A Assembléia Legislativa do
Estado do Maranhão congratula-se com todos os integrantes do Corpo
de Bombeiros do Maranhão, em especial aos militares que participam
das operações de ações de resgate na tragédia ocorrida em Brumadinho
(MG)”.
19. MOÇÃO Nº 002/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, solicitando do envio de Moção de pesar a Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão solidariza-se pelo desastre ambiental
ocorrido em Brumadinho – MG, onde resultou na perda de muitos
irmãos mineiros e respectivas famílias. Ao tempo que cumprimentamos
os heróis bombeiros destemidos de vários Estados e dentre os do
Estado do Maranhão”.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia seis de fevereiro de dois mil e
dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior. Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Marcelo Tavares, Márcio
Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores Deputados Hélio Soares e Othelino Neto.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE (lê Expediente).
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II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI N° 021 / 19
Obriga os estabelecimentos comerciais situados
no Estado do Maranhão a disponibilizarem, para
consulta, o Código de Defesa do Consumidor.

Artigo 1º. – Ficam os estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços situados no Estado do Maranhão obrigados a
manter, em local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um) exemplar
do Código de Defesa do Consumidor.
§ 1º - Ficam os estabelecimentos comerciais obrigados, também,
a disporem de exemplares em linguagem Braile do Código de Defesa do
Consumidor, com o intuito de atender às necessidades das pessoas
com deficiência visual.
§ 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se estabelecimento
comercial aquele que desenvolva atividade de distribuição ou
comercialização de produto ou prestação de serviços.
§ 3º O exemplar a que se refere o “caput” do Artigo 1° e o § 1º
deste mesmo artigo poderá ser solicitado pelo cliente ao funcionário
encarregado do atendimento.
Artigo 2º. - É obrigatória, nos estabelecimentos comerciais
supracitados no §1º do Artigo 1º, a afixação de placa junto ao caixa, em
local visível e de fácil leitura, com os seguintes dizeres: “Este
estabelecimento possui exemplar do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor disponível para consulta.”.
Artigo 3º. - O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos
necessários à implantação do disposto nesta lei, prevendo o(s) órgão(s)
responsável(éis) pelas providências administrativas e de fiscalização,
bem como as penalidades impostas aos estabelecimentos que a
descumprirem.
Artigo 4º. - Os estabelecimentos referidos no Artigo 1º terão o
prazo máximo de 90 (noventa) dias para se adaptarem ao disposto
nesta Lei.
Artigo 5º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 04 de março de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio Deputado Estadual – PT
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa alcançar a política estadual das
relações de consumo, que tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, proteção
de seus interesses econômicos, bem como a transparência e
harmonização dos interesses dos participantes das relações de
consumo, tendo como fulcro o disposto no Artigo 24 da Constituição
Federal.
As relações comerciais, na prática, passaram, com o advento
do CDC através da Lei nº 8.078/90, a acontecer de forma mais
transparente. Existe hoje uma preocupação maior com a qualidade do
produto que se estará colocando à disposição do consumidor. Contudo,
grande parcela da população ainda permanece alheia a seus direitos.
Conhecer o Código de Defesa do Consumidor é o primeiro
passo para gozar das garantias e direitos estabelecidos pela Lei. Ao
disponibilizarem exemplares deste importante instrumento aos
consumidores, os estabelecimentos comerciais tornarão as relações de
consumo mais transparentes e justas, especialmente nos locais onde
se processam as ocasiões em que seu uso e conhecimento são mais
necessários.
Outrossim, estima-se que no Brasil existam cerca de 6,5 milhões
de pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual. O presente
projeto de lei tem por finalidade assegurar às pessoas com deficiência
visual o acesso ao Código de Defesa do Consumidor no formato da
linguagem braile, a fim de garantir os seus direitos de forma igualitária
e justa.
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Assim, a disponibilização da Lei por parte dos
estabelecimentos comerciais, além de não constituir procedimento
oneroso aos comerciantes, permitirá aos consumidores a facilitação do
acesso à legislação, cooperando para o desenvolvimento do exercício
da cidadania.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 04 de março de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio Deputado Estadual – PT
PROJETO DE LEI Nº 022 / 19
Dispõe sobre a humanização no serviço bancário,
estabelece direitos e deveres, sanções
administrativas, e dá outras providências.
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS DO ATENDIMENTO BANCÁRIO
Art. 1º As instituições financeiras, na contratação de operações
e na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral, sem
prejuízo da observância das demais disposições legais e regulamentares
vigentes e aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional, devem adotar
medidas que objetivem assegurar:
§ 1º Transparência nas relações contratuais, preservando os
clientes e o público usuário de práticas não equitativas, mediante prévio
e integral conhecimento das cláusulas contratuais, evidenciando,
inclusive, os dispositivos que imputem responsabilidades e penalidades.
§ 2º Resposta tempestiva as consultas, as reclamações e aos
pedidos de informações formulados por clientes e público usuário, de
modo a sanar, com brevidade e eficiência, dúvidas relativas aos serviços
prestados e/ou oferecidos, bem como as operações contratadas, ou
decorrentes de publicidade transmitida por meio de quaisquer veículos
institucionais de divulgação, envolvendo, em especial:
I - cláusulas e condições contratuais;
II - características operacionais;
III - divergências na execução dos serviços.
§ 3º Clareza e formato que permitam fácil leitura dos contratos
celebrados com clientes, contendo identificação de prazos, valores
negociados, taxas de juros, de mora e de administração, comissão de
permanência, encargos moratórios, multas por inadimplemento e demais
condições;
§ 4º Fornecimento aos clientes de cópia impressa, na
dependência em que celebrada a operação, dos contratos, após
formalização e adoção de outras providências que se fizerem necessárias,
bem como de recibos, comprovantes de pagamentos e outros
documentos pertinentes às operações realizadas;
§ 5º Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, causados a seus clientes e usuários.
CAPÍTULO II
DO ATENDIMENTO HUMANIZADO
Art. 2º Ficam as agências bancárias, públicas e privadas, em
operação no estado do Maranhão, obrigadas a disponibilizar pessoal
suficiente em todos os setores, a fim de que os serviços sejam prestados
de forma eficiente.
§ 1º Considera-se forma eficiente para o setor de guichê de
caixa o atendimento em:
I - até 30 (trinta) minutos no dia útil que antecede e sucede
feriados prolongados, nos dias de pagamento de funcionários públicos
municipais, estaduais e federais, e no dia de vencimento de recolhimento
de tributos municipais, estaduais e federais;
II - até 20 (vinte) minutos nos demais dias.
§ 2º Considera-se forma eficiente para os demais setores, não
especificado no parágrafo anterior, o atendimento em:
I - até 1h (uma hora).
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§ 3º O atendimento para levantamento de alvará judicial deverá
ser realizado em qualquer agência bancária no âmbito do estado do
Maranhão, a critério do consumidor, independente do município da
emissão do respectivo alvará, e o tempo de duração entre o início e
término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 20 (vinte)
minutos.
Art. 3º Nas agências de que trata o caput, os bancos fornecerão
aos usuários senhas numéricas de atendimento que identifiquem a
instituição bancária e a agência, registrem o horário de entrada, inclusive
na triagem, e ao final, o registro do horário de efetivo atendimento.
Parágrafo único. O controle de atendimento será guiado por
meio de painel eletrônico, que indicará o caixa disponível, observando
o atendimento prioritário previsto em Lei.
Art. 4º Os estabelecimentos bancários deverão implantar cabines
individuais no setor de caixas, bem como instituir divisórias nos
terminais de autoatendimento, de modo a garantir a privacidade durante
o atendimento, visando a preservação do direito à segurança dos
usuários e das transações realizadas, sem prejuízo de identificação
pelo sistema de segurança adotado pela instituição financeira.
Art. 5º Fica determinada a instalação de, pelo menos, 1 (um)
banheiro e 1 (um) bebedouro para a utilização pelos consumidores,
adaptados para o uso por pessoa com deficiência e com mobilidade
reduzida.
Art. 6º As agências bancárias que prestam serviço no território
do estado do Maranhão devem dispor de assentos para os usuários
que aguardam por atendimento, destinados a todos os setores.
Parágrafo único. Os assentos de que trata o caput do artigo
anterior, destinados ao uso por pessoas com deficiência e com
mobilidade reduzida, deverão possuir sinalização adequada à sua
finalidade.
Art. 7º Fica obrigatória, no âmbito do estado do Maranhão, a
disponibilização de cadeiras de rodas por todas as instituições
financeiras, para o transporte de pessoas com deficiência, maiores de
60 (sessenta) anos e pessoas com mobilidade reduzida.
Art. 8º Os bancos não poderão, sob qualquer pretexto, recusar
pagamento de boletos pelos consumidores, com limite de até R$
10.000,00 (dez mil reais).
§ 1º As agências deverão afixar adesivos, em locais de fácil
visibilidade, inclusive nos guichês de atendimento, contendo a seguinte
frase: “É considerada prática abusiva a recusa de boletos no valor de
até R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo vencidos”.
§ 2º Os estabelecimentos bancários ficam obrigados, ainda, a
manter afixado, em local visível, cópia da presente Lei, bem como o
número de telefone do PROCON/MA, para que os usuários que se
sentirem prejudicados possam formalizar suas reclamações.
§ 3º Além do disposto nos parágrafos anteriores, todas as
instituições financeiras deverão expor em locais de fácil visualização e
acesso aos consumidores, tabela contendo produtos e serviços,
previstos em normas do Banco Central do Brasil, que deverão ser
ofertados gratuitamente pela instituição, inclusive no formato em braile,
para o uso por pessoas com deficiência visual, bem como garantir seu
efetivo cumprimento.
Art. 9º Às instituições financeiras é vedado, ainda que amparadas
em normas internas, negar ou restringir, aos clientes e ao público usuário,
atendimento pelos meios presenciais, e negar recebimento de valores
de quitação de boletos emitidos por outra instituição financeira.
Art. 10 Fica proibido o ingresso ou permanência de pessoas
utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que impeça ou
dificulte a identificação pessoal em estabelecimentos bancários.
Art. 11 Todas as instituições financeiras situadas no território
do Maranhão deverão zelar pela segurança dos consumidores e
funcionários, ficando obrigadas a instalar dispositivos de segurança
em suas agências, devendo dispor, dentre outros, de:
§ 1º Porta giratória com detector de metais, antes das áreas de
atendimento, contendo dispositivos capazes de proceder com o
travamento e retorno automático e abertura ou janela para depósito do
metal eventualmente detectado;
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§ 2º Instalação de câmeras de monitoramento nas áreas externas
e internas das agências;
§ 3º Vidros laminados e resistentes ao impacto de projetáveis
de arma de fogo de grosso calibre, nas portas de entrada, janelas e
fechaduras externas.
Art. 12 As instituições financeiras deverão manter, pelo menos,
1 (um) caixa de autoatendimento sem a leitura biométrica, de modo a
garantir a prestação dos serviços a cada segmento de clientes.
Art. 13 As agências bancárias deverão manter o funcionamento
de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos seus terminais de
autoatendimento nos finais de semana, observando a regra do artigo
anterior.
CAPÍTULO III
DAS SANÇÕES
Art. 14 Para os efeitos desta norma, as infrações classificamse de acordo com sua gravidade em três grupos: leve, grave e gravíssima.
§ 1º Classificam-se como infrações de natureza leve o desrespeito
às obrigações previstas no parágrafo único do art. 6º, e §§ 1º, 2º e 3º do
art. 8º desta Lei.
§ 2º Classificam-se como infrações de natureza grave o
desrespeito às obrigações previstas arts. 3º, 5º, caput do art. 6º, art. 7º,
caput do art. 8º e art. 9º desta Lei.
§ 3º Classificam-se como infrações de natureza gravíssima o
desrespeito às obrigações previstas no arts. 2º, 4º, 11, 12 e 13 desta
Lei.
Art. 15 Visando atender o caráter punitivo, coercitivo e
pedagógico, a inobservância do disposto nessa Lei sujeitará o infrator
à aplicação das seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de
natureza civil e penal:
§ 1º Advertência, quando da primeira infração, para infrações
classificadas como leve ou grave.
§ 2º Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada infração de
natureza leve, em caso de reincidência, sendo o valor acrescido de R$
1.000,00 (mil reais) a cada reincidência subsequente, limitado ao valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração.
§ 3º Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada infração
de natureza grave, em caso de reincidência, sendo o valor acrescido de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada reincidência subsequente, limitado
ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por infração.
§ 4º Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada infração
de natureza gravíssima, sendo o valor acrescido de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a cada reincidência subsequente, limitado ao valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) por infração.
Art. 16 Considera-se reincidência a repetição de prática
infrativa, de qualquer natureza, punida por decisão administrativa
irrecorrível.
Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a
sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e
aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior
a cinco anos.
Art. 17 A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de proteção e defesa do
consumidor.
Art. 18 Os estabelecimentos bancários deverão adaptar-se aos
preceitos desta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua
entrada em vigor.
Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 Revogam-se as Leis Estaduais 7.806/2002, 8.711/2007,
10.372/2015, 10.381/2015, 9.751/2013, 8.520/2006, 10.072/2014,
9.682/2012, 8.722/2007 e 8.049/2003.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 04 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
A edição da referida Lei Estadual trará grandes benefícios aos
consumidores e funcionários dos estabelecimentos bancários situados no
território do estado do Maranhão, haja vista que em virtude de novos
paradigmas inseridos na relação de consumo, as empresas necessitam se
adequar a padrões de qualidade no atendimento.
Neste contexto, como são constantes as reclamações atinentes à
morosidade no atendimento, qualidade e segurança dos serviços prestados,
somados aos dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do
Consumidor – SINDEC, segundo os quais as instituições financeiras e os
serviços bancários são um dos assuntos mais demandados em todo o país,
torna-se relevante a discussão e aprovação do referido Projeto de Lei.
Esta Proposição tem como objetivo garantir os direitos dos
consumidores maranhenses, em especial o direito à vida, saúde e segurança,
previstos no art. 6º, I, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),
regulando diversos assuntos previstos em outras legislações (revogando
as Lei Estaduais 7.806/2002, 8.711/2007, 10.372/2015, 10.381/2015, 9.751/
2013, 8.520/2006, 10.072/2014, 9.682/2012, 8.722/2007 e 8.049/2003),
assegurando outros direitos no âmbito do serviço bancário, estabelecendo
sanções mais rígidas, com observância aos preceitos constitucionais, como
rege a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e VIII, que
prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para
legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, sobre produção
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor.
Desde 2015, época em que passei a presidir o Instituto de Promoção
e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/
MA, algumas melhorias já foram alcançadas, em razão das inúmeras ações
de fiscalização e aplicação de multas com caráter punitivo, coercitivo e
pedagógico. Entretanto, ainda, há um longo caminho a ser percorrido até
que haja uma adequada humanização desse serviço. Nestes termos,
contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação
deste Projeto de Lei, por se tratar de medida de relevante interesse social.
Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta Casa
Legislativa a presente proposição.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 04 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
REQUERIMENTO Nº 008 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Dr. DANIEL BLUME
PEREIRA DE ALMEIDA, parabenizando-os pelo cargo de Conselheiro
Federal na OAB, no dia 01 de fevereiro do corrente ano.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.02.19
EM: 06.02.19
REQUERIMENTO Nº 009 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Dr. Thiago Roberto
Morais Diaz, parabenizando-os pela reeleição do Presidente da OABMA, no dia 01 de fevereiro do corrente ano.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.02.19
EM: 06.02.19
REQUERIMENTO Nº 010 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Dr. Marcio Antônio Pinto
de Almeida Filho, parabenizando-os pelo cargo de Diretor Geral da
ESA, no dia 01 de fevereiro do corrente ano.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.02.19
EM: 06.02.19
REQUERIMENTO Nº 011 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito de Igarapé Grande,
Sr. Erlânio Furtado Luna Xavier, parabenizando-o por sua eleição ao
cargo de Presidente da Federação dos Municípios do Estado Maranhão
(FAMEN) para o biênio 2019/2020, ocorrido no dia 30 de janeiro de
2019.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 05 de fevereiro de 2019. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1ºvice presidente

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.02.19
EM: 06.02.19
REQUERIMENTO Nº 012 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 158, inciso IX do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requer depois de
ouvida a mesa, que seja enviada mensagem de pesar aos familiares, do
sr. Fábio Fernandes, mais conhecido como “Fabinho”, na pessoa de
seus Irmãos Juliana Fernandes Silva Cutrim, Cláudio Fernandes e seu
cunhado Giliano Fred Nascimento Cutrim, externado o mais profundo
sentimento de pesar pelo seu falecimento.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 05 de fevereiro de 2019. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1ºvice presidente
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Quero externar os meus sentimentos, a minha solidariedade à
família e aos amigos do Pastor, que atualmente estava pastorando no
campo de Palmas, na cidade de Presidente Dutra, Congregação da
Igreja Assembleia de Deus.
Neste momento de dor, este Poder Legislativo, deixa externado
seu imenso pesar, desejando que descanse em paz, ao lado do nosso
bom Deus.
Transmita-se o teor desta à família enlutada, por intermédio da
esposa, filhos, familiares e amigos.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
fevereiro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.02.19
EM: 06.02.19
REQUERIMENTO Nº 015 / 19
Senhor Presidente,

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.02.19
EM: 06.02.19
REQUERIMENTO Nº 013 / 19
Senhor Presidente:
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. após manifestação da Mesa, que seja consignado nos
Anais da Casa, mensagem de profundo pesar pelo falecimento do
senhor José Medeiros, ocorrido nesta terça feira, dia 05 de fevereiro de
2019.
O empresário José Medeiros, 85 anos, era natural do Rio de
Janeiro. Sua longeva trajetória profissional, tem início o ano de 1968,
quando fundou a empresa Taguatur.
Ao longo dos anos, através de suas empresas do ramo de
transportes, o empresário José Medeiros prestou relevantes serviços
ao povo maranhense, gerando milhares de empregos diretos e
contribuindo significativamente no desenvolvimento do Estado.
Homem honrado e arrojado trabalhador, deixa saudades aos
amigos e familiares, consternados por sua partida.
Requeiro ainda, que seja enviada mensagem de pesar para seus
familiares residentes na Estrada de Ribamar, Km 0, n° 08, Bairro Anil,
- CEP: 65.060-540 – São Luís – MA, e a todos os familiares e amigos,
pelo seu relevante trabalho e por todo carisma e criatividade,
características que ficarão para sempre na lembrança de todos que o
conheceram.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2019.
- Roberto Costa - Deputado Estadual – MDB
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.02.19
EM: 06.02.19
REQUERIMENTO Nº 014 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro após ouvido a mesa, a aprovação deste requerimento de
pesar à família do Pastor Odair Marinho Carvalho, por seu
falecimento ocorrido no dia 3 de fevereiro do corrente, na cidade de
Presidente Dutra.

