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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/02/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
1. PV - 5 MINUTOS
2. PSDB - 5 MINUTOS
3. MDB - 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12.02.2019

I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 019/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE
CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO A
RELAÇÃO DAS 830 ESCOLAS DIGNAS REFORMADAS,
CONSTRUÍDAS OU RECONSTRUÍDAS E QUE SEJA
ESPECIFICADO O TIPO DE REFORMA QUE FOI OU ESTÁ
SENDO REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO. – INDEFERIDO PELA MESA – O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO, CONFORME ART.
159 DO REGIMENTO INTERNO.

2. REQUERIMENTO Nº 016/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 049/2018, MENSAGEM Nº 019/2018), DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO, DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO, A
ORGANIZAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O FUNCIONAMENTO
DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/MA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.

3. REQUERIMENTO Nº 023/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA, NO DIA 14 DE MARÇO
PRÓXIMO, SESSÃO ESPECIAL EM PROL DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2019, LANÇADA PELA CONFERÊNCIA
NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB.

4. REQUERIMENTO Nº 024/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO
DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, OCORRIDO NO DIA 11 DE
FEVEREIRO.

5. REQUERIMENTO Nº 029/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES PELOS PROFÍCUOS 25 ANOS DE
SACERDÓCIO DO FREI FRANCISCO SALES DE ARAÚJO.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 025/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
À SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, SRA. LILIAN GUIMARÃES,
SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO AO EFETIVO
ATUALIZADO DA POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR E AGENTE PENITENCIÁRIOS
(CONCURSADOS, CONTRATADOS E SELETIVADOS), BEM
COMO O NÚMERO DE APOSENTADOS DAS RESPECTIVAS
CORPORAÇÕES E A PROJEÇÃO PARA APOSENTADORIAS EM
2019.

7. REQUERIMENTO Nº 026/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE,
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, INFORMAÇÕES
DETALHADAS ACERCA DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES
DO HOSPITAL REGIONAL DE MATÕES DO NORTE - MA.

8. REQUERIMENTO Nº 027/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA REGISTRADA NOS ANAIS DESTA CASA
MENSAGEM DE PESAR, SOLIDARIZANDO-NOS PELO
INCÊNDIO OCORRIDO NO CENTRO DE TREINAMENTO DO
CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 12/02/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 020/19, de autoria do Senhor

Deputado Ciro Neto, que institui o Programa de Linhas de Produção e
Incentivo à sua implantação no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 029/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a exigência de comprovação
de equidade salarial entre homens e mulheres para as empresas que
contratarem com o Poder Público Estadual e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 030/19, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre o período mínimo de gratuidade
nos estacionamentos dos Shopping Centers, centros comerciais,
supermercados, hipermercados, rodoviárias, aeroportos, portos e
hospitais.

4. PROJETO DE LEI Nº 031/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que institui alterações da Lei n° 10.169, de
05 de dezembro de 2014, com nova redação dada pela Lei n° 10.412 de
05 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção a todos os animais
no âmbito estadual, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 032/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a proibição de cobrança da
prova de segunda chamada, substitutiva e similares, estabelece sanções,
e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 033/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a garantia de embarque em
transporte aquaviário ao profissional de medicina e dá outras
providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 034/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a destinação dos
cães da Polícia Militar do Maranhão – PMMA – que não estiverem
aptos para o serviço na corporação.

8. PROJETO DE LEI Nº 035/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de banheiros químicos adaptados à pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida nos eventos organizados em espaços
públicos ou privados, realizados no Estado do Maranhão.
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9. PROJETO DE LEI Nº 036/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre o pagamento de recompensa
por informações que auxiliem os órgãos de segurança estaduais nas
investigações criminais, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª  SESSÃO:
10. PROJETO DE LEI Nº 023/19, de  autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que torna obrigatória a instalação de sistema
de monitoramento de áudio e vídeo em estabelecimentos comerciais
destinados à higiene, ao tratamento, à estética e demais serviços que
impliquem a guarda de animais domésticos, como pet shops, clínicas
veterinárias e similares, estabelece sanções, e dá outras providências.

11. PROJETO DE LEI Nº 024/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior,  proíbe que as empresas de concessão de
água e energia elétrica realizem a suspensão do fornecimentos de seus
serviços, em dias específicos, por falta de pagamento de contas e dá
outras providências.