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro após ouvido a mesa, a aprovação deste requerimento de
pesar à família do Diácono Jorge Henrique Sousa de Azevedo, por
seu falecimento ocorrido no dia 1º de fevereiro do corrente ano, na
cidade de São Luís.
Quero externar os meus sentimentos, a minha solidariedade à
família e aos amigos do Irmão que era Diácono da área 96 da Igreja
Assembleia de Deus, que se dedicou de forma íntegra ao trabalho
religioso.
Perda também para o Gabinete desta deputada, pois iria fazer
parte da equipe dos assessores.
Neste momento de dor, este Poder Legislativo, deixa externado
seu imenso pesar, desejando que descanse em paz, ao lado do nosso
bom Deus.
Transmita-se o teor desta à família enlutada, por intermédio da
esposa, filhos, familiares e amigos.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
fevereiro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.02.19
EM: 06.02.19
INDICAÇÃO Nº 008 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Trizidela do Vale (Ma). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 009 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
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seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Lago da Pedra (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 010 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Vitória do Mearim (Ma). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 011 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Viana (Ma). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças e
jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 012 / 19

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
INDICAÇÃO Nº 013 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Grajaú (Ma). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças e
jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 014 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Tuntum (Ma). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças e
jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 015 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Barra do Corda (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Senhor Presidente,
INDICAÇÃO Nº 016 / 19
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Morros (Ma). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças e
jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Lima Campos (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Senhor Presidente,
INDICAÇÃO Nº 021 / 19
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Timbiras (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 018 / 19

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Conceição do Lago Açu (Ma). Nosso pedido
se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Senhor Presidente,
INDICAÇÃO Nº 022 / 19
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de São Mateus (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 019 / 19

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Lago do Junco (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Senhor Presidente,
INDICAÇÃO Nº 023 / 19
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Joselândia (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 020 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Santo Antônio dos Lopes (Ma). Nosso pedido
se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Paulo Ramos (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 024 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de São Raimundo do Doca Bezerra (Ma).
Nosso pedido se justifica pela necessidade de melhor atender e
proporcionar educação as crianças e jovens daquele município.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 025 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de São Roberto (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 026 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Porção de Pedras (Ma). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 027 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Lago dos Rodrigues (Ma). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 028 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Igarapé Grande (Ma). Nosso pedido se
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justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 029 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Bernardo do Mearim (Ma). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 030 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Pedreiras (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 031 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Peritoró (Ma). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças e
jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 032 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
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alunos do município de São Luís Gonzaga (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação
as crianças e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 033 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Arari (Ma). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças e
jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 034 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, em seu Art. 152, solicitamos que a presente proposição
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Felipe Camarão, Secretário Estadual
de Educação, solicitando o envio de ônibus escolar para atender os
alunos do município de Carolina (Ma). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar educação as crianças
e jovens daquele município.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
Fevereiro de 2019. - VINÍCIUS LOURO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 035 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Ex a. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o
Senhor Clayton Noleto solicitando, em caráter de urgência a
recuperação asfaltica da MA 012 entre o trecho compreendido do
Povoado Cariri (Igarapé Grande) a Esperantinópolis.
Nosso pedido justifica-se em virtude de que em decorrência do
período chuvoso e sua pavimentação ainda hoje encontrar-se através
de piçarra, o tráfego que já se encontrava prejudicado, hoje se tornou
impraticável. É iminente a necessidade deste asfalto para o
desenvolvimento e progresso daquela região, e é exatamente por isso
que pedimos a sensibilização e agilidade no que se refere ao início desta
obra.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 04 de fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

QUINTA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2019

11

INDICAÇÃO Nº 036 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
o projeto de pavimentação no trecho entre o Povoado Alto Alegre Parnarama.
Considerando o estado ruim que se encontra a referida estrada
de piçarra, comprometendo o trânsito de carros e pedestres causando
assim prejuízos aos mesmos. Essa solicitação visa melhoria no
desenvolvimento da pecuária e agricultura na região, melhorando sua
economia, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para
seus transeuntes, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 05 de fevereiro 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 037 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto
a recuperação da MA 034, trecho entre CAXIAS – BAU.
Considerando o estado ruim que se encontra a referida estrada,
comprometendo o trânsito de carros e pedestres causando assim
prejuízos aos mesmos. Essa solicitação visa melhoria no
desenvolvimento econômico da Região, além de proporcionar uma
melhor qualidade de vida para a população dos municípios acima
citados, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 05 de fevereiro 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 038 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
do Maranhão, solicitamos que a presente indicação, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao senhor Governador do Estado Dr.
Flavio Dino de Castro e Costa, solicitando providências junto ao Senhor
Secretário Estadual de Educação Felipe Camarão, a reforma do Farol
da Educação do município de Dom Pedro - MA.
A reforma do farol é de fundamental importância para a
educação do município de Dom Pedro – MA.
Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANUEL BECKMAN”, em 05 de fevereiro de 2019. - FÁBIO
MACEDO – PDT - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 039 / 19
Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Governador Flavio
Dino de Casto e Costa, a fim de que providencie a revitalização
ambiental do Riacho do Ponte, localizado no município de Caxias.
A presente indicação, tem o condão de resgatar um dos melhores
balneários daquele município e uma melhoria a todos os caxienses e
principalmente para aqueles que vivem nas margens do rio.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 06 de fevereiro
de 2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 040 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Governador Flavio
Dino de Casto e Costa, a fim de que providencie a construção de uma
rotatória na estrada estadual MA-349 que liga o município de Caxias
ao município de Aldeias Altas, especificamente nas proximidades dos
Instituto Federal do Maranhão – IFMA.
A presente indicação, visão tão somente viabilizar a
trafegabilidade naquela localidade, facilitando a entrada ao instituto
federal, os moradores daquela região, bem como os transeuntes entre
os dois municípios.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 06 de fevereiro
de 2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 041 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a Mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, com encaminhamento
para o Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Clayton Noleto,
para viabilizar a construção de uma ponte que ligue os bairros
“Cangalheiro” e “Ponte”, na cidade de Caxias.
A cidade de Caxias é cortada em diversos pontos pelo Rio
Itapecuru, o que torna necessária a existência de pontes para ligar os
seus bairros. Os bairros “Cangalhelro” e “Ponte” são dois dos mais
populosos da cidade, inclusive com vários estabelecimentos comerciais
de médio e grande porte, indústrias, bem como diversos serviços
públicos relevantes, como, por exemplo, a Maternidade Carmosina
Coutinho, a escola de tempo integral Aluísio Azevedo com uma média
de 480 alunos matriculados até o momento, a sede da Polícia Federal
de Caxias e o complexo da Cidade Judiciária (composta pela Justiça
Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e OAB).
Ademais, o crescimento das atividades comerciais nas regroes
acima mencionadas tem resultado no aumento do fluxo de carros e
ocasionado constantes engarrafamentos nas principais pontes já
existentes, como exemplo podemos citar o que ocorre no bairro “Três
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Corações”, que se destaca por ser eminentemente comercial e cujas
ruas próximas à ponte lá existente ficam congestionadas.
Desta forma, fica claro que a construção da ponte ora solicitada
trará inúmeros benefícios à população da cidade, melhorando a
mobilidade urbana e a qualidade de vida de seus cidadãos.
PLENÁRIO: “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN. SÃO Luís, 04 DE FEVEREIRO
DE 2019 - DRA CLEIDE COUTINHO - DEPUTADA ESTADUAL
- PDT. – 2ª SECRETÁRIA
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE - Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, companheiros, companheiras,
deputados e deputadas da casa. Hoje a gente veio fazer a nossa estreia
na tribuna, apresentamos também duas indicações para ajudar no
desenvolvimento da nossa cidade. De maneira especial, quero fazer
uma saudação especial à Deputada Cleide Coutinho e ao Deputado Zé
Gentil, que são do município de Caxias, e a todos aqueles que estão
defendendo os seus municípios. As indicações que ora apresentamos
dizem respeito a dois itens muito importantes da nossa cidade para o
desenvolvimento. O primeiro é a solicitação de uma rotatória na MA
que liga Caxias a Aldeias Altas, ali próximo ao IFMA, onde tem um
tráfego muito grande de carros e também de pedestres, jovens,
estudantes e de toda a comunidade que mora na região circunvizinha
do IFMA de Caxias. A outra indicação que nós colocamos é a tão
sonhada revitalização do riacho do Ponte, um riacho que todos nós,
caxienses, que curtimos e que compartilhamos momentos importantes
da nossa infância e da nossa juventude, tivemos o prazer de curtir no
riacho do Ponte. Então nós estamos solicitando para que a gente comece,
assim, a encampar fortemente o trabalho em prol da revitalização do
riacho do Ponte, tão importante eixo turístico e cultural do nosso
município. E é claro também aproveitar esta oportunidade para
agradecer aos quase 44 mil maranhenses que depositaram o voto de
confiança a esse aqui que vos fala. Nós, que viemos de Caxias com três
mandatos de vereador, chegamos hoje ao parlamento depois de ter
passado uma experiência de três anos e três meses frente à Agricultura
Familiar do Maranhão, dizer que a nossa principal bandeira aqui é sim
fomentar o setor primário para que ele se desenvolva ainda mais. Ontem,
citado pelo nobre companheiro, Deputado Márcio Honaiser, que falou
sobre a agricultura, nós temos certeza de que queremos defender muito
o desenvolvimento do nosso estado a partir do setor primário, a partir
da agricultura familiar. Evidentemente, vamos ampliar ainda mais o
nosso campo de ação. Eu sou dentista de formação e evidentemente
vamos atuar fortemente para ampliar e melhorar, assim como a nossa
Deputada Andreia Rezende é dentista, vamos lutar para que a saúde
bucal do Maranhão, as políticas públicas de saúde bucal do Maranhão
possam ser levadas ao interior do estado. Eu tenho certeza de que
vamos lutar para a implantação do projeto Sorrir que eu tive a
oportunidade de conhecer aqui em São Luís, importantíssimo para o
desenvolvimento da saúde bucal nos municípios do Maranhão. Além,
evidentemente, de áreas afins que nós vamos trabalhar para que todo
um conjunto de ações possa ajudar no desenvolvimento do nosso
estado. Quero aqui saudar e parabenizar o Deputado Marco Aurélio,
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que vai ser o nosso líder do bloco, e também o Deputado Rafael Leitoa,
que vai ser o nosso líder de governo. Eu me coloco à disposição de
ambos para que a gente possa fazer uma defesa forte, coesa das
proposições que o governo necessitar aqui no Parlamento, mas,
sobretudo, no interesse da população do Maranhão. Dizer aos
companheiros que estão fazendo conosco esta Casa, este momento
novo, que vamos atuar fortemente na defesa de toda a população do
Maranhão e, evidentemente, daqueles que mais precisam. Quero fazer,
além disso, uma saudação especial àqueles que me ajudaram a chegar
aqui, que é a FETAEMA e o MST. A FETAEMA juntamente com toda
a sua direção e mais de 130 sindicatos dos trabalhadores rurais de todo
o Maranhão depositaram um voto de confiança aqui. E eu tenho certeza
que esse voto de confiança será transformado em ações concretas para
ajudar no desenvolvimento rural a partir do fortalecimento sindical
dos trabalhadores rurais de todo o Maranhão. Assim, também, vamos
trabalhar junto com o MST, fortalecendo os assentamentos federais e
também os estaduais a partir o ITERMA e também do Crédito
Fundiário, buscando, a partir de então, dar condições ao homem do
campo produzir, ter renda, gerar mais qualidade de vida e, acima de
tudo, melhorar o nosso desenvolvimento a partir do homem do campo.
Uma outra área fortemente em que vamos atuar será na educação do
campo. Se nós estamos trabalhando muito pelo desenvolvimento do
nosso Estado, para melhorar o IDEB na zona urbana também, um
estado tão rural como o nosso, tão pluri e muito mais rural como o
nosso, é necessário fortalecer a educação no campo, a pedagogia da
alternância como fonte de desenvolvimento e educação para a nossa
população. Então, Senhor Presidente, eram essas as minhas colocações.
Eu queria deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento e a certeza
que vamos fazer, se Deus quiser, com a graça de Deus, um grande e
forte desenvolvimento do nosso Estado. Convido a todos os
companheiros para a gente ingressar nas proposições, deixar as partes
individuais para os embates acalorados mais na época da política.
Agora é hora do Parlamento, de pensar nesse Parlamento, fortalecer
esse Parlamento para que a gente possa, assim, defender a população
do Maranhão. Portanto, deixo aqui o meu agradecimento e a certeza de
que juntos poderemos construir um Maranhão de todos nós. Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Membros da Mesa, Senhores Deputados
e Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos
assistem por meio da TV Assembleia. Senhor Presidente, ontem, nós
demos entrada nesta Casa a uma indicação. E essa indicação foi subscrita,
assinada por mim e subscrita por todos os pares desta Casa que estavam
presentes. E agora, hoje, demos entrada em um Projeto de Resolução
Legislativa, em que eu peço aqui que a Mesa Diretora forme uma
comissão que disponha sobre a criação da Frente Parlamentar em defesa
da implantação do Campus da Universidade Federal, a UFMA, no
município de Barra do Corda. Qual o nosso objetivo? Ontem, ao dar
entrada na indicação, pedindo aos nobres deputados, às deputadas que
subscrevessem a nossa Indicação para que fortalecesse mais ainda, nós
agora entramos com um Projeto de Resolução Legislativa que forme
esta comissão para que a Mesa forme a criação de uma Frente
Parlamentar em Defesa da Criação e da Implantação do Campus da
Universidade Federal do Maranhão, da UFMA, lá no município de
Barra do Corda. Desta forma, Artigo 1º - é criada a Frente Parlamentar
em Defesa da Implantação do Campus da Universidade Federal do
Maranhão, UFMA, no município de Barra do Corda, Estado do
Maranhão, com objetivo de implementar ações e contribuir para garantir
à população da região Central do Maranhão e adjacências maior acesso
ao ensino superior por meio da implantação do Campus de que trata a
presente Resolução: Artigo 2º - compete a Frente Parlamentar em
Defesa da Implantação do Campus da Universidade Federal do
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Maranhão, município de Barra do Corda: 1º) – estimular o
desenvolvimento de estudos, encontros, congressos, simpósios que
possibilitem debates destinados a elaborar propostas, diretrizes e
planejamento de ações que contribuem para implantação do referido
Campus; 2º) – analisar e avaliar estudos e propostas, resultados de um
dos encontros, congressos, simpósios realizados que depois de
submetido à deliberação da Frente Parlamentar, possam ser
considerados atos a serem encaminhados ao Poder Executivo no caso o
governo federal; 3º) – propor a criação das comissões temáticas para
realização de estudos e a capacitação e sugestões sobre a temática da
Frente Parlamentar; Artigo 3º - a Frente Parlamentar em Defesa da
Implantação do Campus da Universidade Federal do Maranhão, UFMA,
no município de Barra do Corda, será composta por parlamentares
com assento nesta Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
aos quais serão nomeados mediante a Mesa Diretora, a Frente
Parlamentar será composta de parlamentares nomeados pela Mesa
Diretora. Parágrafo Único – Poderão participar como colaboradores da
Frente Parlamentar em Defesa da Implantação do Campus da
Universidade Federal do Maranhão, da UFMA, em Barra do Corda,
representantes indicados pelos titulares dos órgãos abaixo específicos,
vamos pedir para que também seja acompanhado por representantes
da própria reitoria da UFMA que encaminhe um representante para
fazer parte dos trabalhos, um secretário de estado nomeado pelo
Governo do Estado do Maranhão, o Governador Flávio Dino, a
FAMEM que indique um prefeito para acompanhar os trabalhos da
Frente e um professor indicado pelo sindicato para que também
encaminhe e faça parte dessa Frente Parlamentar. Então, Senhor
Presidente e Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Essa Frente
Parlamentar é importante, ela é o objeto principal para o trabalho e a
Frente para que nós possamos ver implantado esse Campus da UFMA,
em Barra do Corda. Então, essa Frente nós vamos a Brasília, vamos
nos reunir com a Bancada Federal em Brasília, com os deputados
federais, com os 18 deputados federais da Bancada Federal em Brasília,
dos três senadores em Brasília também e ainda vamos procurar mais
um senador maranhense, que está em Brasília, que faz o quarto senador,
que é do Estado de Roraima, Messias de Jesus, que é um maranhense,
que é senador por Roraima e que com certeza também vai contribuir
para que seja implantado esse curso e seja aprovado. E, a partir desse
momento que nós encaminharmos para os senadores, os deputados
federais, nós vamos até o ministro, com certeza, se precisar, iremos ao
Presidente da República para que sancione e consiga recursos através
das emendas da bancada federal, para que possamos ver implantado a
UFMA, um Campus avançado da UFMA em Barra do Corda. Eu
quero aqui primeiro agradecer a todos os pares e dar continuidade a
esse trabalho na composição da Frente Parlamentar. Obrigado, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Fernando Pessoa, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa e todos que estão nos acompanhando hoje pela TV Assembleia
e pela rádio Assembleia. Senhor Presidente, hoje fiz uma indicação de
uma ponte, de uma ponte para o município de Tuntum. Uma ponte
que liga o Centro da nossa cidade onde é a rua do Banco do Brasil, ao
Bairro Mil Réis. E aqui fiz uma indicação ao Governador Flávio Dino,
ao Secretário de Infraestrutura Senhor Clayton Noleto, que possam
ajudar a agraciar, mais uma vez, o município de Tuntum com uma
ponte. Uma ponte para ligar esses dois bairros, para ligar o Centro da
nossa cidade ao Bairro Mil Réis. Lá tem uma ponte de madeira, uma
ponte que hoje não tem mais condições de as pessoas trafegarem,
sabemos das dificuldades, de todas as dificuldades das prefeituras
estão passando, que os prefeitos municipais estão passando. Então
nós pedimos que o Governador Flávio Dino possa ajudar o Prefeito de
Tuntum, ajudar o Prefeito municipal, a prefeitura a realizar essa grande
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obra. Uma obra que ajudará muito aos tuntuenses, irá ajudar muito
todos que trafegam ali para aquele bairro, que interliga o Centro da
cidade ao Bairro Mil Réis. E aqui o nosso pedido de apoio a todos os
Deputados também desta Casa, pedindo o apoio ao Governador,
pedimos o apoio ao Secretário Clayton Noleto que possa criar uma
comissão para juntos irmos a cidade de Tuntum, olharmos as condições
em que essa ponte se encontra. Sendo que o Governador Flávio Dino,
com o Secretário Clayton Noleto, já consagrou, já colocou, já fez lá,
colocou lá em Tuntum uma ponte que liga o Bairro Campo Velho ao
Centro da cidade e esse outro bairro fica ao lado do Bairro Campo
Velho e estamos agora aqui pedindo que o Governador possa também
fazer um convênio com a Prefeitura ou direto com o Estado, uma obra
direta do Estado, uma execução direta do Estado para que possamos
também fazer uma ponte que liga o Centro da cidade ao Bairro Mil
Réis. Muito agradecido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.
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, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
assim diz a palavra de Deus: “Guarda com toda diligência o teu coração
porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te da maldade da boca
e alonga-te da perversidade dos lábios. Pondera a vereda dos teus pés
e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a
direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal”, Provérbios 4. 23,
24, 26 e, por último, versículo 27. Senhor Presidente, durante o recesso
parlamentar ainda do primeiro mandato, nós tivemos forte atuação em
todo o estado do Maranhão, mas quero registrar aqui uma atuação em
defesa do meio ambiente, principalmente da Ilha de São Luís. Nós
estivemos na região do Cajueiro e constatamos in loco a degradação do
meio ambiente com desmatamento e aterramento do mangue da região
do Cajueiro, isso na Zona Rural 2 de São Luís. Fomos também à Zona
Rural 1 de São Luís, na região do Mato Grosso, e ao chegarmos lá
constatamos também a mesma degradação do meio ambiente, o
desmatamento e o absurdo que é o aterramento dos mangues. Nós
solicitamos informações da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e oficiamos também a denúncia
ao Ibama e ao Ministério Público para que tomem as devidas
providências. Não obstante, nos últimos dias, todos ficamos
estarrecidos não só com a tragédia, mas com o crime que aconteceu em
Brumadinho. Inicialmente a tragédia de Mariana e agora a de
Brumadinho. Precisará ocorrer alguma tragédia no estado do Maranhão
para que voltemos o nosso olhar? E é por isso que solicitamos uma
audiência pública para tratar sobre os lagos da Alumar, bem como uma
visita in loco. Tão logo fizemos a denúncia, tão logo chamamos a
atenção para o problema, já havíamos chamado atenção desde 2015,
tão logo denunciamos, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado já se
apressou em ir a Alumar e, em menos de duas horas, já estava com o
relatório. Nós não queremos só relatório da Alumar, queremos saber se
a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão tem condições
de confrontar esses laudos, esses relatórios da Alumar. Nós não
queremos somente relatório, com todo respeito à Alumar, às atividades
desenvolvidas no estado do Maranhão, mas precisamos sim de técnicos
que possam confrontar esses relatórios da Alumar. Precisamos de cópias
de gestão de resíduos da Alumar, precisamos também do plano de
contingência de acidentes da Alumar. Se porventura os acidentes
tivessem acontecido no estado do Maranhão, quais seriam os
procedimentos, quem deveria se acionar? Nós sabemos que há uma
diferença muito grande, gritante do relevo de Minas Gerais, que é um
planalto, para o relevo de São Luís onde estão localizados os lagos
vermelhos da Alumar, temos a compreensão perfeita disso, mas
precisamos saber como estão acondicionados esses resíduos da Alumar,
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se há possibilidades de fissuras, de rachaduras, para que nós possamos
compreender duas situações: o comprometimento da poluição do ar
atmosférico na Ilha de São Luís e precisamos compreender como está
a situação também do lençol freático. Por isso solicitamos, mesmo que
ainda não tenhamos as comissões formadas, mas solicitamos a visita in
loco. O nosso requerimento não foi publicado em nenhum Diário, já
peço atenção da Mesa e qual a justificativa, o motivo de não ter sido
publicado o nosso requerimento, já havíamos feito muito antes das
nossas ações parlamentares, mas nada foi publicado ainda. Por gentileza,
por que não foi publicado o nosso requerimento de audiência? Tudo
bem, podemos aguardar, mas o requerimento de visita in loco a
ALUMAR. Eu vou, inclusive, solicitar, fazer outro requerimento, uma
solicitação em caráter de urgência. Além disso, também estamos
solicitando, fazendo um requerimento para que possamos fiscalizar,
verificar três situações. Primeiro, a Barragem do Vené, lá na Mineração
Aurizona, na cidade de Godofredo Viana, que já teve um acidente.
Verificar também a situação crítica do açude de Montes Altos. Inclusive
colocar isso em alguns grupos e redes sociais. O Governo já se apressou.
O Secretário de Infraestrutura já se apressou. Mas não adianta pressa,
Secretário. Nós vamos solicitar pela Assembleia e vamos fazer a visita
in loco na cidade de Montes Altos. E quero registrar também que a
Assembleia Legislativa, pela Comissão de Obras, já havíamos
fiscalizado, já havíamos feito uma visita in loco na Barragem do Bacanga.
Estavam presentes o Deputado Wellington, o Deputado Eduardo Braide,
à época, e o Deputado Fábio Braga, que era o Presidente da Comissão
de Obras. Estamos solicitando mais uma visita in loco na Barragem do
Bacanga. Porque, para quem não sabe, consta no Site Oficial do Governo
Federal como uma barragem de risco. E, para finalizar, Senhor
Presidente, eu sei que o meu tempo já concluiu, mas eu tenho aqui uma
grave denúncia que vem da cidade de Açailândia. E estamos solicitando,
inclusive, informações do Ministério Público, do Tribunal de Contas
com relação à possibilidade de desvio de mais de vinte milhões de reais
do Instituto de Previdência Própria do município de Açailândia.
Estamos solicitando informações ao Ministério Público se já existe
algum inquérito aberto, se já existe algum procedimento. E estamos
solicitando, inclusive, por conta da constatação do não repasse da
Unidade Gestora. EI e PPS das contribuições descontadas da
seguradora. Apropriação indébita, reiterada ausência de repasse das
contribuições devidas pelo ente e descumprimento de termos de
parcelamento. E, por último, reiterado excesso de despesa
administrativa. Ou seja, o Prefeito do PCdoB de Açailândia trata a
administração pública como descaso, como se não precisasse dar
satisfação a ninguém. Primeiro, tem que dar satisfação à população de
Açailândia...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, eu peço que conclua,
por favor.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – ...
à Câmara de Vereadores. Vou concluir, Senhor Presidente. E estamos
entrando nessa luta em defesa da população de Açailândia. E não vamos
admitir e o prefeito precisa explicar essa possibilidade, inclusive, de
desvio de recurso de mais de vinte milhões de reais da Previdência na
cidade de Açailândia. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, o seu Requerimento
nº 005/2019 já foi publicado no Diário oficial de hoje e vai ser
encaminhado para a Comissão de Meio Ambiente, para que seja
deliberada a data da audiência. Convido o Deputado Rildo Amaral, por
cinco minutos, sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos. Cumprimento meus colegas na pessoa da
Helena Duailibe, companheira de partido, Deputada. Venho hoje à
tribuna, senhores e Estado do Maranhão, para agradecer. Agradecer
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primeiro a Deus. A Deus pela oportunidade de fazer parte de um
Parlamento, num Parlamento estadual. Eu estive em Imperatriz durante
10 anos e durante 10 anos Deputado Zé Inácio, eu lutei por causas não
por coisas, e essas causas nos trouxeram até este Parlamento, este
Parlamento, Dona Cleide, que eu contei a história para a senhora, a
minha avó na sua vez , lá em Caxias, o sonho dela, Deputada Andreia,
era trabalhar na casa do Dr. Humberto Coutinho e na sua primeira
geração traz um filho para dividir o Parlamento com a Dona Cleide,
que muito honra aquela região, filho de família humilde, onde sou
professor na cidade de Imperatriz e essa cidade que eu tenho que
honrar junto com minha família, honrar trinta e três mil, duzentos e
trinta e nove votos, Pastor Cavalcante, que eu tive na cidade de
Imperatriz, vinte e três mil deles, e são esses votos que eu tenho que
trazer para este Parlamento, que eu tenho que trazer para essa história
e cumprimento o povo de Imperatriz na pessoa da professora Lenilda,
que está ali em cima prestigiando esta primeira fala. Venho querer ser
a voz da região Tocantina, a voz que não se aquieta diante dos graves
problemas que passa a nossa região, historicamente, venho com causas,
venho por Imperatriz, venho pela região Tocantina, venho por
professores, venho por desportistas, venho pelos profissionais da
segurança e na minha primeira entrevista como deputado eleito nesta
Casa, eu disse que onde tivesse um professor, um policial militar e um
bombeiro militar e um policial civil injustiçado nesse Estado e precisasse
do Deputado Rildo Amaral, eu ia ser a voz dessas classes, foram essas
classes que maciçamente nos carregaram na região Tocantina. Mesmo
não sendo policial militar me abraçaram, sendo professor não
esqueceram do filho de Imperatriz que não foge à luta. Trago a causa
dos cadastros de reserva da Polícia Militar, uma causa nobre, onde
precisamos corrigir esses quase 1.800 alunos que começaram o curso e
ainda não concluíram para que possa ingressar na carreira militar, os
sub judice que, desde 2012, lutam por uma oportunidade, aos
remanescentes, aos 130 injustiçados reprovados contra a lei, mesmo
indo ao encontro da lei que rege o Estado, reprovaram 130 de maneira
injusta e aqui também terão voz neste Parlamento. A todos os quadros
de saúde da Polícia Militar, que também aguardam ser chamados e já
terminaram o curso, também terão o Deputado Rildo Amaral como
voz neste Parlamento. Agradeço a Deus, à família, aos amigos e, de
maneira muito rápida, dizer que aqui vai ter um deputado acessível a
todos os filhos de Imperatriz e região. Cumprimento os colegas, durante
os dez anos de Parlamento em Imperatriz, não fiz um inimigo, só
carreguei amizade, eu quero que todos os senhores quando se dirigirem
à região Tocantina, Imperatriz, independente de bloco, de cor partidária,
saiba que ali vai ter um amigo para dar a mão e não ninguém para jogar
pedra e nem estar acusando um outro parlamentar de maneira indevida
por qualquer que seja o assunto, porque aqui é um Parlamento que a
gente tem que lutar por causas nobres, e são essas causas que levaremos
para Imperatriz. E, por fim, para encerrar, agradecer o bloco, onde o
Partido Solidariedade me indica como líder do bloco, tendo a Deputada
Helena Duailibe, o deputado Fernando Pessoa, o deputado Ciro e a
deputada Thaiza Ortegal como membros, e cumprimento, neste
momento, fazendo aniversário, hoje, o Deputado Antônio Pereira, que
completa, só de Parlamento quase cinco décadas, e essas cinco décadas
que vai levar e nos ensinar para quem está iniciando. O meu forte
abraço, fica aqui a minha voz de compromisso com a lutas sociais
deste Estado, de compromisso com as classes trabalhadoras, mas,
acima de tudo, um compromisso de não envergonhar minha família e
não envergonhar a cidade de Imperatriz, na qual em toda sua história
eu sou terceiro Deputado nascido em Imperatriz e enviado para cá. E
com essa honra que venho para este Parlamento. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra a Deputada Daniella Tema,
por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Deputado
Othelino Neto aqui representado pelo nosso Vice-Presidente, Deputado
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Glalbert Cutrim, Senhores e Senhoras Deputados, galeria, estimados
membros da imprensa maranhense, telespectadores da TV Assembleia,
internautas e ouvintes da rádio ALEMA. Senhores e Senhoras, assumo
este primeiro mandato de Deputada estadual ciente da responsabilidade
com a população, ciente do compromisso de fazer um mandato
objetivando o desenvolvimento do Estado e do seu povo batalhador,
em especial dos menos privilegiados. Temos a preocupação de construir
um mandato participativo e por esse motivo nos comprometemos em
defender o municipalismo do Maranhão, levando para as cidades o
progresso social, a qualidade de vida, segurança, saneamento básico,
mais saúde e trabalho, buscando garantir acima de tudo o direito do
trabalhador, das mulheres, dos nossos jovens que tanto precisam de
assistência. Sob a luz desse pensamento me proponho a servir todos
aqueles que confiaram a mim e me deram esta grande missão. Minha
legislatura será com foco na produção de resultados, com a graça de
Deus. Sou nutricionista por formação, formada pela primeira turma de
Nutrição deste Estado, exerci a profissão por aproximadamente 08
anos quando assumi um dos maiores desafios da minha vida profissional
que foi dirigir um dos maiores hospitais do Maranhão, o hospital
macrorregião de urgência e emergência de Presidente Dutra. E aqui
aproveito para agradecer ao saudoso Humberto Coutinho pela
confiança, e ao Governador Flávio Dino pelo endosso. Eu sou mãe da
pequena Júlia, esposa do admirável Cleomar Tema, filha de professora
e do funcionário público Rogério Meneses e a primogênita entre três
filhas. Eu sou movida a desafios e, sem medo nenhum, assumo a missão
de exercer com determinação o papel de Deputada estadual em meio a
rotina de uma mãe, esposa e dona de casa. Minhas Senhoras e meus
Senhores, o nosso Estado tem avançado muito nos últimos anos, com
a boa vontade, a ousadia, o empenho e a dedicação do Governo do
nosso Estado. Mas ainda é possível e bastante necessário que muito se
faça. Estou certo de que o desenvolvimento tem que ocorrer em benefício
do povo e trazer progresso no seu bojo, associado a uma melhor
distribuição de renda, à eliminação das graves desigualdades sociais
que ainda existem por mais que já estejam sendo combatidas. Senhor
Presidente, senhoras e senhores deputados, considerando aqui as
diferentes correntes de ideias desta Casa, sustento que atuarei com o
máximo de respeito às divergências, priorizando um bom
relacionamento com os demais parlamentares. Na condição aqui de
uma das representantes do DEM, cumprimento os colegas de partido,
a Deputada Andreia Rezende, o Deputado Paulo Neto, o Deputado
Antônio Pereira e o Deputado Neto Evangelista. Aproveito a
oportunidade para afirmar que nossa defesa se pauta nas convicções
de nossa legenda, preservando a independência, sobretudo o respeito
às diferenças de ideias, e os posicionamentos de cada um no âmbito
parlamentar. Estaremos juntos defendendo a imagem desta instituição,
fazendo dela o maior instrumento para transformar as reais
reivindicações dos cidadãos maranhenses. Meus amigos e amigas, não
poderia deixar aqui de agradecer a Deus e também de saudar todo o
Maranhão, pois fui votada em praticamente todos os cantos deste
estado maravilhoso. E para finalizar, reforço que o nosso mandato será
comprometido com a formulação de políticas públicas que promovam
a participação popular, o desenvolvimento econômico e a inclusão
social. Compromissos que se estendem ainda à universalização das
garantias de direitos, à transparência administrativa e ao debate de
ideias. Para concluir, quero que essa afirmação ecoe aos ouvidos de
todos os maranhenses. O nosso gabinete quer ouvir vocês e está de
portas abertas. Mandatos participativos sempre. Quero aproveitar
também a oportunidade para agradecer a meu conterrâneo, o Deputado
estadual Fernando Pessoa, pela indicação e por reafirmar esse
compromisso junto ao povo de Tuntum. Também reforçar o pedido já
feito pelo Prefeito Tema e me coloco à disposição junto a V. Ex.ªs,
junto ao prefeito e junto aos demais colegas para também lutar por
essa causa. Muito obrigada a todos e vamos aos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Professor Marco Aurélio.

16

QUINTA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2019

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente, quando encerrar o tempo do Pequeno Expediente, se V.
Ex.ª puder fazer uma paralisação para a gente saudar o Deputado
Antônio Pereira pelo seu aniversário.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com toda certeza, Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa, toda a galeria e quem acompanha a transmissão
desta sessão. Eu venho pautar duas causas nas quais estamos
trabalhando há um bom tempo, persistência que nos trará a vitória.
Uma é junto ao governo do Estado e a outra, junto à Universidade
Federal do Maranhão, que neste momento está em recurso junto ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que é o da bonificação regional.
A primeira agenda trata do Hospital do Servidor para Imperatriz.
Impressionante como nós temos um quadro de servidores imenso em
toda região Tocantina. E indo até outras regiões, como a região Sul,
como a região Central, a quantidade de servidores públicos estaduais
que, quando precisam de uma assistência à saúde, que contribuem com
o FUNBEN, o Fundo de Benefício especial para a saúde do servidor
do Maranhão, precisam vir a São Luís para o Hospital do Servidor, ou
acabam tendo que pagar do próprio bolso para garantir um atendimento.
Às vezes muitos pagam o FUNBEN e têm que manter o pagamento de
um plano de saúde para sua família, ou deixam de pagar o FUNBEN,
deixam de contribuir com o FUNBEN. E nós estamos há vários anos
trabalhando nesta causa, mostrando caminhos para o Governo do
Estado, seja na Secretaria de Gestão e Previdência, seja com o próprio
Fundo, o FUNBEN, com as pessoas, os responsáveis pela gestão do
Fundo em um diálogo próximo com o SINPROSEMMA. Seja com o
próprio Governador Flávio Dino, porque em várias audiências já tratei
com ele dessa necessidade da nossa região. Criado o Hospital do
Servidor em Imperatriz, ele atenderá milhares de servidores, sejam da
Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja da Educação, sejam efetivos
de outras áreas dos serviços públicos do Estado do Maranhão. Será
fundamental para garantir mais qualidade no atendimento. E isto porque
já se tem aqui em São Luís um atendimento muito bom. Inclusive o
Estado está concluindo agora o novo hospital do servidor. Esta etapa,
aqui atrás do Carlos Macieira, vai ser fundamental. É fundamental
para a nossa região Tocantina, para os servidores. E eu venho pautar
que é uma causa que continuamos persistindo e que nós vamos persistir
até o final. Defendemos duas teses: ou a construção do hospital do
servidor ou o credenciamento de serviços na rede privada. O Governador
Flávio Dino é sensível a esta pauta. Tenho dialogado com ele. Acredito
plenamente que neste ano de 2019 nós vamos ter passos seguros nesse
sentido de termos o hospital do servidor para atender toda a
macrorregião, seja a região Tocantina, parte da região sul, parte da
região central, porque é de fundamental importância. A outra causa,
Presidente, que quero pautar diz respeito ao sonho de milhares e milhares
de jovens estudantes do Estado do Maranhão. Há pouco o jornalista
Jorge Aragão até fez ali questão de saber como estava, porque uma
filha dele está se preparando para fazer medicina. E milhares e milhares
de jovens do nosso Estado lutam para entrar na Universidade Federal
do Maranhão. E a universidade que não tem o sistema de bonificação
regional acaba tendo uma desigualdade muito grande, a maioria dos
alunos que entram nos cursos mais concorridos, a exemplo de Medicina,
a grande maioria é de fora, a grande maioria vem das regiões Sul, Sudeste,
e na 1ª oportunidade que tem de transferência, eles transferem o curso
ou eles fazem um ENEM, novamente, com a nota mais alta, voltam
para os seus lugares de origem, ficando as vagas ociosas. Agora mesmo,
a UFMA vai abrir edital de remoção para preencher vagas ociosas. Se
poderia ter estudantes daqui do Maranhão fazendo parte dos seus
quadros. Mas acabam vindo pessoas de fora e na 1ª oportunidade vão
embora e só ficam as vagas ociosas. Depois de persistir nos últimos 4
anos, nessa causa, aqui nesta Casa, comecei sendo voz solitária nesta
Casa. Mas veio o apoio de muitos parlamentares - veio o apoio de
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muitos parlamentares, e nós estabelecemos, Presidente, uma Frente
Parlamentar em Defesa da Bonificação. Depois de inúmeras audiências
com a reitora da UFMA, Nair Portela, e seu quadro de pró-reitores.
Depois de audiências públicas, lá na base, em Imperatriz, com audiência
gigantesca, veio uma resposta e a UFMA aprovou o ingresso qualificado
com acréscimo de 20% às notas do Enem para estudantes que fizeram
do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, aqui em escolas do Maranhão.
A comunidade estudantil vibrou, todo mundo feliz porque nós teríamos
corrigido esse resultado. Mas o Ministério Público Federal entrou
com uma Ação Civil Pública e a Justiça Federal em Primeiro Grau
acabou suspendendo a bonificação. Neste momento, dois recursos
tramitam na Justiça, um pela Advocacia Geral da União e outro pela
Defensoria Pública da União, e eu tenho convicção que lá no Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, nós vamos vencer. Eu
tenho a convicção porque em nenhum outro Estado...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Marco, por favor.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Já vou encerrar, Presidente. Em nenhum outro Estado, a bonificação
caiu, agora quem acabou de fazer a inscrição no SISU percebeu que
quase todos os Estados no curso de Medicina há bonificação regional
e no Maranhão esta bonificação caiu e eu venho, portanto, reforçar que
esta luta continuará presente neste mandato, que a Universidade Federal
do Maranhão, por meio da reitora Nair Portela está firme, determinada
para lutar até o último momento e eu acredito que a justiça se fará
porque seria uma injustiça muito grande cair essa bonificação no
Maranhão e nos outros estados ela permanecer. É por isso que essa
luta será uma luta permanente e nós continuamos fazendo gestão, não
só como um mandato individual ou de vários companheiros que
compartilham desta causa e já convido os novos parlamentares a
abraçarem essa causa, mas também pela própria Assembleia Legislativa
que faz parte do processo como amicus curiae, subsidiando, dando
informações e reforçando essa pauta que é do povo do Maranhão e eu
tenho certeza de que nós venceremos. Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia Presidente Deputado Glalbert Cutrim, Senhoras
e Senhores Deputados, parlamentares, imprensa, galeria e
telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, venho a tribuna
na manhã de hoje apenas para pontuar, informar com relação a uma
decisão do TCU, do Tribunal de Contas da União, sobre a paralisação
da obra da BR-135. Obviamente que se trata de uma rodovia federal e
competência exclusiva do Governo Federal. Mas, Deputado Vinícius
Louro, relembro bem a luta desta Casa, da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão com vários outros colegas Deputados e a
Comissão de Obras desta Casa no acompanhamento e fiscalização da
conclusão do trecho da BR-135, que foi entregue, salvo engano, no ano
passado. Essa decisão do Tribunal de Contas da União como bem a
imprensa colocou e está no próprio acórdão, se faz necessário por
conta de uma desatualização do projeto. Cerca de 60% do valor do
recurso estaria desatualizado, em contrário a uma decisão já informada
pelo Tribunal de Contas da União. Ocorre que a decisão se pauta
estritamente de um mecanismo técnico, pois o projeto anterior baseavase no método de dimensionamento pautado no método do engenheiro
Murilo Lopes, de 1966. E o Tribunal de Contas da União, não só no
Maranhão, mas em todo Brasil, adota agora um novo método de
dimensionamento chamado de Método do Mecanístico, que leva em
consideração o volume do tráfego, o peso dos caminhões e que,
infelizmente, o DNIT não fez essa atualização prévia antes do processo
licitatório. Entramos em contato com o Superintendente do DNIT
ainda ontem, e hoje novamente pela manhã, onde o mesmo afirmou que