12. PROJETO DE LEI Nº 025/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga todos os  “pet shops”,
clínicas veterinárias e estabelecimentos do ramo a colocar cartaz que
facilite e incentive a adoção de animais e dá outras providências.

13. PROJETO DE LEI Nº 026/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui campanha sobre guarda
responsável de animais domésticos em terminais de ônibus no âmbito
do Estado.

14. PROJETO DE LEI Nº 027/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia Estadual do Protetor
Animal no Estado do Maranhão.

15. PROJETO DE LEI Nº 028/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação de
pontos sonoros adaptados nos interiores dos ônibus para embarque e
desembarque de pessoas com deficiência visual e dá outras providências.

16. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/
19, de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que altera a Resolução
Legislativa nº 449/2004, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

17. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 002/
19, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Título
de Cidadão Maranhense ao senhor Adelmo de Andrade Soares e dá
outras providências.

18. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/19, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que institui o Prêmio “Aluno
nota dez” aos alunos do ensino médio da rede pública estadual e dá
outras providências.

ORDINÁRIA  3ª 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.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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 concurso 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
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 maus-
tratos 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 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora

Helena Duailibe.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):  Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, César
Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, 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, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Rezende,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda, Neto
Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rigo Teles e Rildo Amaral.

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N.º 020/2019

Institui o Programa de Linhas de Produção e
Incentivo à sua implantação no Estado do
Maranhão e da outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa “Linhas de Produção” no

Estado do Maranhão, de caráter permanente, com os seguintes
objetivos:

I. Implementar a Inseminação Artificial como ferramenta de
melhoramento genético da bovino cultura do estado;

II. Redução da dependência do clima e dos impactos dos
períodos de estiagem;

III. Implementar tecnologia a baixo custo, inovadoras e
sustentáveis adaptadas aos pequenos produtores rurais;

IV.Implementar a produção e utilização de biofertilizantes,
como ferramenta de melhoria de produtividade da hortifruticultura,
promovendo sustentabilidade e segurança alimentar;

V. Criar o Centro Integrado de Comercialização dos Produtores
- CICOP;

VI. Incentivar Integração Lavoura-Pecuária-Floresta;
VII. Implementar o sistema integrado de produção;
VIII. Promover uma convivência harmoniosa com o meio

ambiente e a produção sustentável de alimentos;
IX. Incentivar as pequenas industrias para o beneficiamento

da produção gerada e comercializada pelo CICOP;
X. Estimular governos municipais e o estadual a fazer suas

aquisições no CICOP;
Art. 2º - Fica instituído o Centro Integrado de Comercialização

dos Produtores - CICOP, com a funcionalidade de:
I. Formular e gerenciar a rede estadual de integração dos

produtores, facilitando a comercialização dos produtos oriundos do
programa Linhas de Produção;

II. Servir como entreposto de abastecimento e comercialização
de produtos;

III. Fiscalizar aplicação de recursos destinados ao programa;
IV. Representar os produtores em chamadas públicas de

interesse dos integrantes do programa;
Art. 3° - O incentivo ao programa deverá ser mediante decreto

do governo do estado, a ser editado anualmente para instituir os
benefícios aos participantes.

Art. 4 ° - São passiveis de implantação do Programa as seguintes
áreas, dentre outras:

I - públicas estaduais e municipais;
II - declaradas de utilidade pública e ainda não utilizadas;
III - terrenos ou glebas particulares;
IV - terras devolutas;
V - áreas pertencentes a associações e sindicatos de produtores.
Parágrafo Único. A implantação nas áreas descritas no inciso

III deste artigo, quando não for implantado pelo proprietário, deverá
ter a anuência formal do proprietário.

Art. 5° - Cada área destinada poderá ser trabalhada por uma
família ou grupo de famílias, cadastradas individualmente ou
coletivamente no órgão encarregado da gerencia do programa, que deve
orientar os participantes quanto ao uso comunitário de espaços, a boa
convivência entre os participantes e importância do auxílio mutuo.