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
a não atualização do projeto se deu por conta da celeridade e da
necessidade prévia do empenho dos recursos destinados pela Bancada
Federal que, vale ressaltar aqui, a união, a unidade e o empenho da
nossa Bancada federal. Ontem mesmo estive tratando com o Deputado
Rubens Júnior que imediatamente também foi ao Ministério, também
foi ao Tribunal de Contas e que está em contato constantemente com
o DNIT e com os órgãos de fiscalização. Segundo o DNIT, segundo o
Dr. Gerardo, em até 60 dias ele concluirá a atualização do projeto e
encaminhará ao TCU para que as obras também sejam retomadas. Vale
lembrar que estamos também em um período de chuva muito forte na
região, que impossibilita também a execução da obra. A expectativa do
DNIT é que até maio reinicie toda a obra no trecho 135, mas ela está
paralisada em alguns aspectos, outros itens da obra podem ser feitos,
como obras de artes também, obviamente se o período chuvoso permitir.
Então Presidente, venho trazer essas informações e trago também,
Deputado Vinícius Louro, faço essa referência porque lembro muito
bem de V. Ex.ª na luta da recuperação dessa BR, que nós usamos
diariamente. Semanalmente a gente se desloca para as nossas cidades
pela BR-135 e precisamos. Não só nós, obviamente, mas toda a
população do Maranhão, o Estado, a economia do Maranhão. O trecho
entre São Mateus e Miranda do Norte, a previsão de reinício de
recuperação daquele trecho se dará ainda no mês de fevereiro, já tem
em caixa disponibilizado no DNIT cerca de R$ 30 milhões e toda
aquela recuperação custará um pouco mais de R$ 50 milhões onde
também se faz necessário o empenho da nossa Bancada federal na
alocação desses recursos. Mas tenho certeza absoluta que os nossos
18 Deputados federais e Senadores se unirão, mais uma vez, em bem
comum do Estado para que a gente possa concluir essas obras tão
importantes para o nosso Estado. Então venho trazer essas informações,
Presidente, porque acho necessário a Assembleia Legislativa estar
acompanhando de perto a execução dessas obras, porque, apesar de
ser uma obra federal, mas diz respeito a todo o estado do Maranhão.
Para concluir, obviamente, Deputado Fernando Pessoa, trago também
a informação da BR 226, que a gente tanto lutou e sonhou para ligar
Presidente Dutra a Timon, Deputado Ciro também. A obra está
passando por um processo de aditivo, a empresa contratada, a Raitec,
detectou junto ao DNIT um erro de projeto no que diz respeito ao
acréscimo de volume do aterro. Esse processo de aditivo está em fase
de conclusão para também retomar as obras daquele trecho. Estão
fortemente trabalhando no contorno rodoviário da cidade de Timon e,
como vocês sabem, aquela obra compreende os 100 quilômetros de
pavimentação asfáltica. O trecho Presidente Dutra/Baú já foi concluído
e o contorno rodoviário será iniciado ainda, segundo o próprio
superintendente do DNIT, nos próximos 60 dias, pois a empresa
responsável pelas desapropriações concluiu já o seu estudo. Então,
Presidente, venho ocupar a tribuna para colocar essas informações que
nós recebemos da Superintendência do DNIT a todos os colegas
parlamentares e espero também que a Comissão de Obras desta Casa,
que será instituída provavelmente na semana que vem, faça o mesmo
trabalho que a legislatura passada fez de acompanhar de perto a execução
dessas obras, porque só assim quem ganha é o povo e o nosso estado.
Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Registro a presença em plenário do Secretário
de Estado da Saúde, Carlos Lula, e também, a pedido do Deputado
Professor Marco Aurélio, registro na galeria as lideranças de Paço do
Lumiar, Wellington e Jhef. Suspendo a sessão para que possamos
parabenizar o Deputado Antônio Pereira.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Reaberta a Sessão.
IV - ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Requerimentos à deliberação do Plenário.
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Requerimento N.º 006/2019 de autoria do Deputado Rigo Teles, (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento 001/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios, (lê).
Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Como vota a Deputada
Andreia Rezende? Deferido. Requerimento n.º 002/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois não, Deputado Neto.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Já está
autorizado aqui pelo autor do requerimento. E eu gostaria de subscrever
esta moção.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – A do Deputado Wellington?
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Isso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a autorização do Deputado Wellington,
peço que seja subscrito pelo Deputado Neto Evangelista, (lê).
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pelo deferimento. Como vota a Deputada
Andreia Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deferido. Inclusão da Ordem do dia da Sessão
Ordinária de quinta-feira, dia 07 de fevereiro: Requerimento Nº 08, 09
e 010/2019, de autoria do Deputado Wellington do curso.
Requerimentos Nº 011 e 012 de autoria do Deputado Glalbert Cutrim.
Requerimento Nº 013/2019 de autoria do Deputado Roberto Costa.
Requerimentos Nº 014 e 015/2019 de autoria da Deputada Mical
Damasceno.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - O Deputado Marcelo Tavares por 30 minutos,
com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Deputado
Glalbert, Presidente, eu declinei porque eu serei o primeiro orador no
tempo dos partidos pelo bloco liderado pelo Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM- O Deputado Marcelo Tavares declina.
Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Deputado Marcelo Tavares, por cinco minutos, com
apartes.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente, Deputado Marcelo Tavares por 15 minutos e, em seguida,
o Deputado Yglésio, por 10 minutos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Ok, Deputado Marco.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES (sem
revisão do orador) - Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Senhor
Presidente, Senhora Secretária Deputada Andreia Rezende, Deputada
Cleide Coutinho. Para mim, eu queria dizer, em primeiro lugar, a minha
satisfação de votar à esta Casa pelo quarto mandato. Tendo a honra
novamente de representar a população do Maranhão. Casa essa que
me dá muita alegria de fazer parte dela, por tantos e tantos anos de
trabalhos prestados aqui à nossa população sempre defendendo os
melhores interesses do nosso povo e ao mesmo tempo, Deputado
Neto, e tenho a oportunidade de voltar a esta Casa e voltar a esta
tribuna também quero dizer aos meus pares que tive a honra novamente
de ser convidado pelo Governador Flávio Dino para chefiar a Casa
Civil de seu segundo Governo, como assim foi feito no primeiro
Governo, e ao mesmo tempo, como eu disse, que tenho a honra de me
reencontrar com meus pares também de certa forma é um até breve,
porque, a partir de amanhã, já estarei no exercício dessa tão honrosa
função de chefiar a Casa Civil, como eu disse no Governo Flávio Dino,
mas quero deixar aqui também dito aos meus colegas que tenho confiança
plena de que, mais uma vez, a Assembleia Legislativa do Maranhão
cumprirá muito bem o seu papel, defenderá os interesses de nosso
povo aprovando boas medidas, boas leis, propondo outras, melhorando
algumas que aqui cheguem enviadas pelo Poder Executivo para fazer
com que esta Casa seja realmente a Casa do Povo, como tão bem dizia,
Deputado Neto, o Presidente João Evangelista. E a Assembleia, meus
colegas, meus amigos, para os que estão chegando aqui agora é, a meu
ver, de todas as funções do espectro político brasileiro, o Legislativo
talvez seja o mais vivo, o mais próximo da população e aquele que, se
bem exercido, pode trazer uma infinidade de benefícios, porque aqui
nós representamos o Maranhão inteiro, cada um de nós representa um
pouco mais, um pouco menos, uma região, mas o conjunto dos
deputados, o colegiado reunido, nós representamos muito bem o Estado
inteiro e todos nós conhecemos o que cada maranhense vive em cada
canto desse Estado. Então, deputada Andreia, para mim foi um breve,
mas feliz momento aqui dividindo com a senhora, esta Casa Legislativa,
e quero dizer a todos que estaremos no Poder Executivo, na Casa Civil,
para ajudá-los a fazer um bom mandato, deputada Cleide, a senhora da
Mesa, a senhora não pode, infelizmente, sim, até já tínhamos dito isso
que nós precisávamos mudar o requerimento fazendo essa breve
alteração, porque isso acontece com muita brevidade, mas me dê a
honra do seu aparte, deputada Cleide, por favor, que essa dificuldade
não faça a senhora desistir de fazer um aparte, por favor.
A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO (aparte) Deputado Marcelo, mesmo descendo essa rampa, vindo aqui deslocando
o meu colega Roberto, meu amigo, mas eu não poderia me furtar de me
dirigir a Vossa Excelência as minhas palavras de reconhecimento do seu
trabalho, quando eu entrei na Assembleia, no meu primeiro mandato,
Vossa Excelência foi líder do governo, logo depois Vossa Excelência foi
presidente desta Casa, depois V. Exa. foi para o governo Flávio e tive
a honra e quero lhe transmitir aqui que o Flávio me disse do quanto
confiava no seu serviço, na sua presteza. Tanto confiava que lhe chamou
de volta. Claro que para nós aqui vai ser uma falta, porque V. Ex.ª é
uma pessoa moderada, que não se exalta, tem um discurso forte, sem
agressões, mas principalmente estou contente, porque eu vou contar,
nós vamos contar com V. Ex.ª lá, com sua gentileza, com sua presteza
e me atenda antes de todo mundo, certo?
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES – Com
certeza, Deputada. Muito obrigado, Deputada Cleide. Deputado Neto
Evangelista.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado?
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O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES – Deputado
Neto, depois V. Exa. Deputado Roberto.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) –
Deputado Marcelo, primeiro, cumprimentar por V. Ex.ª estar fazendo
o primeiro pronunciamento desta legislatura e já de despedida para
voltar ao Governo. Sem dúvida é pela competência de V. Ex.ª que
passou durante todo o Governo Flávio como Secretário-Chefe da Casa
Civil, eu tive a grata satisfação de fazer parte da equipe do Governador
Flávio Dino sob o comando do Governador e sob seu comando, que
tem a missão de comandar todas as pastas auxiliando o Governador. O
resultado prático disso está aí para todo Maranhão ver, para todo o
Brasil ver, a reeleição do Governador com 60% dos votos válidos no
Maranhão e, obviamente, também o Governador que teve o maior
cumprimento de metas das suas propostas, quando da eleição de 2014.
Isso sem dúvida, quantas reuniões eu fiz com V. Ex.ª para tratar sobre
esses assuntos, tratar da efetivação dos programas propostos pelo
Governador no Plano de Governo e V. Ex.ª volta para cumprir justamente
com esse papel, para comandar as pastas, para auxiliar o Governador.
É uma certeza que nós temos de que o Governo Flávio Dino continuará
tendo sucesso nos próximos 04 anos. Obviamente queria ter V. Ex.ª
aqui na Assembleia Legislativa para contribuir conosco com a experiência
que V. Ex.ª já tem de diversos mandatos de Deputado estadual, de
Presidente desta Casa também, um dos Deputados mais experientes
aqui da Assembleia Legislativa, mas a sua experiência será com certeza
muito bem-vinda novamente no Governo do Maranhão e quem agradece
é a população do Estado tendo V. Ex.ª como Secretário-Chefe da Casa
Civil.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Muito
obrigado, Deputado Neto. E foi um prazer conviver com V. Ex.ª também
no Governo do Estado, V. Ex.ª que fez um trabalho brilhante à frente
da Secretaria de Desenvolvimento Social. É um Deputado preparado
para qualquer função na política maranhense e até na política brasileira,
para mim é uma honra ser Deputado com V. Ex.ª como também foi e, se
o futuro assim permitir, é uma honra também, foi uma honra dividir a
responsabilidade de comandar uma pasta no secretariado do Governador
Flávio Dino. V. Ex.ª está de parabéns e engrandece este Poder e como
sempre retornando a esta Casa, Deputado Neto, com grandes votações.
Parabéns.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Marcelo,
V. Ex.ª me concede um aparte?
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Deputado
Roberto.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) Deputado Marcelo, primeiro, quero dizer da alegria que temos de
compartilhar, na verdade, da sua amizade e da sua presença aqui neste
Plenário. Nós que temos uma relação, conheço a sua história política,
digamos assim, participei desde o início do seu primeiro mandato de
Deputado estadual em 95. Fala-se muito da sua experiência. A
experiência não quer dizer que tenha um pouco mais de idade, mas é
porque começou muito cedo e foi uma pessoa que independente das
condições políticas, porque sempre assumiu de forma muito clara e de
forma muito transparente, sempre preservando acima de tudo o respeito.
Eu já tive posições com você no mesmo pensamento, no mesmo projeto,
já tive posições antagônicas, mas o respeito sempre prevaleceu,
inclusive nos momentos de maiores dificuldades, de maiores atritos,
mas a sua marca foi exatamente esta, o respeito a todos os colegas. E
quero dizer que a sua presença, inclusive no governo do Flávio Dino,
na verdade engrandece o governo, primeiro pela sua história política e,
acima de tudo, por aquilo tudo que o senhor representa hoje na política
do Maranhão. Eu tive a honra de assumir o primeiro mandato, em
2009, no momento de uma turbulência política que existia no Maranhão,
você já com a sua posição política definida, eu assumindo um mandato

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
na Assembleia como suplente, mas sempre tive todo o seu respeito.
Então, quero lhe desejar na verdade boa sorte nessa missão de dar
continuidade à missão que você já vinha assumindo, acho que a Casa
não perde, ela ganha, porque vai ter mais uma vez o Deputado Marcelo
dentro do governo do Estado num cargo importante, defendendo os
interesses do estado, isso que é mais importante, sabendo que o interesse
público sempre vai ser prioridade em todas as discussões, em todos os
momentos. Boa sorte.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES – Deputado
Roberto, eu agradeço e quero dizer que V.Ex.ª não é só um deputado
com quem eu divido a honra de compor a Assembleia Legislativa,
V.Ex.ª é um amigo que eu tenho, que eu considero muito e o que eu acho
mais interessante das nossas caminhadas é que, mesmo quando nós
estávamos juntos, no mesmo caminho político, nós tínhamos uma
amizade forte, e, quando nós passamos a fazer parte de caminhos
políticos distintos, mesmo assim, conservamos a nossa amizade, o
nosso respeito mútuo. Então, Deputado Roberto, para mim é uma
satisfação novamente estar aqui nesta Casa com V.Ex.ª.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Marcelo.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Deputado
Rigo, depois Deputado Marco Aurélio, depois Deputado Duarte.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - E o Deputado
Rafael Leitoa, em seguida também.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Marcelo.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Deputado
Rigo.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) - V.Ex.ª já
mostrou a esta Casa que é um grande parlamentar, já contribuiu muito
com o crescimento deste parlamento até também como presidente que
V.Ex.ª foi, mas também como secretário tem desempenhado um papel
muito importante para todos nós, parlamentares, para o Maranhão.
Da forma como nos recebe, acredito que não há diferença nem indiferença
de parte alguma. V.Ex.ª recebe todos os parlamentares, prefeitos,
lideranças políticas e trata de uma forma tão amigável que, às vezes,
até diz um “não”, mas aquele “não” já sai um pouco satisfeito com o
não, porque a forma de dizer o “não” que às vezes V.Ex.ª não tem
condições de resolver aquele problema. Então, tem que ser sincero e
dizer o “não”, mas quando tem V.Ex.ª resolve. Então, este parlamento
aqui não é que deixa de ter um grande deputado, não, V.Ex.ª está na
Casa Civil e ajudará mais o Maranhão e nos ajudará mais ainda do que
aqui no próprio parlamento. Então, tem essa diferença em V.Ex.ª. Ao
longo de vários mandatos nesta Casa com V.Ex.ª, tenho só que admirálo e dizer do seu trabalho, do crescimento do Maranhão e da forma que
V.Ex.ª faz e fez nesta Casa e também na Casa Civil. Parabéns a V.Ex.ª
por mais essa vez estar ao lado do governador para contribuir, colaborar
e ajudar o nosso querido Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Muito
obrigado, Deputado Rigo. Eu quero dizer principalmente aos mais
novos que, na Casa Legislativa, é muito importante a palavra dos
líderes. Nós fazemos nas votações muitos acordos de líderes. E a
palavra, Deputado Antônio Pereira, V. Ex.ª que é um deputado experiente
e que sabe disso e que sempre também honrou a sua palavra, ela é
fundamental para a gente conseguir construir um ambiente de confiança
entre Governo e Oposição. E o Deputado Rigo também é um deputado
que eu aprendi aqui a respeitar, porque ele sempre honrou as palavras
dadas no ambiente legislativo, no ambiente democrático. E é muito
fácil conviver politicamente com deputados com esse perfil, que sabem
honrar as suas colocações, os seus votos e os seus compromissos com
os demais colegas. Compromissos esses que eu digo entre líderes,
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entre lideranças, Governo e Oposição. Às vezes a gente decide votar
determinada matéria, às vezes deixamos para outra sessão, às vezes
combinamos de pedir vistas, às vezes combinamos de não pedir vista.
Então é um ambiente que necessita, Deputado Antônio, a questão da
palavra, de honrar a palavra, de construir esse ambiente de confiança.
E o Deputado Rigo sempre contribuiu com isso. Deputado Marco
Aurélio, que trocou de lugar, Deputado Marco, por favor.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Deputado Marcelo, é uma enorme satisfação fazer parte
com V. Ex.ª dessa legislatura. Ainda que V. Ex.ª não venha participar da
rotina aqui do Plenário, porque estará votando a outra missão. Mas é
uma satisfação tê-lo esses dias. E a gente não vai se distanciar, ainda
que em funções diferentes. Eu quero destacar a sua trajetória vencedora,
a trajetória de um líder respeitado por todos. Seja da situação, seja da
Oposição, todos respeitam a sua trajetória. Uma pessoa que tem uma
visão política muito aguçada. Uma pessoa fundamental na construção
do projeto que temos hoje à frente, que é o Governo Flávio Dino. E
essa sua experiência tão forte neste momento é indispensável para
continuar no Governo. E eu tenho certeza que continuará fazendo um
grande trabalho. Para nós seria uma honra tê-lo nesta legislatura inteira,
porque o seu conhecimento do Governo tanto do que foi feito quanto
do que será feito seria imprescindível, seria decisivo para todos nós.
Mas eu tenho certeza que ao Governador Flávio Dino também é
indispensável. E eu agradeço demais a parceria que V. Ex.ª tem feito
com esta Casa e continuará fazendo um grande trabalho. Eu peço
apenas, Presidente, que altere o tempo do Deputado Marcelo, porque
todo mundo vai apartear, quase todo mundo, em invés de 15 minutos
para 30 minutos do bloco e, em seguida, o Deputado Yglésio com sete.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Apesar do painel estar travado Deputado
Marcelo, já pedi que incorporasse mais 15 minutos ao seu tempo. E V.
Ex.ª tem mais 13 minutos.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES – Muito
obrigado. Deputado Marco, eu, infelizmente, não vou poder passar
com V. Ex.ª aqui muitos outros dias, mas também desejo a V. Ex.ª um
mandato que não seja, digamos de quatro anos aqui, mas um mandato
de dois anos e depois substituído por outro mandato de quatro anos
mais adiante, se assim for o desejo de V. Ex.ª. V. Ex.ª merece, tem muita
competência, muita disposição em representar bem o povo do
Maranhão. Isso vale muito: vontade, disposição, determinação. E Vossa
Excelência tem isso. Aprendi a lhe conhecer, a lhe admirar e reconhecer
em V. Ex.ª essas características, esses valores. Deputado Duarte Júnior,
por favor.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) Deputado Marcelo Tavares, quero apenas destacar a admiração que eu
tenho por V. Ex.ª, o quanto que eu aprendi com V. Ex.ª durante a
oportunidade que eu tive de presidir o PROCON/MA, durante 1.187
dias, as orientações, os diálogos, as conversas, e desses diálogos, dessa
experiência, eu pude extrair uma frase que eu trago comigo: “Magoar
com a verdade, mas jamais iludir ninguém com uma mentira” e sempre
eu tive em V.Ex.ª essas orientações, nem sempre era aquilo que eu
gostaria de ouvir, mas era aquilo que eu precisava ouvir para ser uma
pessoa melhor, um profissional melhor. Eu confesso que ontem quando
eu vi o Twitter do Governador Flávio Dino falando que já na quintafeira V. Ex.ª iria para a Casa Civil, confesso que ao tempo em que eu
fiquei feliz por V. Ex.ª, pelo povo do Maranhão, pelo Governo Flávio
Dino, eu fiquei um pouco triste por perder V. Ex.ª aqui um pouco mais
próximo de mim, mas lhe asseguro que vou sempre bater à sua porta,
lá na Casa Civil, para poder dialogar, para poder obter orientações e
também para que a gente possa apresentar propostas melhores para o
povo do Maranhão. Então, parabéns a V. Ex.ª e espero continuar
contando com V. Ex.ª e conte sempre comigo.
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O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES – Deputado
Duarte, muito obrigado, só um minutinho, deputado Adelmo. Deputado
Duarte Júnior que começa aqui sua trajetória política e nós convivemos
no governo, e, às vezes, tínhamos alguns diálogos, alguns mais leves e
outros um pouquinho mais ásperos, porque cabe também à Casa Civil
muitas vezes consertar algumas coisas, não é que estejam erradas, mas
que precisam caminhar junto com outras ações do governo, e me permita
dizer isso, e uma das vezes que nós estávamos em uma agenda de
governo, eu acho que eu também tenho um pedacinho desses votos do
Duarte, não muitos, porque ele teve muitos votos. Mas uma das vezes
que nós estávamos voltando de uma agenda, eu não me lembro qual o
município, e nós vínhamos no helicóptero, estávamos voltando,
retornando dessa agenda de trabalho. E eu tenho comigo que se alguém
me pede uma opinião eu procuro dar, deputado Antônio Pereira, a
opinião correta mesmo que essa opinião às vezes possa ser em meu
desfavor, porque eu também era pré-candidato, imaginava ser candidato
e o Duarte era um candidato concorrente, ainda da mesma coligação, e
o Duarte perguntou sobre a candidatura toda, e eu disse a ele: Duarte,
percorre todas as ruas de São Luís, esquece um pouquinho outros
municípios que você tem apoio mais distantes, porque esse você vai
poder andar durante o mandato e representar também aquele eleitor,
mas se dedique a andar São Luís, porque em São Luís é onde você tem
um potencial maior de votos pelo uso das redes sociais, e se tu fores
em um município, por exemplo, do Sertão maranhense que tem
municípios belíssimos, eu tive a oportunidade de ser o mais o votado
em alguns deles, em Sucupira do Riachão, município belíssimo, por
exemplo, de ter uma boa votação lá, você vai, você gasta 8 horas de
carro para ir e 8 horas para voltar, você vai gastar dois dias da agenda
de uma campanha curta. Dois dias de Duarte, em São Luís, ele
conseguiria andar aí, 100, 150 ruas apertando a mão de muito mais
eleitores, eu acho que ele, de certa forma, seguiu um pouquinho esse
roteiro e teve essa votação muito grande que dá a ele também uma
responsabilidade enorme, como de todos os outros, aqui todos os
deputados são iguais, sejam com 20 mil, 15 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil,
ou até mais, todos representam um povo do mesmo jeito, mas
evidentemente que representar São Luís com uma votação tão grande
quanto a que V. Ex.ª teve, também é muita responsabilidade. Então
naquele momento eu acho que era o melhor caminho a seguir, V. Ex.ª
seguiu e o resultado veio da urna. Eu acho que uma campanha curta
você ter que acertar a estratégia. Então muito obrigado, Deputado
Duarte. Agora o Deputado Adelmo Soares, por favor.
O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER - Deputado,
em seguida.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Depois o
Deputado Márcio Honaiser.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Eu sou
testemunho desse voo, eu estava no voo quando você falou.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Estava
no voo, é verdade.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (aparte) Deputado Marcelo, eu queria lhe parabenizar por toda a trajetória que
V. Ex.ª teve. Lembro-me que em 2014 aquela campanha, nas ruas de
Chapadinha quando V. Ex.ª mostrava ali já organizando a campanha do
Governador, então não é só o Deputado Marcelo como gestor da Casa
Civil, mas sobretudo como pessoa, como coordenador de campanha,
como amigo pessoal do Governador. Portanto, evidentemente, não
vou ter V. Ex.ª nesse convívio aqui do Parlamento, mas eu tive a honra
de participar com V. Ex.ª durante três anos e três meses na agricultura
familiar, onde eu aprendi muito, a gestão pública estadual totalmente
diferente da questão municipal. Então eu queria lhe desejar muita sorte,
muita sabedoria, muito discernimento e muita fé, que eu sei que V. Ex.ª
é um homem de fé, haverá de continuar fazendo um bom trabalho em
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prol do povo do Maranhão. Um forte abraço e que Deus abençoe V.
Ex.ª.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Muito
obrigado, Deputado Adelmo. Deputado Antônio Pereira, desculpe, já
volto com o Senhor, só vou fazer um comentário em relação ao
Deputado Adelmo. O Deputado Adelmo também é outro companheiro
de Governo que me deu a satisfação de também ser Secretário com V.
Ex.ª no primeiro Governo do Governador Flávio Dino. E o Deputado
Adelmo quando chegou ao Governo, quando foi escolhido, para a
pasta que foi escolhido havia uma certa desconfiança porque o
Deputado Adelmo não era um Deputado tido como um Deputado
próximo da agricultura familiar. E eu disse ainda agora para o Deputado
Marco Aurélio que uma das principais características que um homem
público deve ter é a determinação, é a vontade e o Deputado Adelmo
manifestou, nesse período que foi Secretário, uma vontade enorme e
uma grande determinação em prestar um bom serviço. E tanto prestou
um bom serviço que teve o reconhecimento muito grande da população
do Maranhão, chegou aqui com uma belíssima votação e que agora eu
tenho certeza de que ninguém enxerga o Deputado Adelmo como um
Deputado distante da agricultura ou da agricultura familiar. Todo mundo
já vê no Deputado Adelmo, tanto é que teve o apoio da Fetaema, que
é uma instituição extremamente importante em nosso Estado,
principalmente para as causas sociais e produtivas. Então Deputado
Adelmo, V. Ex.ª conseguiu superar toda aquela desconfiança inicial,
não de competência, mas de distância da área e fez um grande trabalho
e reconhecido por quem importa, que é o povo maranhense que lhe deu
a honra de representá-lo aqui nesses 04 anos na Assembleia Legislativa.
Muito obrigado, Deputado Adelmo. Deputado Antônio Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) –
Deputado Marcelo, obrigado pelo aparte. Quando V. Ex.ª começou
esse pronunciamento, nas três primeiras palavras eu aqui fiquei
imaginando o que V. Ex.ª já fez, o que faz e o que poderá fazer pelo
povo do Maranhão. O trabalho prestado, sem dúvida nenhuma. Quando
aqui cheguei como homem público, nesta Casa, na Assembleia, V. Ex.ª
já estava no Palácio dos Leões ali assessorando o então Governador,
tratando dos assuntos políticos daquela Casa e nós estivemos ali várias
vezes no final de tarde, em conversas que para mim foram muitos
boas, memoráveis, tratando de assuntos, a gente ainda é jovem, jovem
na política, porque eu ainda me sinto jovem e tratando os assuntos do
Maranhão, da região Tocantina. Se eu tivesse seguido todos os seus
conselhos, talvez tivesse até avançado muito mais. Em 2006, Vossa
Excelência saiu do Executivo e se elegeu como deputado e veio para
esta Casa, vivemos ali sob a presidência do saudoso amigo João
Evangelista. Vossa Excelência se elegeu presidente naquele momento,
já em 2008, o segundo biênio naquele mandato, e eu tive a honra e o
prazer de ser seu Primeiro Secretário, podendo observar mais de perto
a sua relação com a família, com os amigos, mas principalmente o seu
trabalho profissional. Eu quero aqui dar um testemunho da sua
honestidade, da sua seriedade, da maneira como naquele momento foi
presidente desta Casa e como levou esse trabalho. Eu sou testemunha,
nunca me esqueci da maneira correta como V. Ex.ª levou os trabalhos
nesta Casa, e hoje ocupa um espaço dentro desse governo de grande
importância. Então, nós temos a honra de cedê-lo, nós temos a honra
de cedê-lo ao Executivo porque entendemos que lá, aqui V.Ex.ª faria
um grande trabalho, mas lá fará um trabalho muito melhor, muito
maior, mais importante para o povo do Maranhão. Nós estamos tristes
por cedê-lo, mas alegres porque a sociedade maranhense haverá de
receber muito mais benefícios de V.Ex.ª lá. Estando lá, V.Ex.ª pode
contar com o meu apoio. Diga ao Governador Flávio Dino que o governo
pode contar também comigo nesta luta nesses próximos quatro anos.
Uma certeza nós temos: V.Ex.ª como colega nosso parlamentar, nós
sempre teremos ali uma porta aberta na Casa Civil por meio de sua
pessoa. Parabéns pela escolha, parabéns por ter sido escolhido e que
Deus ilumine esse novo momento na sua vida, esse novo mandato.
Muito obrigado.
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O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES – Muito
obrigado, Deputado. Eu vou conceder ainda ao Deputado Rafael, ao
Deputado Marcio e ao Deputado Zé Inácio, aí agradeço a todos, mas
não poderei mais conceder em função do tempo. Vou fazer essa
concessão de dar aos três Deputados, mas eu queria dizer ao Deputado
Antônio Pereira: Deputado Antônio, agradeço pelas palavras e também
sou testemunha aqui do grande trabalho que V.Ex.ª realiza em defesa
do povo do Maranhão e dizer que boa parte das coisas nós fizemos
juntos, naquele período em que fui presidente desta Casa, V.Ex.ª era o
Primeiro Secretário e nós fizemos juntos, por exemplo, a TV Assembleia
que aqui está e que eu tenho a oportunidade de voltar a falar. A TV
Assembleia foi na nossa gestão, Deputado Antônio, que fizemos a TV
Assembleia, inauguramos e implantamos. Reconheço que nosso
trabalho, e reconheço com satisfação, que nosso trabalho sempre foi
facilitado porque nós sucedemos à gestão do Deputado João Evangelista
que fez aqui um grande trabalho. Então para nós o nosso trabalho foi
facilitado, fizemos muita coisa pela Assembleia, valorizamos o trabalho
dos parlamentares, a TV Assembleia é um exemplo, implantamos o
Portal da Transparência e tantas outras coisas que mudaram um
pouquinho a Assembleia Legislativa do Maranhão. Muitas das coisas,
eu quero aqui reconhecer e dizer, foram continuadas, a TV Assembleia
é uma delas, a TV Assembleia que começou com um perfil na TV
fechada, depois, na gestão do Presidente Arnaldo Melo, foi ampliada.
Recebeu um prédio de comunicação belíssimo. E eu quero dizer,
Deputado Arnaldo, aproveitando aqui o aparte do Deputado Antônio
Pereira, que a minha saída também não diminui o grau de experiência
que esta Casa tem. Porque tem Vossa Excelência, um ex-presidente, um
deputado de inúmeros mandatos, que tem muita experiência não só na
Casa, mas também na política do Maranhão. E eu tenho certeza que
essa Casa ganha muito com o retorno de Vossa Excelência ao Parlamento
e ao Legislativo Maranhense. E o trabalho que nós fizemos, continuamos
o trabalho do Deputado João Evangelista. Fizemos a nossa parte em
relação a TV Assembleia. Também foi muito bem continuada pelo
Deputado Arnaldo Melo, que agora é novamente deputado nesta Casa.
E eu tenho certeza de que só engrandece o Parlamento no Maranhão.
Deputado Márcio Honaiser.
O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (aparte) Deputado Marcelo Tavares, quero saudá-lo, parabenizá-lo. Lamento
lhe perder como colega aqui. Eu que sou novato, calouro, estreando
aqui na Assembleia, queria ficar aqui acompanhando, aprendendo com
a sua experiência. Mas sei que Vossa Excelência é muito importante e
estratégico para o Governo. Fomos colegas. Fui Secretário e sei das
inúmeras missões que o Governador delega, principalmente as mais
espinhosas e aquelas, com muita sabedoria, Vossa Excelência consegue
desenrolar e fazer acontecer. Sei que Vossa Excelência é importante
para o Maranhão, importante para o Governo. Então sucesso nessa
missão. Lamento muito não poder estar com V. Exa. aqui na nossa
Casa.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Deputado
Márcio, para mim é um prazer dividir esta Casa com Vossa Excelência
e também ter dividido o secretariado. O Deputado Márcio Honaiser,
que foi eleito com uma grande votação, como ele não tinha ainda
disputado uma eleição, ia disputar a passada, acabou não sendo
candidato naquela eleição. Seria até vice-governador, candidato a vicegovernador. Sou testemunha disso. Por uma lógica da política que às
vezes não nos pertence, ele não foi. Aí diziam: Oh, Deputado Márcio,
não tem muito voto. E o Deputado Márcio teve voto demais. Chegou
aqui com uma votação imensa. Só da região sul do estado, de Balsas,
com uma votação enorme, que V.Exa., com certeza é merecedor,
Deputado Márcio. Então V.Exa. com certeza fará um mandato muito
bom, porque V.Exa. sempre esteve muito perto dos interesses do
Maranhão, especificamente dos interesses do sul do Maranhão. Vossa
Exa. representa muito bem aquela região. Tem outros parlamentares
aqui. Deputada Andreia é uma das deputadas que representa muito
bem. Isso só faz melhorar. Quer dizer, serão mais deputados trabalhando
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por aquela região produtiva e que puxa o Maranhão para frente. Muito
obrigado, Deputado Márcio. Deputado Rafael Leitoa, por favor.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Deputado Marcelo, dizer que é uma honra poder está vivenciando
estes anos todos com V. Exa. Eu, nesta Casa, todos os dias aprendo
uma coisa diferente, uma coisa nova. Uma das primeiras pessoas que
conversei, antes ainda de tomar posse como suplente na legislatura
passada, foi com V.Exa., pedindo orientação, pedindo que nos ajudasse
a conduzir o nosso trabalho na Assembleia. E, graças a Deus, logramos
êxitos, inclusive, na eleição. Mas também pela humildade como o senhor
tratou também sua campanha eleitoral. Eu lembro e vi diversas vezes
nas suas mídias sociais V.Exa. fazendo reuniões com 30, 40, 50 pessoas,
independente da situação, correndo atrás de votos. Correndo atrás de
renovar mais uma vez o seu mandato, o quarto como deputado estadual.
Mostrando tanta liderança política que V.Exa. é, mas ao mesmo tempo
fica triste e contente, por quê? Porque o governador Flávio Dino que
conduz, que é o técnico do governo do Estado, um governo exitoso, o
melhor do país avaliado pelo Portal G1, precisa de um capitão à sua
altura para conduzir esse time e que com certeza ajudará muito mais o
povo do Estado do Maranhão fazendo esse papel e, desde já, mais uma
vez, humildemente, peço a sua ajuda para que a gente possa exercer
também essa função que nos foi confiada pelo governador, mas sei que
essa indicação também teve a sua observação, obviamente, a sua opinião
como sempre, que o governador Flávio Dino consulta. Eu agradeço a
confiança, mais uma vez, e ao mesmo tempo peço a ajuda para que a
gente possa conduzir os trabalhos na Casa para que o desenvolvimento
e o progresso do Estado do Maranhão não possam parar. E desejo boa
sorte, mais uma vez, na secretaria, chefe da Casa Civil do governo do
Maranhão para que a gente possa continuar nos trilhos do
desenvolvimento. Obrigado, deputado.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES - Deputado
Rafael, muito obrigado, e é para nós uma tranquilidade quando a gente
que faz parte, que fez parte do primeiro governo, que faz parte do
segundo governo, que participou da primeira eleição do Governador
Flávio, da segunda eleição do Governador Flávio, a gente tem muita
vontade de ficar aqui e defender o que foi feito, e nós fizemos muito, o
Governador Flávio fez muito, tanto é que foi reconhecido por sessenta
por cento da população do Maranhão e uma vitória no primeiro turno
e a vontade do Governador, a determinação do Governador é fazer
muito mais ainda no segundo governo. Mas para a gente que gosta de
defender as boas coisas que foram feitas é uma tranquilidade sair
sabendo que tem aqui nesta Casa uma liderança do governo com a
competência de V. Exa. O Governador Flávio escolheu muito bem,
outros pares têm excelentes condições de liderar o Governo, mas V.
Ex.ª, com certeza, é uma boa escolha, uma escolha acertada, porque eu
tenho convicção de que os temas do interesse do povo do Maranhão,
que dizem respeito ao Poder Executivo do Estado, estarão muito bem
defendidos por V. EXª. Parabéns pela indicação também, deputado
Rafael leitoa, e eu sei que V. EXª, mais uma vez, saberá olhar para todo
o Maranhão, não só para a região de Timon, porque V. Ex.ª hoje é um
Deputado do Maranhão que representa bem o Estado em todos os
cantos. Deputado Zé Inácio, por favor.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (aparte) – Deputado
Marcelo, eu quero dividir aqui o meu comentário em dois momentos.
Primeiro, V. Ex.ª ficou quatro anos fora desta Casa, pela grandeza que
teve no momento que não quis concorrer a uma eleição, uma certa
reeleição, com certeza, V. Ex.ª seria reeleito e decidiu coordenar a
campanha vitoriosa do governador Flávio Dino. E ali pela sua grandeza,
pela sua história, pelo papel que desempenhou foi conduzido à Casa
Civil do Governo e durante esse período que exerceu a Casa Civil, foi
sem dúvida um dos principais auxiliares do governador Flávio Dino,
os analistas políticos sempre destacavam que V. Ex.ª ao lado do hoje
deputado Márcio Jerry, era um dos principais auxiliares do governador
Flávio Dino, e, hoje, Márcio Jerry estando em Brasília e V. Ex.ª
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retomando a Casa Civil, eu não tenho dúvida de que será um dos
principais, ou melhor, o principal auxiliar como secretário do
Governador Flávio Dino. E por tudo que foi dito aqui, pelo
reconhecimento da sua história política no estado do Maranhão e aqui
neste Parlamento, V. Ex.ª que agora sai para ocupar o cargo de Secretário
da Casa Civil, poderia ocupar qualquer um dos cargos aqui neste
Parlamento. V. Ex.ª poderia ser o líder o Governo, que aqui será muito
bem representado pelo nosso colega Rafael Leitoa. Poderia ser o líder
do nosso Bloco, que também está muito bem representado pelo
Deputado Marco Aurélio. Poderia inclusive, como já teve oportunidade
de ser, presidir esta Casa, porque V. Ex.ª tem história, tem estatura
para mais uma vez conduzir esta Casa, que neste momento está muito
bem conduzida pelo Deputado Othelino. Então a sua história lhe
credencia para ocupar qualquer espaço na política do Maranhão. E
pelo papel que V. Ex.ª desempenhou como mais uma vez coordenando
a campanha do Governador Flávio Dino, a campanha vitoriosa da
reeleição do Governador Flávio Dino, mais uma vez teve o olhar, a
atenção do Governador Flávio Dino para lhe chamar para conduzir,
mais uma vez, a Casa Civil. E não tenho dúvida, pela sua experiência,
pela sua competência, V. Ex.ª será um dos grandes nomes do Governo
Flávio Dino. Perde, a princípio perde algumas regiões, algumas cidades
que V. Ex.ª foi votado, as suas bases políticas, perde a nossa querida
Baixada com a sua saída aqui do Parlamento, mas por outro lado essas
cidades, essas regiões em que V. Ex.ª faz política, a Baixada ganha com
a sua ida a Casa Civil. E ganha também, para concluir, ganha também o
Parlamento com o retorno para esta Casa do grande Deputado Edivaldo
Holanda. Então quero concluir minhas palavras dizendo que V. Ex.ª
estará não só representando o Governo, mas estará representando nós
parlamentares na Casa Civil. E desejo sucesso e dizer que mais uma
vez o Governador Flávio Dino acertou em lhe colocar, lhe reconduzir
à Casa Civil do Governo do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES – Muito
obrigado, Deputado Zé Inácio. E também reconhecer o valoroso êxito
que V. Ex.ª teve nas eleições e nos momentos mais difíceis do Partido
de V. Ex.ª, V. Ex.ª nunca, em nenhum momento, mudou sua posição, se
acovardou. Muito pelo contrário, foi para o bom debate, trouxe o
nome do Presidente Lula inclusive para o nome legislativo, que V. Ex.ª
adota nesta Casa e por isso foi reeleito com uma votação muito boa,
mostrando a consolidação do nome de V. Ex.ª na política do Maranhão.
Então muito obrigado por também me dar a satisfação de dividir esta
Casa com V. Ex.ª. Vou encerrar, Presidente, de forma muito rápida.
Deputado César, já usei tempo demais além, já estou contando com a
boa vontade do Presidente Glalbert. Mas quero de forma resumida, em
primeiro lugar, agradecer aos maranhenses que me colocaram aqui, os
mais de 48 mil maranhenses que me deram oportunidade de representálos mais uma vez na Assembleia Legislativa do Maranhão. Muito
obrigado a esses maranhenses. Quero também parabenizar a eleição ou
a reeleição dos deputados mais experientes que aqui estão, Deputado
Rafael, Deputado Glalbert Cutrim, Deputado César Pires, que é um
grande deputado do Maranhão, que sempre tratou com seriedade as
questões maiores do nosso estado, sabe fazer oposição, quando foi
governo soube ser governo, foi secretário de Estado também e viveu
uma situação parecida com a minha de ser deputado e estar na Secretaria
de Estado, Secretaria de Educação. Quero aqui também saudar a reeleição
do Deputado Wellington do Curso, do Deputado Neto Evangelista, do
Deputado Marco Aurélio, do Deputado Arnaldo Melo, como já disse,
do Deputado Antônio Pereira, do Deputado Zé Inácio, do Deputado
Roberto Costa, do Deputado Fábio Macedo e do Deputado Vinicius
Louro. Dos mais experientes já não tem mais nenhum aqui. Quero
também desejar sucesso e êxito nessa nova vida parlamentar dos
deputados desta eleição, desta primeira eleição. Desejo muito sucesso,
muito êxito, que consigam atingir os objetivos e as metas traçadas na
campanha, que os planos que vocês levaram aos eleitores consigamos
juntos... Desculpe, a Deputada Cleide ali também. Então, que
consigamos juntos fazê-los se tornarem realidade, melhorando a
qualidade de vida do Maranhão. E quero parabenizar, como disse aqui,
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vou citar nominalmente os novos deputados: Deputada Thayza
Hortegal, Deputado Fernando Pessoa, Deputado Ciro Neto, Deputado
Leonardo Sá, Deputado Wendel Lajes, Deputada Mical, Deputado
Yglésio, meu amigo de muito tempo que agora é deputado e que com
certeza fará um grande trabalho pela população do Maranhão,
Deputado Duarte Junior, Deputado Pastor Cavalcante, muita sorte,
muito êxito, deputado, que V. Ex.ª consiga melhorar a vida de todos os
maranhenses, mas especialmente daqueles da região Tocantina e de
Açailândia e de onde V. Ex.ª tem um contato mais próximo. Muito
obrigado pela generosidade das palavras dos que aqui me apartearam,
é uma grande honra voltar ao governo e isso me deixa muito feliz, assim
como me deixaria muito feliz continuar aqui na Assembleia, porque a
nossa disposição de defender o que nós fizemos no primeiro mandato
é muito grande, mas a maior determinação ainda é fazer muito mais no
segundo mandato, auxiliando o Governador Flávio Dino. Mais asfalto,
mais hospitais inaugurados, mais IEMAs, mais escolas dignas, mais
desenvolvimento e mais Maranhão para que o Brasil cada vez mais
possa reconhecer o valor do nosso estado. Muito obrigado, um grande
abraço a todos e até breve. Todas as vezes que for necessário voltar a
esta Casa para defender o governo que nós estamos fazendo, sob a
liderança do Governador Flávio Dino, voltarei com muito êxito. Muito
obrigado e um grande abraço a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Aproveito para parabenizar o Deputado
Marcelo pelo retorno a esta Casa, também desejo êxito nessa nova
velha função de Chefe da Casa Civil e espero que Vossa Excelência,
com toda a certeza e sabedoria que tem, mantenha um bom diálogo
como sempre teve nesses últimos quatro anos. Convido o Deputado
Doutor Yglésio, por sete minutos, com direito a apartes.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pois não, Deputado Neto.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, antes do Deputado Yglésio ir à tribuna, não é uma Questão
de Ordem porque não é regimental, mas eu queria a benevolência só
para fazer um informativo a esta Casa e ao Maranhão que julgo de
suma importância. Neste exato momento, nove bombeiros do Maranhão
estão em ação na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, fazendo
obviamente o revezamento com bombeiros de outras partes do Brasil.
Mas esses bravos bombeiros maranhenses estão aguardando a chegada
de mais cinco daqui do Maranhão. Estão, neste exato momento, fazendo
buscas dos desaparecidos em Minas Gerais. Faço questão de citar os
nomes, Vossa Excelência. É um grupo comandado pelo Major Patrício,
que tem em seu corpo: Major Nilson; Capitão Jhonatan; Tenente
Cleiston; Segundo Tenente Elenilton; Terceiro Sargento Max; Soldado
Mauro Serra; Soldado Wanderson dos Santos Neves e o Soldado Dos
Anjos. Todos obviamente sob o Comando do Coronel Célio Roberto,
Comandante do Corpo de Bombeiros, e do Governador Flávio Dino.
Estou apresentando, Senhor Presidente, um Projeto de Lei de entrega
de Medalhas a todos estes bombeiros maranhenses que estão ajudando
os nossos irmãos brasileiros naquele grande desastre, o maior desastre
já ocorrido dessa magnitude aqui no Brasil. Portanto, digo a V. Ex.ª, a
esta Casa que estou apresentando o Projeto de Lei para entrega de
medalhas para esses bravos bombeiros maranhenses.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Feito o registro, Deputado Neto. Já peço
aqui a V. Ex.ª que possa subscrever esse requerimento para que
possamos reconhecer o trabalho desses bravos guerreiros que estão lá,
atrás de vidas que se foram. E espero que Deus possa dar o conforto a
essas famílias que perderam os entes queridos. Com a palavra, o
Deputado Dr. Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso também.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Vinícius Louro também subscrever.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Peço aqui ao Deputado Neto que acolha o
pedido dos Deputados que queiram subscrever.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Autorizado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Orador na tribuna. Pois não, Deputado
Yglésio com sete minutos, com direito a aparte.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos. Vou aproveitar aqui para fazer a leitura,
porque novato tem que orientar o discurso no começo até pegar no
tranco. Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia a todos os colegas
deputados. Aproveito aqui para cumprimentar a todos os profissionais
de imprensa e a todo o povo do Maranhão que nos acompanha aqui
nas galerias ainda e pelas imagens da TV Assembleia. Inicio a minha
fala congratulando o presidente Othelino, representado aqui pelo
deputado Glalbert, que por unanimidade foi reconduzido à presidência
desta Casa. Uma votação democrática e pacífica. A ele eu expresso os
meus votos de que com independência, respeito e isenção continue a
exercer seu mister constitucional enquanto chefe desta Casa. Eu ressalto
aqui ainda a eleição da Mesa Diretora do biênio 2019 e 2020, composta
na maioria por mulheres. A composição representa, na verdade, um
marco histórico que fortalece cada vez mais a participação feminina na
política. Nessa oportunidade, eu agradeço também a atenção, a
dedicação e o cuidado de todos os servidores do setores administrativos
desta Casa. Desde a nossa recepção até o acolhimento dos documentos,
a preparação para todos os trabalhos, a gente percebe um carinho
extremo das pessoas aqui com os deputados. E manifesto também a
gratidão a todos os profissionais que fazem parte diariamente da
comunicação, do complexo da TV Assembleia, do Complexo de
Comunicação, na pessoa do Edwin Jinkings. Eu quero começar fazendo
uma confissão, porque para mim é uma satisfação muito grande estar
aqui. Não foi uma luta de agora. Estou muito feliz realmente. Aristóteles
sempre dizia que a gente valoriza mais aquilo que a gente consegue
com muito esforço. E estar aqui foi uma construção de muitos anos.
Estou muito feliz. Nós vivemos tempos de esperança, esperança de
que a democracia enquanto regime político cada vez mais se torne
realidade e a gente deseja do fundo do coração que a inspiração chegue
definitivamente a todos os governantes deste país. O Maranhão é um
estado de potencialidades naturais incríveis, um estado de gente
trabalhadora e que precisa mais do que nunca de políticos realmente
irmanados com os ideais de justiça social e proteção de direitos humanos
fundamentais. Falo aqui, meus amigos, de liberdade de expressão, de
religião, de proteção legal e de oportunidades de participação na vida
política, econômica e cultural da sociedade, esse é meu grande sonho,
e quando eu falo em sonho, eu tenho o sonho de que algum dia um em
cada 3 jovens do Maranhão não esteja fora do mercado de trabalho e
nem fora da escola, é o que a gente chama de “juventude nenê”. Hoje,
a gente tem 33% desses jovens nessas condições, e diferente do que
disse o ministro de Educação do Bolsonaro, eu acredito que todo
maranhense, todo brasileiro, desde que ele queira e tenha disposição e
busque, ele tem, sim, direito a pleitear uma vaga numa universidade
pública. Com a Emenda Constitucional 95, tivemos uma redução das
possibilidades de fazer, principalmente o Sistema Único de Saúde dar
certo. É de conhecimento de todos que temos um déficit gigantesco de
recursos para realizar as ações mais básicas de saúde, Deputado Antônio
Pereira, o senhor é médico e sabe do que estou falando, já vivenciou
isso aí dia após dia. Com essa “PEC da morte” dificultou ainda mais
porque a gente sabe que a saúde tem um comportamento inflacionário
completamente distinto do usual, a gente tem inflação atrelada a dólar,
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então sobe dólar sobe o preço do antibiótico, do respirador no hospital
e tudo fica mais caro, então a tendência é realmente a esgotar esses
recursos. Quando a gente pensa em procedimento de média e alta
complexidade, as dificuldades ainda são maiores, a gente ainda vive, a
despeito dos esforços do governo para reverter essa situação, com
situações tão absurdas quanto uma espera de 2 , 3 anos para realizar
uma cirurgia de vesícula ou uma cirurgia de retirada de útero, que é a
histerectomia. A grande verdade é que os municípios do Maranhão
estão em profunda crise e hoje eles não investem mais em atendimento
de média complexidade, mal estão fazendo atenção básica. E só para
ter uma ideia do problema que a gente enfrenta aqui no Maranhão, nós
temos aqui, pega o vizinho Piauí, deputado Glalbert, e o recurso lá é da
ordem de 35% superior ao que a gente recebe aqui por cabeça, no Piauí
em torno de duzentos reais, aqui em torno de cento e cinquenta e
quatro reais. Então, bem aí a gente tem a diferença do aporte em estados
que são, dentro da federação, dos menos favorecidos. Todo dia a gente
enfrenta então uma crise de financiamento público. Para vocês terem
ideia, recapitulando um pouquinho da nossa história, quando eu fui
diretor do Socorrão, em 2013, a gente recebeu um hospital mais ou
menos com sete milhões de dívida e que precisava mais ou menos de
um milhão e meio, e recebia na verdade um milhão e meio de reais para
se manter. Então, a gente enfrentava um déficit significativo de conta,
a gente pagava fornecedor a conta gotas. Essa vivência, desde 2004
como médico, já se completaram 15 anos de formado, me colocaram à
frente de problemas o tempo todo, da assistência hospitalar até a
própria dificuldade de pessoas, que são os pacientes, que não têm
condição de ter o básico, que é sustentar e cuidar das suas famílias.
Então, sendo médico como não poderia me preocupar com o que
acontece com a vida dessas pessoas, com as condições de saúde? Nós
aqui representantes do povo, nós temos aqui todas as condições
possíveis para exercermos nossas atividades na plenitude. E é inegável
o nosso dever de buscar que direitos sejam levados a todos os sete
milhões de maranhenses. Então quando eu encarei esse desafio, dessa
eleição, a extrema dificuldade de um processo eleitoral para alguém que
não é atrelado a grupo político familiar, foi estar aqui após muita luta,
com orgulho dos 41 colegas de Plenário para dar seguimento ao que
tenho feito desde que entrei na faculdade, cuidar de pessoas, de a gente
garantir um atendimento mais humanizado a essas pessoas que chegam
ao hospital às vezes agonizando, sem saber até quando estarão vivos.
E a gente só consegue manter esse entendimento, só conseguimos ser
guiados por esses objetivos quando a gente começa a construir uma
política de igualdade, de cuidado e de reconstrução de valores. Hoje o
nosso maior desafio, segundo Bauman, é sobreviver em tempos líquidos
onde há uma perda evidente da empatia. A gente compartilha o tempo
todo imagens em WhatsApp de pessoas decapitadas, de pessoas mortas,
a gente tende até a se familiarizar com isso. A gente vive hoje uma era
de fake news, de boataria, da verdade que é colocada em uma corrente
de WhatsApp e não há apuração. Então isso só há quando ocorre uma
profunda desconexão com o outro. A gente tem que se recusar a aceitar
e glamourizar ainda mais a barbárie.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Por favor,
Deputado.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Quando V. Ex.ª, puder me permita um aparte?
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Está bom. Pode
ser ao final, Deputado? Eu me recuso a aceitar essa perda de valores e
é dever desta Casa lutar para que a solidariedade cívica seja fomentada.
Esta Casa precisa ser berço de pluralidade de ideias, o debate aguerrido
e é inaceitável qualquer falta de civilidade partir justamente daqui. Esta
Casa tem que ser exemplo de capacidade de dialogar, de diferentes
encontrem soluções comuns. As decisões aqui devem ser tomadas de
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maneira republicana e a gente tem que evitar que os incidentes desta
Casa se transformem em guerra entre parlamentar, inclusive sendo
aplaudidos lá fora pelas pessoas. Isso aí é um pedido que faço a cada
um. Hoje há um grande debate sobre o que é nova política, o que é
velha política, mas a preocupação de fato deve ser somente realizar a
boa política, que é guiada por essa empatia. É importante ressaltar que
essa política não tem lugar, nem honra ao mérito por idade, não tem
cadeira cativa por quantidade de mandatos, o que faz essa boa política
é a boa-fé, a coragem, o desprendimento e foi com esse espírito que eu
trouxe a esta Casa, já no primeiro dia, um Projeto de Lei Autorizativo
que versa sobre regulamentação de incentivo fiscal a empresas, para
financiar projetos em serviços públicos de saúde. Podem ser projetos
em aquisição de equipamentos, ampliação e reforma e até no custeio de
alguns tratamentos de alta complexidade. No mesmo dia protocolei
uma indicação de Moção de Aplauso aos nossos bravos bombeiros que
estão em Brumadinho, já aproveitei aqui para subscrever o requerimento
do Deputado Neto. E isso é só o início, o corpo técnico do gabinete
está arregimentando informações e matérias propositivas e certamente
nós iremos contribuir para fortalecer as políticas públicas do nosso
Estado. Façamos a boa política, essa é a nossa esperança, é a fé com a
qual início este mandato. E com essa fé poderemos iluminar esse mar
de desespero em meio a tanta desigualdade. Com essa fé poderemos
plantar sementes de esperança e com essa fé poderemos trabalhar
juntos, lutar juntos, defender a liberdade juntos e cuidar, de fato, de
cada um dos sete milhões de maranhenses que fomos escolhidos para
representar. Esta é a nossa missão e conto com cada um de vocês para,
muito mais do que discursos e promessas em plenário, para que
consigamos restituir essas propostas definitivamente em ações, para
que sejamos muito mais do que companheiros de plenário, e sim irmãos
e irmãs na construção de um novo marco da Assembleia Legislativa do
Maranhão. Meu muito obrigado a todos.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– E o meu aparte?
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – O seu aparte está
concedido. Deputado Marco, apesar de eu ter encerrado o discurso e o
tempo ter se esgotado, V.Ex.ª tem a palavra.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Apenas para destacar a alegria desta Casa em receber um
parlamentar a exemplo de V. Ex.ª. Eu, por pouco tempo que o conheço,
mas as suas posições políticas, as suas convicções sempre foram
apresentadas com muita transparência para a sociedade e é importante,
e aí eu digo não só o curriculum, que é importante, ninguém vai
subestimar a sua formação, mas, sobretudo, um militante do bem, um
ativista das causas do bem. Esse sentimento e essa indignação com as
injustiças que o trazem aqui são salutares e que persistam e que a cada
dia se renove essa motivação. Eu tenho certeza de que V. Ex.ª tem
muita a contribuir com este Parlamento. Vem de um partido com uma
tradição de uma contribuição fundamental e terá sempre o nosso
respeito e nosso apoio em tudo o que precisar para concretizar esses
projetos aqui nesta Casa, deputado.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Obrigado,
Deputado.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Deputado
Yglésio, eu vou aproveitar aqui, com a permissão do meu presidente,
também parabenizá-lo pela sua rentrée aqui nesta Casa e dizer que a
expectativa que eu tenho é a mesma expectativa dos outros 41 deputados
pela história, pela correção de vida pública. E você é um vencedor, eu
espero que você defenda seus interesses coletivos, os interesses de
toda uma sociedade maranhense. Tenho certeza do que precisar, ainda
que eu no caminho da oposição, mas minhas mãos e minha voz estarão
à disposição de um brilhante deputado que eu tenho certeza que você
será.
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Agradeço muito
ao senhor e reitero aqui meus votos de elevado respeito a sua pessoa.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
até que seja uma Questão de Ordem, mas gostaria de fazer esse aparte
ao Deputado Yglésio.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois não, Deputado Duarte. Deputado
Yglésio, que seja o último, por favor.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) - É
uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, fez um excelente papel,
uma excelente gestão no Socorrão. Lembro-me de como ele sonhava
com oportunidades maiores de poder representar o interesse público,
em especial de lutar por uma saúde pública de qualidade e eficiência.
Então, testemunhar esse momento, Yglésio, estar aqui ao seu lado para
mim é uma grande alegria. Conte comigo. Parabéns. E que você continue
acreditando no seu potencial, honrado a confiança das pessoas. Lembrese daqueles que um dia falaram que V.Ex.ª não ia conseguir e que hoje
nós não sabemos onde eles estão. Por isso é muito importante acreditar
em nós mesmo, mesmo diante de tanta desconfiança existente no cenário
atual em que vivemos. Por isso, parabéns.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Obrigado, Duarte,
pelas palavras. Nós somos amigos não é de hoje. E vamos fazer a foto
da reconciliação mais tarde, os dois não à toa terminaram aqui os
pronunciamentos e apartes. Eu vou fazer questão, senão não dou mais
aparte para nenhum dos dois.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar PR/PMN. Com a palavra,
o Deputado Vinicius Louro, por oito minutos com aparte. Enquanto o
Deputado Vinicius vem à tribuna, aproveito também para parabenizar
o Deputado Yglésio pela eleição, pelo pronunciamento. E expressar
enorme gratidão que tenho por termos debatido muito sobre as eleições
e ser seu companheiro de partido que me honra muito. Deputado
Vinícius.
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, primeiramente, eu quero
aqui mais uma vez falar sobre as estradas maranhenses. Porque ontem
nós trouxemos e indicamos ao Secretário de Infraestrutura Clayton
Noleto e ao Governador Flávio Dino a questão das MAs do nosso
estado, principalmente na região do médio Mearim. São inúmeras como
a estrada que liga o município de Peritoró, mais precisamente o povoado
Independência. E eu quero aqui realmente, por um lado, pedir ao
Secretário Clayton Noleto que faça o mais rápido possível a operação
tapa-buracos. Mas no povoado Independência, no município de
Peritoró, nós precisamos realmente que seja feita uma nova colocação
de uma nova massa asfáltica ali naquele povoado. Por quê? Nós sabemos
que a maioria dos municípios maranhenses são municípios que são
atravessados ou por BRs ou por MAs. No caso de Pedreiras, o ínicio
até o final a MA passa dentro do município, como Trizidela do Vale,
como Bernardo do Mearim, Igarapé Grande e assim sucessivamente.
Mas, muitos prefeitos que realmente têm compromisso com a cidade,
com sua população, com o seu povo, Deputado Wellington do Curso,
fazem a operação tapa buraco, mesmo sendo uma MA, porque é dentro
da sua cidade. E o que a gente vê no município de Peritoró é um
descaso total de um gestor que não tem a responsabilidade para com o
seu povo. Eu entro ali para o município de Pedreiras, Lima Campos,
quando eu passo no povoado Independência. Eu vejo ali um desrespeito
com a população, uma falta de compromisso. Um prefeito que deveria
realmente cuidar do seu povo, cuidar da sua população, Deputado
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Fábio Macedo. V. Ex.ª que também é votado naquele município. Então
é vergonhoso nós passarmos num município como Peritoró e ver a
calamidade pública que está ali naquele município. Eu luto por essas
estradas porque estou lá junto com o povo. As pessoas mandando
mensagem, pedindo que a gente reivindique. Nós sabemos do momento
de crise. Nós sabemos e temos consciência do momento de dificuldade,
mas nós não podemos aceitar o que vem acontecendo. É muito trágico
quando a gente vê uma cidade daquelas, senhores, em que ficam os
carros no prego por causa de uma buraqueira. Nem às vezes o paliativo
se tem no município ali, mais precisamente no povoado Independência.
E durante essa semana eu vou tratar e pontuar os municípios, onde a
gente tem atuação, eu vou pontuar os municípios onde a gente tem a
reclamação popular, como também no município de Peritoró tratando
das estradas vicinais. Lá nós temos o vereador Sales, que é do PR,
temos a Ana do Chico Branco, que é presidente do PR no município de
Peritoró como temos o Serapião Louro, meu irmão, que mora e reside
no povoado Independência, no município de Peritoró. E todos eles,
junto com a população estão abraçados para que a gente possa ver uma
nova realidade dentro do município de Peritoró e eu como representante
do povo da região do Médio Mearim.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Deputado
Vinícius.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pois não,
Deputado Fábio Macedo.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Me conceda
um aparte.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Com certeza,
Deputado.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) - Eu
quero aqui endossar o seu discurso e dizer que V. Ex.ª pode contar
comigo em defesa de Peritoró, V. Ex.ª que tem uma atuação muito
grande naquela cidade, V. Ex.ª também testemunhou aqui várias vezes
na tribuna desta Casa, sempre lutando por melhorias daquela cidade.
Inclusive aquela escola, que eu acho que muitos maranhenses lembram
que repercutiu nacionalmente, aquela escola que, graças a Deus, foi
construída e aproveitar, agradecer mais uma vez ao Governador Flávio
Dino onde nós tivemos lá juntos na inauguração que foi o momento
muito lindo de emoção. Então, parabéns pelo seu discurso em defesa
daquela cidade, que infelizmente está abandonada, jogada e o gestor
público não tem nenhuma responsabilidade com aquele povo tão carente
e trabalhador, então, mais uma vez, parabéns, deputado Vinícius, e
conte também com o deputado Fábio Macedo.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Fábio Macedo, muito obrigado, muito importante a nossa junção em
prol da população de Peritoró e V. Ex.ª também foi bem votado e tem
o conhecimento, tem o grupo político muito atuante na Cidade de
Peritoró. E fico muito feliz de hoje nós estarmos somando esforços
para ajudar. Eu já em contato com o secretário de Infraestrutura, eu
vou aqui dar um prazo ao prefeito municipal que possa realmente
ajudar aquele povo, possa trabalhar, porque é um descaso total nós
chegarmos na cidade de Peritoró. Ali, Deputado Fábio Macedo, no
povoado Independência é a entrada da região do Médio Mearim, ali era
para ser modelo porque todas as cidades do Médio Mearim para você
adentrar inicia-se ali no povoado Independência. E ali o que a gente
pode ver? O descaso, ali é um mau exemplo de administração e a gente
fica assim triste com a realidade. Eu já me coloquei à disposição,
deputado Fábio Macedo, a colocar recursos. O prefeito não votou em
mim, mas eu não estou preocupado com o prefeito, estou preocupado
com a população, e eu já me coloquei à disposição para colocar recursos
para ajudar. Eu estou fazendo um levantamento, deputado, que lá tem
um problema muito sério que isso eu vou trazer à tona mais tarde, que
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é a questão dos recursos federais que foram colocados para estradas
vicinais. E o que foi constatado ali, deputado Wendell Lages, é que o
projeto lá de não sei quantos milhões, que eu vou relatar, mas que ele
aplicou os recursos de forma irregular. Se a estrada lá é 7 m de largura,
ele fez com 4 e isso a estrada lá tem trechos que aumenta, eleva a sua
altura não foi feito, ou seja, se era para pegar 200 mil carradas de
piçarra se pegou 10, 20, 30 foram muitas. Então, nós vamos vasculhar
esses recursos públicos para mostrar realmente se foi aplicado ou não,
e esperamos que seja aplicado. Ando lá direto no município de Peritoró,
mais precisamente entre o povoado São João das Neves até o Fagundes,
mas também tem o Levado, Santa Rita, o Bota-Pau e outros povoados
no município, Deputado Pastor Cavalcante, que realmente as estradas
estão cortando, a erosão está tomando de conta e daqui a pouco não
trafega mais ninguém. A população não vai poder escoar a sua produção,
mas eu que ando frequentemente no município de Peritoró, não aceito
a desculpa do gestor dizer que é por causa do período chuvoso. Porque
passaram 04 anos do inverno passado e essas erosões tomando de
conta da estrada, agora agravaram mais ainda. Então eu ando lá direto,
eu não aceito, tenho fotos, como um dia desse mesmo, eu acho que há
15 dias, Deputado Fábio Macedo, eu vinha no povoado de São João
das Neves entrando para o povoado Fagundes e vi uma caçamba da
Prefeitura carregando lixo do povoado e jogando lá perto da estrada,
em uma piçarreira. Eu filmei o ato, parei, chamei o motorista e ele
realmente falou que ali era um veículo da Prefeitura e que estava levando
lixo para lá e não para o lixão do município, porque o Secretário não
tinha autorizado o abastecimento e lá era mais perto, mais próximo,
cometendo um crime gravíssimo ambiental, o município. Então filmei,
já pedi que a nossa assessoria realmente avaliasse para que a gente
possa entrar nos órgãos competentes, Ministério Público para que
sejam realmente tomadas as providências para sanar um crime tão
grande que é esse crime ambiental onde podemos ver todas as classes
defendendo o meio ambiente. Então são problemas que vamos assumir,
hoje, a responsabilidade de fiscalizar, de cobrar e ajudar. Não estou
aqui somente dizer que vou cobrar, mas estou à disposição de botar
recursos para o município de Peritoró, mas na responsabilidade que o
Prefeito tenha para aplicar esses recursos e não poder depois desviálos. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar Solidariedade, PP.
Deputado Fernando Pessoa, por oito minutos, com direito apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
profissionais da imprensa aqui presente na galeria e todos que estão
vendo e nos ouvindo pela TV e Rádio Assembleia. Venho a esta tribuna
primeiramente agradecer a Deus por dar-me oportunidade de estar
mais uma vez aqui nesta Casa Legislativa, debatendo com os Senhores
e Senhoras Deputados o destino do Maranhão. Logo após as eleições,
antes mesmo de assumir este mandato me dado pelo povo do Maranhão,
estive visitando diversas Secretarias de Estado, alguns Presidentes e
representantes de órgãos e entidades estaduais, já com o compromisso
e o desejo de atender as demandas dos diversos municípios nos quais
recebi apoio e votação. Portanto, me sinto na obrigação de fazer aqui
um agradecimento aos titulares das Secretarias, até aqui visitadas. Onde
fui recebido com a devida atenção e presteza nas demandas que os
representei nos setores da saúde, educação, segurança, infraestrutura,
dentre outros. Agradecer ao então Secretário de Comunicação e
Articulação Política, Márcio Jerry, hoje deputado federal que muito
contribuirá em Brasília para com o nosso estado; ao Secretário de
Indústria e Comércio, Simplício Araújo, que sucedeu ao então Secretário
Expedito Rodrigues; ao Secretário de Segurança Pública, Doutor
Jefferson Portela; ao Secretário de Saúde, Doutor Carlos Lula; ao
Secretário de Educação, o nosso amigo e companheiro Felipe Camarão;
ao Secretário de Meio Ambiente, Marcelo Coelho. Também agradecer
a atenção dispensada pelo Superintendente Regional da Codevasf, Jones
Braga; ao Diretor Presidente da Caema, Carlos Rogério; ao Presidente
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do Iterma, nosso amigo e companheiro Raimundo Lídio; ao Expresidente da Emserh, Vanderley Ramos; a Superintende da Atenção
Primária da Secretaria de Saúde, a nossa amiga Joelma Veras; ao
Presidente da Aged, Doutor Sebastião Anchieta; e ao ComandanteGeral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Coronel Jorge Luongo,
em cujo nome eu cumprimento todos os policiais militares do nosso
Estado. Senhores deputados e senhoras deputadas, agradeço também
ao nosso Senador Weverton Rocha, a nossa Senadora Eliziane Gama,
que também demonstraram interesse em apreciar demandas que venham
contribuir para o desenvolvimento da nossa região central, sendo
sensíveis às causas que defendemos em favor do povo maranhense. O
Senador Weverton Rocha, que desponta no cenário político como uma
das crescentes lideranças do nosso estado, parlamentar dinâmico que
vem demonstrando uma nova forma de fazer política alicerçada na
aglutinação de alianças afirmativas, coesas e sintonizadas com o
processo de mudança iniciado ainda em 2014 pelo nosso Governador
Flávio Dino, Weverton Rocha continuará no Senado com sua postura
combatente em defesa do nosso Estado, primando sempre pela justiça,
a igualdade social para todos sem distinção. Senhoras e senhores, dentre
demandas acatadas, de novembro de 2018 a janeiro de 2019, que estão
sendo apreciadas e atendidas pelas secretarias aqui listadas por mim,
articuladas, poderei citar a entrega de uma ambulância totalmente
equipada para o município de Tuntum, atendendo à solicitação dos
vereadores daquele município, pedido de agilização na regularização
fundiária com a consequente entrega de títulos definitivos para os
proprietários de terras no município de Fernando Falcão, criação do
CPA - Comando de Policiamento de Área - em Barra do Corda, ações
de cunho desenvolvimentista que beneficiam os empresários do polo
gesseiro de Grajaú, melhoria no sistema de abastecimento de água do
município de Tuntum, licenciamento e certificação de um grande
abatedouro frigorífico em Barra em do Corda, tudo isso mesmo antes
de tomarmos posse do mandato. Tive também a oportunidade de
acompanhar, juntamente com o Prefeito Erick Costa, de Barra do Corda,
a execução da obra do governo do Estado em parceria com alguns
municípios, a exemplo da construção de um hospital de 50 leitos que
está sendo construído pelo Prefeito Erick Costa na cidade de Barra do
Corda, um prefeito de muita coragem, com desenvoltura sem igual, por
estar tendo o comprometimento e também o desafio de fazer uma
grande obra naquele município, o serviço de drenagem profunda e
pavimentação da rua Rio Purus naquele município. Neste primeiro
semestre, muitas outras demandas serão defendidas, as quais
impactarão positivamente na qualidade de vida das pessoas, uma vez
que logo estarei apresentando demandas para as quais com certeza
contarei com a sensibilidade dos meus pares para aprová-las, sempre
tendo como objetivo melhorar cada vez mais a vida do nosso povo.
Quero fazer aqui um destaque especial e também agradecer o empenho
de alguns deputados aqui desta Casa, como o nosso amigo Presidente
Deputado Glalbert Cutrim, Deputado Fábio Macedo, Deputado Neto
Evangelista e vários outros deputados, Deputado Ciro Neto. Queria
fazer um destaque ao Prefeito de Igarapé Grande, Presidente Glalbert,
ao presidente Erlânio Xavier, de Igarapé Grande, e Prefeito Éric Costa,
de Barra do Corda, que foram eleitos nos últimos dias 30 de janeiro
como presidente e vice-presidente respectivamente da FAMEMFederação dos Municípios Maranhenses para o biênio de 2019/2020,
pela Chapa do saudoso Humberto Coutinho. Aproveito para desejar
juntamente com os demais dirigentes da entidade, a todos os prefeitos
que fazem parte da Chapa Humberto Coutinho todo sucesso possível.
E que consigam fortalecer cada vez mais o municipalismo através da
defesa dos direitos e demandas nas esferas estadual e nacional, buscando
corrigir distorção que possa estar dificultando o crescimento e
desen volvimento dos municípios maranhenses. Acredito na
competência, na habilidade administrativa, de Erlânio Xavier e Éric
Costa na condução da FAMEM, pois estão inaugurando uma nova era
nos rumos da entidade. E nos coloca aqui também à disposição. Coloca
à disposição o nosso mandato que foi dado pelo povo do Maranhão à
disposição da FAMEM. Por último, gostaria de registrar a visita que
fiz na tarde dessa terça-feira, dia 05 de fevereiro, à Superintendência
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do INCRA-MA, acompanhado do assessor da Prefeitura de Barra do
Corda, Senhor Eric Franklin. Na ocasião em que nos reunimos com o
Superintendente, George de Melo Aragão, tendo como pauta a
regularização do procedimento, objetivando a liberação para a
construção, no município de Barra do Corda, de cinco novas escolas
que estão sendo construídas com o recurso do FNDE. Mas
precisávamos da autorização do INCRA para a liberação desses
terrenos, que em breve poderão também ser entregues à população
pelo nosso Prefeito Eric Costa. Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, agradeço pela atenção. E aqui, Senhor Presidente, eu quero
também agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a V. Ex.ª pelo
tempo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Partido Verde, declina. MDB, declina. PSDB,
declina. Expediente Final....