Art. 6° - A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca
- SAGRIMA será responsável pela gerencia do Programa Linhas de
Produção, podendo firmar convênio com entidades assistenciais e
instituições de ensino, a fim de disponibilizar assistência técnica para
o programa.
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Parágrafo Único. A assistência técnica prevista no caput pode

ocorrer mediante supervisão de profissionais das áreas técnicas
correlacionadas ao Programa, tais como Engenharia Agronômica,
Técnico Agrícola, Veterinário, Administradores e etc, como também
por meio de estudos e acompanhamento dos processos produtivos e
auxilio na orientação dos participantes do projeto por estudantes de
cursos de áreas afins.

Art. 7° - O processo de implantação do Projeto Linhas de
Produção deve observar, preferencialmente, os seguintes passos:

I - localização, por parte dos cadastros, da área a ser trabalhada;
II - consulta ao proprietário, em caso de terrenos ou glebas

particulares;
III - oficialização da área junto ao órgão gerenciador do

programa.
Art. 8° - Quando utilizado como terapia ocupacional, o

programa deveram contar com a participação das secretarias municipais
de saúde, através de suas unidades básicas de saúde.

Art. 9° - Os produtos oriundos deste programa terão a ermssao
de documento comprobatório e/ou selo de qualidade e prioridade nas
aquisições de alimentos por órgãos públicos.

Atr. 10° - Para a implantação do Programa de Incentivo ao
Projeto Linhas de Produção, o Poder Executivo pode firmar convênio
ou parcerias com universidades, empresas e organizações não
governamentais, visando obter suporte técnico, financeiro e operacional
para a execução das ações previstas nesta Lei, cem como para lhe dar
publicidade.

Art. 11° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
CIRO NET – DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIV A
A presente proposição tem por objetivo criar uma rede integrada

de produção utilizando dos diversos incentivos governamentais como
aquisição de equipamentos, sementes e demais ações, de modo a
aumentar a produção de gêneros de origem animal e vegetal no nosso
estado, acabando com a dependência alimentar de outros estados
gerando além desta independência, emprego e renda para as famílias
maranhenses, tendo ainda a criação do CICOP como ferramenta de
comercialização e integração dos produtores, gerando assim
aprimoramento da qualidade de vida e saúde da população, garantindo
o acesso a alimentos frescos, saudáveis e livres de agrotóxicos,
incentivando os produtores a pratica do cultivo orgânico de frutas e
hortaliças e as boas práticas alimentares, difundir os princípios de
ecologia e sustentabilidade, promover terapia ocupacional para homens
e mulheres de todas as idades, aproveitar áreas devolutas, melhorando
assim o meio ambiente mediante ocupação produtiva benéfica em
terrenos baldios, áreas Peri urbanas e rurais ociosas e mal utilizadas,
utilizando resíduos orgânicos para transformação em adubo, por meio
do sistema de compostagem, incentivar a produção de gado de leite
através de melhoramento genético, incentivar o convívio social e
comunitário.

Diante disso, contamos com a aprovação dos nobres pares, na
busca do desenvolvimento agrícola e econômico do nosso estado,
almejado nesse importante projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de fevereiro
de 2019. CIRO NETO – DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 029 / 19

Dispõe sobre a exigência de comprovação de
equidade salarial entre homens e mulheres para
as empresas que contratarem com o Poder Público
Estadual e dá outras providências.

Art. 1º. Sem prejuízo das demais exigências previstas no
ordenamento jurídico vigente, todos os órgãos da Administração Pública
Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Maranhão deverão

requisitar das empresas vencedoras de processos licitatórios pertinentes
a obras e serviços, inclusive de publicidade, como condição para a
assinatura do contrato, a comprovação formal de equidade salarial em
seu quadro de funcionários por meio de documento que descreva a
isonomia de rendimentos entre homens e mulheres ocupantes de mesmo
cargo e possuidores de igual tempo de serviço, atribuições, bem como
graus de instrução análogos ou equivalentes.

Art. 2º. A empresa vencedora de processo licitatório deverá
comprovar o cumprimento da exigência de equidade salarial no prazo
de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação do resultado da licitação.

§1º. O documento apresentado pela empresa que comprove o
cumprimento da exigência de equidade salarial deverá ser assinado
pelo gestor de pessoal, administrador financeiro ou outro responsável
técnico que ateste e descreva o nome de todos os funcionários da
instituição, com os respectivos cargos, gênero, tempo de serviço,
atribuições, grau de instrução e remuneração.