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Presidente,
antes do Expediente Final, Senhor Presidente, eu gostaria de falar pelo
tempo da liderança?
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius Louro, pelo tempo da
Liderança, do PR.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, eu retorno
esta Casa e de forma também onde tratamos sempre um assunto
importante do nosso povo do Estado do Maranhão, para falar de
nossas indicações se tratando de ônibus escolares, fizemos várias
indicações a pedido de prefeitos, ou lideranças políticas, ou vereadores,
ou secretários, entidades de classe, associações e nós solicitamos ao
Secretário Felipe Camarão que esses ônibus escolares, Deputado
Wendell, sejam disponibilizados o mais rápido possível, haja vista que
o nosso Governador Flávio Dino já garantiu a entrega desses ônibus a
todo estado do Maranhão e atendeu um pedido, uma reivindicação do
Deputado Vinícius Louro e aqui eu queria nominar, Deputado Fábio
Macedo, algumas das cidades que nós fizemos essa indicação, meu
amigo Vale aqui presente, fizemos a indicação desses ônibus, e aqui eu
quero falar dos municípios que nós solicitamos os ônibus escolares:
Trizidela do Vale, Lago da Pedra, Vitória do Mearim, Viana, Morros,
Grajau, Tuntum, Barra do Corda, Lima Campos, Timbiras, São Mateus,
Joselândia, Santo Antônio dos Lopes, Conceição de Lago Açu, Lago do
Junco, Paulo Ramos, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto,
Poção de Pedras, Lago dos Rodrigues, Igarapé Grande, Bernardo do
Mearim, Pedreiras, Peritoró, São Luís Gonzaga, Arari e Carolina. Esses
foram...
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Me
permita um aparte?
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Nobre
deputado, eu até gostaria de permitir esse aparte a V.Exa., mas eu estou
cumprindo o Regimento Interno e já que eu falo pelo tempo da
Liderança, eu não posso disponibilizar este tempo, só se tiver a
benevolência do Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Verdade, deputado Fernando, ele está usando
o tempo da Liderança, mas ao final V. Exa. peça uma Questão de
Ordem que eu tenho o prazer de lhe ceder.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Obrigado,
Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Mas seria
uma honra ceder a V.Exa., haja vista que V.Exa. também tem o tempo da
Liderança agora ainda no tempo dos Blocos, e aí é uma ação que a gente
está fazendo, deputado Glalbert Cutrim em todo o Estado do Maranhão,
principalmente nos municípios, onde a gente teve uma atuação, uma
votação expressiva e sei que, respeitando outros colegas deputados
que também atuaram em outros municípios que vão poder fazer também
suas indicações e eu venho aqui respeitando esses colegas. Então é
muito importante hoje a gente tratar do transporte escolar, tratar,
deputado Fábio Macedo, da acessibilidade para que esses transportes
realmente possam favorecer os nossos alunos, as nossas crianças da
rede municipal. Também quero aqui enaltecer, Deputado Fernando
Pessoa, o trabalho do deputado Jailson Fausto, lá ele conseguiu vários
ônibus e disponibilizou um ônibus só para uma creche para trazer os
alunos mesmo, os do maternal que possa trazer todos eles da zona
rural ou dos bairros para estarem na creche, possibilitando uma fonte
de renda às famílias que ali quando o pai saía para trabalhar a mãe
sempre ficava cuidando dos filhos, e agora não, ela também vai poder
ter a possibilidade de trabalhar e assim melhorando a renda familiar e
melhorando a qualidade de vida da população. Meu muito obrigado,
Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Questão
de Ordem, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Fernando Pessoa.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - É só para
colocar e ficar nos registros desta Casa que ontem, ontem pela manhã,
fizemos essa Indicação de ônibus escolares ao Secretário Felipe
Camarão para os municípios de Barra do Corda, ao município de
Tuntum e ao município de Grajaú e também agradecer ao deputado
Vinícius Louro por também ter feito essa Indicação já na data de hoje,
mas só colocando que ontem o deputado Fernando Pessoa, deputado
Vinícius, fez essas Indicações.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois não, Deputado Vinícius.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Isso é muito importante, Senhor Presidente, a gente corroborar
com os trabalhos, os Deputados irmanados, isso que é realmente o
Parlamento, a junção. O Deputado faz a indicação direto para o
Executivo e a gente aqui junto a Casa, oficialmente, pedindo à Mesa
Diretora que essas indicações realmente tenham essa validade digna,
com o Deputado Fernando Pessoa. Então isso é muito importante e eu
me junto, é importante a gente ter o mesmo alinhamento, o mesmo
pensamento e que o nosso trabalho possa ch egar às famílias
maranhenses melhorando a qualidade de vida.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Feito o registro.
VI - EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.
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Resumo da Ata da Centésima Quinquagésima Quinta
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e dezoito.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio
Pereira.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso Zé Inácio Lula. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Graça Paz, Hemetério Weba, Léo Cunha,
Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto, Raimundo
Cutrim, Roberto Costa, Sousa Neto e Valéria Macedo. 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. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Júnior
Verde, Wellington do Curso e Sérgio Frota. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando em único turno, em regime de prioridade, as
Medidas Provisórias nºs: 283/2018, encaminhada pela Mensagem nº
072/2018, que institui o “Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais
Relacionados ao Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores
– IPVA; 284/2018, encaminhada pela Mensagem nº 073/2018, que
institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Relacionados
ao Imposto Sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação, de quaisquer
bens ou direitos – ITCD; 285/2018, encaminhada pela Mensagem nº
075/2018, que institui o Programa Especial de Regularização de Débitos
junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA;
286/2018, encaminhada pela Mensagem nº 077/2018, que institui o
Programa Especial de Parcelamento de Débitos Fiscais Relacionados
ao ICM e ao ICMS e 287/2018, encaminhada pela Mensagem nº 078/
2018, que autoriza o Procurador-Geral do Estado a realizar, nos termos
do Art. 4º, XXIII, da Lei Complementar nº 20 de 30 de junho de 1994,
transação de créditos tributários e não tributários. Todas estas Medidas
Provisórias receberam pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), foram aprovadas e
encaminhadas à Sanção Governamental. A Proposta de Emenda
Constitucional nº 007/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
ficou transferida por falta de quórum qualificado e o Projeto de Lei nº
099/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, foi transferido devido à
ausência da autora. Com parecer favorável da CCJC, o Plenário aprovou
em segundo turno, tramitação ordinária o Projeto de Lei nº 229/2018,
de autoria do Deputado Neto Evangelista, que “dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Em único
turno, foram aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos de
Decreto Legislativo nºs: 003/2018, de autoria da CCJC, oriundo do
Parecer nº 402/18, referente a Mensagem Governamental nº 080/18,
que aprova o afastamento do Estado ou do País quando necessário, no
ano de 2019 do Senhor Governador do Estado do Maranhão e 004/
2018, também da CCJC, oriundo do Parecer nº 403/18, referente à
Mensagem Governamental nº 081/18, que aprova o afastamento do
Estado ou do País quando necessário no ano de 2019, do Senhor viceGovernador do Estado do Maranhão. Ainda em único turno, foi
aprovada a Moção nº 010/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio
Lula, manifestando repúdio ao Governo Temer e ao Governo de
transição de Jair Bolsonaro em virtude das condições impostas para
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dar continuidade ao “Programa Mais Médicos”, no Brasil. Sujeitos à
deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nºs: 482 e
483/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 485/2018, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula; 486/2018, de autoria do Deputado
César Pires; 487/2018, do Deputado Eduardo Braide e 488/2018, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa. Sujeitos à deliberação da Mesa que
deferiu o Requerimento nº 484/2018, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio. Por força de acordo de lideranças, foram apreciados na
presente Ordem do Dia, e aprovados, em primeiro e segundo turnos,
em regime de urgência, e encaminhados à redação final, devido ao
acolhimento de emendas, os Projetos de Lei nºs: 120/2018, de autoria
do Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
Estado do Maranhão criar, no âmbito da Secretaria de Saúde, o
“Programa Senso de Pessoas com TEA – Transtorno do Espectro
Autista” e 250/2018, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, que estabelece o percentual dos subsídios dos
Deputados Estaduais no Estado do Maranhão. Ambos com pareceres
favoráveis das respectivas Comissões Técnicas. Da mesma forma que
foi aprovado em seus turnos regimental e encaminhado a Redação
Final, o Projeto de Resolução Legislativa nº 082/2018, de autoria da
Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização e Controle, que dispõe
sobre a regulamentação da remuneração dos membros da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Ainda em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência o Plenário aprovou os Projetos de Lei nºs:
183/18, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a
criação da Carteira de Identificação da pessoa com Transtorno do
Espectro Autista(TEA) e 249/2018, de autoria da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que dispõe sobre o
subsídio do Governador, vice-Governador e Secretários de Estados,
para o para o exercício de 2019.Ainda em primeiro e segundo turnos,
foram aprovados e encaminhados à sanção governamental os Projetos
de Lei nºs: 144/2015, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que
dispõe sobre o reconhecimento e direito do uso do nome social para
pessoas trans, nos órgãos da administração pública estadual e 131/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre a
instituição do novo marco legal para o exercício da soberania popular
direta nos termos referidos no Art. 44, parágrafo 1º, da Constituição
do Estado do Maranhão. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram
aprovados e também encaminhado à sanção governamental os Projetos
de Lei nºs: 019/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que
estabelece diretrizes para a criação do “Programa Inspirar”, de estímulo
à divulgação de experiências bem sucedidas de estudantes e professores
egressos do ensino médio e profissionalizante do Estado do Maranhão
e 202/2018, de mesma autoria, que altera a Lei nº 10.860, de 04 de
junho de 2018. Na sequência o Plenário aprovou, em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
021/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que dá nova redação
ao Capítulo I do Título VI e promove alterações nos Artigos 14, inciso
II, alínea “a”, 33, 170 e 171 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão; 076/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Luiz Felipe Pinto Heilmann, natural do Estado do Paraná; 077/
2018, de mesma autoria, que concede a Medalha de Mérito Legislativo
“Sargento Sá” ao Senhor Carlos César Pereira Ferreira e 080/2018,
também de autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao auditor federal
de finanças e controle, Senhor Wellington Resende Silva. Este Projetos
de Resolução Legislativas, receberam parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, e foram encaminhados à
Promulgação. Em único turnos, foram aprovados na forma dos Pareceres
nºs: 407/2018, favorável à redação final do Projeto de Lei nº 250/2018,
de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e controle,
que estabelece o percentual dos subsídios dos Deputados Estaduais
no Estado do Maranhão; 408/2018, favorável à redação final do Projeto
de Lei nº 120/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que
dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado do Maranhão criar, no âmbito
da Secretaria de saúde, o “Programa Senso de Pessoas com TEA –
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Transtorno do Espectro Autista – de seus familiares; 405/2018,
favorável à redação final do Projeto de Lei nº 229/2018, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização de Sessão de Cinema adaptada à pessoa com Transtorno do
Espectro Autista e suas famílias; 406/2018, favorável à redação final
do Projeto de Resolução Legislativa nº 082/2018, da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que dispõe sobre a
regulamentação da remuneração dos membros da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Inscritos no primeiro Horário do Grande
Expediente fizeram-se ouvir os Deputado Eduardo Braide e Josimar
do Maranhãozinho. No tempo dos Partidos e Blocos, fez-se ouvir o
Deputado Edilázio, J únior falando pelo PV-PSD. 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, 05 de fevereiro de 2019.
Resumo da Ata da Primeira Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia cinco de
fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior. Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Marcelo
Tavares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. 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. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados (as):
Doutora Cleide Coutinho, Rigo Teles, Duarte Júnior, Fernando Pessoa,
Wellington do Curso, Rafael Leitoa, Márcio Honaiser, Marcelo Tavares,
Hélio Soares, Vinícius Louro e Professor Marco Aurélio. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou que não havia matéria para ser apreciada na Ordem do Dia e
concedeu a palavra ao Deputado César Pires inscrito no primeiro horário
do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
Duarte Júnior falou pelo PC do B e o Deputado Vinícius Louro falou
pelo PR. 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,
06 de fevereiro de 2019.