§2º. O prazo a que se refere o caput deste artigo é prorrogável,
uma única vez, por igual período, desde que fundamentadamente
requerido ao órgão da Administração Pública responsável pelo processo
licitatório.

§3º. Caberá à empresa, no ato de apresentação da comprovação
formal de equidade salarial, fazer juntada de qualquer documento que
julgar necessário; podendo a Administração Pública, em sua
discricionariedade, requerer complementação daquilo que fora
originalmente juntado a fim de elucidar eventuais questionamentos.

Art. 3º. Sem prejuízo do disposto no Artigo 2º desta Lei, a
empresa vencedora do processo licitatório que verificar-se injustificada
discrepância salarial entre homens e mulheres deverá apresentar, no
ato da assinatura do contrato, um Plano pormenorizado de adoção, em
sua política interna, de ações afirmativas que visem:

I - garantir a equidade salarial; a igualdade de condições no
ingresso e a ascensão profissional na empresa;

II - o combate às práticas discriminatórias e ao assédio moral e
sexual na empresa.

1º. A obrigatoriedade da apresentação do Plano Pormenorizado
de Ações Afirmativas prevista neste Artigo deverá constar previamente
em cláusula do contrato a ser assinado.

2º. O Plano para Adoção das Ações Afirmativas apresentado
pela empresa vencedora no ato da assinatura do contrato deverá ser
anexado ao corpo do negócio jurídico firmado, integrando-o e servindo
como aditivo contratual obrigatório.

3º. O Plano Pormenorizado de Ações Afirmativas ao qual se
refere este Artigo deverá ser implantado pela empresa contratante no
prazo máximo de 90 (noventa) dias e seu não cumprimento ensejará a
rescisão do contrato.

Art. 4º. A exigência e formalidades trazidas nesta Lei, bem
como os prazos para a entrega dos respectivos documentos
comprobatórios, deverão constar nos editais de licitação publicados
pelos órgãos da Administração Pública.

Art. 5º. A empresa vencedora do processo licitatório, sem
prejuízo da responsabilização criminal e administrativas aplicáveis,
ficará impedida de assinar o contrato a que se refere o Artigo 1º desta
Lei, se:

I - não aceitar a exigência e as condições impostas por esta Lei;
II- faltar com a verdade ou omitir propositadamente dados na

prestação das informações acerca da equidade salarial em seu quadro
de funcionários;

III - não apresentar, dentro do prazo estabelecido, documento
descritivo da equidade salarial IV - não apresentar, no ato da assinatura
do contrato, o Plano Pormenorizado de Ações Afirmativas

V- não implantar, no prazo estabelecido, o Plano
Pormenorizado de Ações Afirmativas.

Art. 6º Atestando-se a violação ou o não cumprimento das
exigências e formalidades previstas nesta Lei, poderá a Administração
Pública, em ato fundamentado e publicizado, norteada pelos preceitos
estabelecidos no ordenamento jurídico vigente e pelo edital licitatório:
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I - convocar os licitantes remanescentes, nas mesmas exigências

e na ordem de classificação;
II - revogar a licitação;
III - adotar outra medida que atenda ao interesse público.
Art. 7º - O Poder Executivo poderá criar uma certificação

especial do governo sobre as políticas de igualdade de remuneração a
fim de facilitar a identificação das empresas.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
setembro de 2018. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

JUSTIFICATIVA

Globalmente, as informações acerca da desigualdade salarial
entre homens e mulheres são preocupantes.  Estudos da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) mostram que ainda estamos longe de
uma situação ideal. Com o atual ritmo, seriam necessários mais de 70
anos para erradicar a diferença de salário entre homens e mulheres.

No Brasil, as pesquisas apontam que as mulheres recebem
cerca de 23,5% a menos que os homens com a mesma idade e nível de
instrução, sendo que os dados para as mulheres negras e pardas são
ainda mais alarmantes.

Importante frisar que, mesmo as mulheres sendo maioria no
ensino superior (16,9% da população do sexo feminino com 25 anos
ou mais tem ensino superior contra 13,5% dos homens), o progresso
significativo na educação não se traduziu em uma melhoria comparativa
na situação de trabalho das mulheres no país.