Ata da Sessão Solene de Instalação dos Trabalhos da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatro de fevereiro de 2019.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
As dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adelmo
Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antônio
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Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Dra. Cleide Coutinho, Dra. Helena Duailibe, Dr. Leonardo
Sá, Dr. Yglésio, Duarte Júnior, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Marcelo Tavares, Márcio Honaiser,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Prof. Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os
Senhores Deputados: César Pires, Dra. Thaiza Hortegal, Edson Araújo,
Fábio Macedo e Ricardo Rios. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene de Instalação
dos Trabalhos da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
convidando para compor a Mesa: o Excelentíssimo Senhor Carlos
Brandão, Vice-Governador, neste ato representando o Governador do
Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor Flávio Dino; O
Excelentíssimo Senhor Tayrone José Silva, Presidente em exercício do
Tribunal Regional Eleitoral; o Excelentíssimo Senhor Júlio Pinheiro,
Vice-Prefeito, neste ato representando o Prefeito de São Luís, o
Excelentíssimo Senhor Edivaldo Holanda Júnior; o Excelentíssimo
Senhor Josimar Maranhãozinho, Deputado Federal; o Excelentíssimo
Senhor Osmar Filho, Presidente da Câmara Municipal de São Luís, o
Excelentíssimo Senhor Raimundo Nonato Lago de Carvalho Júnior,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; o Excelentíssimo Senhor
Luís Gonzaga Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça; o
Excelentíssimo Senhor Roberto Veloso Juiz Federal e o Excelentíssimo
Senhor Alberto Bastos, Defensor Público. Na sequência, todos se
colocaram em posição de respeito para ouvir a execução do Hino
Maranhense interpretado pelo cantor Fernando de Carvalho,
acompanhado pelo tecladista Oswaldo Galvão.Com a palavra, o
Excelentíssimo Senhor Carlos Brandão, Vice-Governador do Estado
do Maranhão, fez a leitura da Mensagem Governamental de Abertura
dos Trabalhos Legislativos, nos termos do Artigo 64, Inciso VII da
Constituição do Estado do Maranhão. Em seguida, o Presidente fez
seu pronunciamento. Na sequência, todos se postaram em posição de
respeito para ouvir a execução do Hino de Louvação a São Luís, de
autoria do poeta Bandeira Tribuzzi.Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que depois de lida e
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 04 de fevereiro de
dois mil e dezenove. Deputado Othelino Neto - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 064/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando ANA
KARINE BARROS, RAIMUNDO MARIO ROCHA NETO,
FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA, DENILDES SOUZA DIAS,
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA, IRONALDO JOSE
BEZERRA DE ALENCAR, VINICIUS LEITÃO MACHADO, LUIZ
FELIPE RABELO RIBEIRO, JAMES LOBO DE OLIVEIRA LIMA,
RAFAELA THAIS SOUZA DOS SANTOS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; CID
BARBOSA DE SOUSA e MARCOS PAULO ALVES FERREIRA
DE ALMEIDA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor
Especial Legislativo; FRANCISCO RONALDO MOURA DE
ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor
Chefe; JANAINA RABELO RIBEIRO MACIEL, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; SAMARA DA
SILVA SOUZA PESSOA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS1 de Assistente Técnico Legislativo; EDVAN DE OLIVEIRA, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto;
JOSEFA EQUITERIA GONÇALVES MUNIZ DE FARIAS, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo;
MATHEUS HENRIQUE MEDEIROS, para o Cargo em Comissão,
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Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 085/2019, de 05 de fevereiro de 2019, exonerando, a
pedido, RAIMUNDO DOS SANTOS VERAS, do Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 086/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando EULA
PAULA ARAUJO MENDES BELFORT, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 087/2019, de 05 de fevereiro de 2019, exonerando JOSE
ADMIR VIANA LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 088/2019, de 05 de fevereiro de 2019, exonerando
INALDO PINHEIRO e SORAYA SARAI SANTOS SILVA, do
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial;
MAYRON GOMES SILVA SANTOS, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe; KASSIA MANUELA SERRA
CUTRIM, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 089/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando ANAYA
RIBEIRO RODRIGUES e NODSON EVERTON CUTRIM
JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial; IGOR RIBEIRO MORAES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe; DANIELE DE JESUS
BORGES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 090/2019, de 05 de fevereiro de 2019, exonerando
MANOEL MARIANO DE SOUSA NETO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 091/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando DIOGO
ALENCAR DE CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 093/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando
ROSSENY JERRY ALVES LIMA, LINEKER COSTA SILVA,
ZEINA GEORGES SAAD, ANTONIO CARLOS LEAL DE
MATOS, REBECA LAÍS DE JESUS COSTA, ANGELA SILVA
MARINHO, RENATO DOUDEMENT MADEIRA, ANA PAULA
NASCIMENTO BARBOSA, CRISLAINE DA SILVA SANTOS,
ROSINE VIEIRA SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial; CLARA JULIANA DOS
SANTOS SILVA e ANTONIO JOSÉ SANTOS JUNIOR, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo;
STEFANE KAYRE CAMPOS SOUSA, para o Cargo em Comissão
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar; ELIZANGELA
OLIVEIRA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe; BRENDA HERENIO FERNANDES, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; GABRIELE
DUARTE FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo; CARLOS EDUARDO MATOS
AGUIAR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto; ADRIANA MACIEL DE SOUSA SILVA, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo;
ISAACK BARROS COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 094/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando ANDREA
PIRES DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão Símbolo DANS1 de Coordenador Parlamentar e DACIANE PEREIRA FERNANDES,
para o Cargo em Comissão Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
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Nº 095/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando REMI
ARRUDA NETO, SUE ELLENN RODRIGUES MECKING,
HELLOA SANTOS COSTA, JORGENIR FIGUEIREDO COSTA
JUNIOR, PEROLA DA SILVA FERREIRA, SAMIA RAFAELA SILVA
FERREIRA, EDVALDO DE JESUS SERRA GOMES, MATHEUS
SANTOS CUNHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial; CHARLIS WAGNER MAIA
MILHOMENS FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, ANAIRAM SANTOS PORTELA
CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe; EDIVIGES COSTA FERREIRA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; TERESA
CRISTINA MOURA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo; ANA LUISA LIMA FIGUEIREDO,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar
Adjunto; ELDA DE SOUSA SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo; JOSÉ SEVERINO
GUALBERTO DE GALIZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 096/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando BRENNA
MICHELLYNE OLIVEIRA DE SOUSA, para o cargo em Comissão
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, LICIA GABRIELLA
OLIVEIRA DE CARVALHO, para o cargo em Comissão Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto e ALDEMIR GUAYANAZ
FERREIRA, para o cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de Oficial de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 097/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando LORENA
CAROLINE MAIA E SILVA, EDNA OLIVEIRA SILVA SOUSA,
JULIETE PESSOA FERREIRA, DEILSON DA SILVA COSTA,
LIGIA SOLANGE REIS SAMPAIO, BRUCE SOUZA GONDIM
SILVA, MARIANA RIBEIRO DE SANTANA LEITÃO, MARIA DE
VERANO MELO MARTINS, FRANCILENE CAVALCANTE DE
ARAUJO, ANDRENOEL AROUCHE COSTA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; RENATO
LUIS CAMARA SEDLACEK e NIVALDO DA SILVA
CANTANHEDE JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo; ROGERIO CAMPELO, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar; BRUNO
HENRIQUE DE JESUS ABAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe; JULIO CESAR DE SOUZA MATOS
FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de
Gabinete; ROBERTA AMARAL ALMEIDA MENDONÇA, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo;
HERACLITO MELO E SILVA NETO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; DOHA GEORGES
SAAD, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo; EWERTON SOUSA DA SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 098/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando LUCAS
BEZERRA DA COSTA DE SOUSA, RALISON RUFO SOARES
TELES, RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES,
KAYRONN SÁ SILVA, PEDRO HENRIQUE ALVES MARINHO,
THALES DE CASTRO TORRES, CLAUDIO HENRIQUE SILVA
CUNHA, LEVI MENEZES PORTELA FILHO, DEMILSON DA
SILVA COSTA, PAULO DA COSTA SILVA JUNIOR, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial,
JANETE TOMAZ RIBEIRO e DANIEL MATOS PRADO, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo;
VALQUIRIA SILVA PESSOA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar; PRISCILA MORORO
PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor
Chefe; CAROLINE SOARES LIMA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; LEONARDO MORAES
RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
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Assistente Técnico Legislativo; LUIS LOPES DE SOUSA NETO,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar
Adjunto; MARIA DE JESUS MORENO DOS SANTOS, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo;
RAISSON MORAES ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 099/2019, de 06 de fevereiro de 2019, exonerando, a
pedido, MARCELO MOREIRA DOS REIS, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 100/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando LUANNA
SAID AMORIM DOS REIS BALDEZ, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 101/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando DAYARA
HELLEN SOUSA DA CRUZ, LEONARDO JOSE SOUSA ALVES,
ALAN MARTINS ALVES, ANA VALERIA SANTOS ARAUJO,
TEMISTOCLES SANTOS BRAGA, WEDSON MARCIO SILVA
COELHO, ANTONIO JOSE DE MAGALHÃES NETO, MARIA
FRANCISCA GOMES, ROMYLSON SANTOS DE MELO,
TIAGO SOUSA LEITÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial; FABRICIO AMORIM SOUZA e
LILIANE GATINHO VIANA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo; ANIBAL COELHO PIRES,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador
Parlamentar; RUBEN RIBEIRO LIMA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe; LEILA MARIA RAMOS
OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe
de Gabinete; ERISVAN PEREIRA AMORIM LIMA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo; PABLO
RICARDO GONÇALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS2 de Assessor Parlamentar Adjunto; GYNA FURTADO CIDREIRA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo;
GILVAN RAMOS OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 102/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando BRUNA
CRISTINA DE MELO E ALVIM FRANÇA DOS PASSOS,
FRANCISCO EDER PEREIRA MIRANDA, FRANCYLYO JOSE
NOGUEIRA DE MACEDO, RAYENNA ALMEIDA ARAUJO, LUIZ
FERREIRA DE LIMA FILHO, BRENNA KAROLINE SOUSA
LIMA, MARYAH COSTA BRANDÃO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; PAULA ANDREIA
SARAIVA GOMES CARDOSO ROSA e ALINE DIAS CUTRIM,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo; ALCENIR BORGES SOUSA JUNIOR, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar;
THIAGO MIRANDA SANTIAGO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe; SHERON VIRGINIA
CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe
de Gabinete; CLEBER DA COSTA ALVES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo;
JAMESON BARBOSA MALHEIROS DA SILVA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; JORGE
CARLOS FILGUEIRAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 103/2019, de 06 de fevereiro de 2019, nomeando ANA
FLAVIA ARAUJO MENESES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial; LAIS LIMA CARVALHO,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo; VANIA FERREIRA DE ARAUJO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; SAMUEL LOPES
DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
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Nº 104/2019, de 06 de fevereiro de 2019, exonerando
SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019-CPL/AL PROCESSO
ADM INISTRATIVO Nº 4415/2018-AL A ASSEM BLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio do
PREGOEIRO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, em virtude
do setor requisitante solicitar processo para analise de pedido de
impugnação, resolve ADIAR a abertura do Pregão Presencial nº.003/
2019, cujo objeto trata da Contratação de empresa para prestação de
serviços de suporte logístico e operacional na organização de eventos
em geral da Assembleia Legislativa. A nova data da realização será
publicada conforme preconiza legislação vigente. São Luís, 06 de
fevereiro de 2019. Alexandre Henrique Pereira da Silva Pregroeiro
da Alema
AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019-CPL/AL PROCESSO
ADM INISTRATIVO Nº 4633/2018-AL A ASSEM BLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio do
PREGOEIRO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, em virtude
do setor requisitante solicitar processo para reanalise do Termo de
Referencia, resolve ADIAR a abertura do Pregão Presencial nº.004/
2019, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada em
confecção de fardamentos para uso dos funcionários do Cerimonial, da
Copa da Presidencia, da Copa do Plenário e da Copa da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa. A nova data da realização será publicada
conforme preconiza legislação vigente. São Luís, 06 de fevereiro de
2019. Gabriel Manzano Dias Marques Pregroeiro da Alema

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5402/2018 -ALEMA
Nos termos do art.26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e o art.36 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada
no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e AUTORIZO a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em
favor da empresa UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., CNPJ
n° 04.083.773/0001-30, para prestação dos serviços de assistência
médico-hospitalar e ambulatorial, exames complementares e serviços
auxiliares de diagnóstico e terapia, inclusive internações clínicocirúrgicas, obstétricas e em terapia intensiva, tanto em caráter eletivo
quanto emergencial, em hospitais e clínicas, com acomodação em
apartamento individual (apartamento standard), com cobertura
assistencial no Estado do Maranhão com valor mensal de R$ 292.000,00
(duzentos e noventa e dois mil reais) pelo prazo de vigência de 180
(cento e oitenta) dias de execução dos serviços nas condições definidas
no Termo de Referência anexo aos autos do Processo em epígrafe.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei Federal nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE
E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍSMA, 01 de fevereiro de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto
Presidente ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e do art. 13 da Resolução Administrativa nº 955/

QUINTA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2019

31

2018, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 002/2018CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 005/
2019-CPL/ALEMA e Pareceres da Procuradoria Geral/ALEMA e
Auditoria Geral/ALEMA, constantes nos autos do Processo
Administrativo nº 1885/2018-ALEMA e, AUTORIZO a emissão da
respectiva Nota de Empenho e celebração do Contrato Administrativo
com a empresa ENGEMAX ENGENHARIA, CONSULTORIA E
AVALIAÇÃO EIRELI, com valor total de R$ 39.957,66 (trinta e
nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis
centavos). Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís – MA, 07 de fevereiro de 2019. Deputado
Othelino Nova Alves Neto Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5078/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 007/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de Registro
de preços para aquisição de material para vedações internas (paredes,
forros e revestimentos), sistema drywall, que serão empregados na
manutenção, adequação e criação de novos ambientes no edifício sede
da Assembleia Legislativa do Maranhão de acordo com as especificações
do Edital. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de
Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser
realizada às 15:30 do dia 19 de fevereiro de 2019, na Sala de Licitações
da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no
Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 05 de fevereiro de 2019. ALEXANDRE
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Pregoeiro da ALEMA De acordo:
André Luís Pinto Maia Presidente da CPL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2019-DA
06 de fevereiro de 2019
Dispõe sobre as normas para atendimento de
solicitação de material de consumo e expediente
junto ao Núcleo de Almoxarifado da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 63, Inc. XI, da RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº
047/2012, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Compete ao Núcleo de Almoxarifado (NUALM) a
guarda do material de consumo em estoque e a sua distribuição, mediante
requisição devidamente preenchida por pessoa autorizada e cadastrada.
Art. 2º A solicitação de cadastramento dos servidores
autorizados a realizar o pedido de material deverá ser encaminhada por
seus superiores imediatos, os quais sejam responsáveis por suas
Unidades Administrativas, para a Diretoria de Administração.
Parágrafo único. Em se tratando de solicitação de Gabinetes
de Deputados(as) ou da Mesa Diretora, a autorização do servidor
deverá ser feita pelo Parlamentar em exercício de mandato.
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Art. 3º O pedido de material deverá ser feito por servidor da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, devidamente
identificado e cadastrado junto ao NUALM.
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL
Art. 4ºA requisição de materiais deve ser encaminhada
diretamente ao Núcleo de Almoxarifado por seus solicitantes.
Art. 5º As unidades deverão realizar planejamento de consumo,
solicitando material ao Núcleo de Almoxarifado somente uma vez por
mês.
Art. 6º As datas para solicitação de material para os Gabinetes
dos Deputados e da Mesa Diretora serão os dias 01 e 02 ou primeiro
e segundo dias úteis de cada mês; As Diretorias, Núcleos e demais
Departamentos deverão fazer suas solicitações nos dias 03 e 04 ou
terceiro e quarto dias úteis de cada mês.
Art. 7º A tolerância para o atendimento será no máximo até dia
15.
Art. 8º Sendo necessária a quantidade que ultrapasse o consumo
normal, a Requisição de Material de Consumo deverá ser encaminhada
à Diretoria de Administração.
CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL
Art. 9º De posse das requisições, o Núcleo de Almoxarifado
realizará a triagem e atenderá aos pedidos com base nos padrões de
consumo, conforme a ordem de entrada dos pedidos e a disponibilidade
dos materiais no estoque.
Art. 10 O material a ser atendido deverá ser devidamente
conferido pelo servidor pertencente à unidade solicitante. Observada
qualquer divergência, esta deverá ser comunicada imediatamente ao
Núcleo de Almoxarifado, para medidas cabíveis.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 A solicitação de material deverá ser feita em formulário
próprio, disponível para download na Intranet da ALEMA.
Art. 12 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de
sua publicação.
Antino Correa Noleto Júnior
Diretor de Administração
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