De acordo com José Manuel Salazar-Xirinachs, diretor regional
para América Latina e Caribe da OIT, a equidade salarial entre os
gêneros nos países em desenvolvimento “pode contribuir de maneira
considerável com a redução da pobreza”. Ainda, de acordo com a OIT,
a maior participação feminina no mercado de trabalho traria R$ 382
bilhões à economia brasileira até 2025. Dessa forma, a luta pela igualdade
não é apenas uma questão ética, mas é também uma ação que visa
progredir a economia de um país.

Com efeito, tanto a Constituição Federal (art. 5º, caput e inciso
I; art. 7º, XXX) quanto a Consolidação das Leis do Trabalho (art. 5º;
art. 461) apresentam dispositivos que buscam garantir a equidade salarial
entre todos os trabalhadores.

Ocorre que esses comandos legais não têm sido suficientes
para garantir o avanço na eliminação das disparidades salariais. Os
dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reclamam a adoção de
ações conjuntas entre os diversos órgãos do Poder Público e a sociedade
na busca de soluções eficazes para o problema.

Nesse sentido, apresentamos o presente Projeto de Lei, com o
objetivo de constituir uma ferramenta para a efetivação da Constituição
da República e da Consolidação das Leis de Trabalho no tocante à
igualdade salarial entre homens e mulheres.

Vale ressaltar que a proposição não contraria a Lei 8.666/93,
permitindo e garantindo a livre concorrência. Apenas após vencer o
processo licitatório, a empresa deverá comprovar a prática de equidade
salarial entre os funcionários ou, na falta disso, comprometer-se com a
adoção de ações afirmativas que visam promover a igualdade.

Por fim, cumpre mencionar que as medidas para a promoção
da equidade salarial nas empresas não acarretam necessariamente
despesas extraordinárias, razão pela qual a exigência contida neste
Projeto não influenciará nas necessidades de contratação de obras e
serviços pelo Poder Público.

Pelo exposto, considerando a relevância e o interesse público
da matéria, espero contar com o apoio dos Nobres Pares na aprovação
do presente Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
fevereiro de 2019 - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

PROJETO DE LEI N° 030 / 19

Dispõe sobre o período mínimo de gratuidade nos
estacionamentos dos Shopping Centers, centros
comerciais, supermercados, hipermercados,
rodoviárias, aeroportos, portos e hospitais.

Artigo 1º. Fica estabelecido que os usuários do serviço de
estacionamento privado dos Shopping Centers, centros comerciais,
supermercados, hipermercados, rodoviárias, aeroportos, portos e
hospitais no âmbito do Estado do Maranhão ficam isentos da cobrança
de taxas, tarifas e afins nos primeiros 30 (trinta) minutos que
permanecerem nesses estabelecimentos, devendo ser iniciada a cobrança
de qualquer valor somente após este período.

Parágrafo Único. Inclui-se no conceito de usuário os
proprietários ou condutores de veículos automotores.

Artigo 2º. O descumprimento do disposto na presente Lei
acarretará ao estabelecimento infrator multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com aplicação em dobro no caso de reincidência.

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.

Artigo 4º. Ficam os estabelecimentos citados no caput do artigo
1º da presente Lei obrigados a divulgar o conteúdo desta Lei através da
colocação de placas, cartazes e afins em suas dependências, sobretudo
na área dos estacionamentos.

Artigo 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 05 de fevereiro 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.

Justifica-se, sobretudo, pelo fato de existirem inúmeros clientes/
consumidores/usuários idosos ou que possuem mobilidade reduzida –
a exemplo das pessoas com deficiência –, os quais necessitam de um
maior tempo para embarque e desembarque do local.

É importante ressaltar também que há estacionamentos de
grande porte que demandam do cliente/usuário maior tempo para
localizar uma vaga, consumindo boa parte da tolerância de 15 minutos
sem cobrança de taxas oferecida pela maioria dos estabelecimentos.

Por fim, destaca-se que na capital maranhense já existe uma
Lei Municipal (nº 6.113/2016) que teve sua constitucionalidade
reconhecida recentemente pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, nos
termos do ACÓRDÃO Nº 219295/2018, e dispõe sobre o período
mínimo de 30 minutos de gratuidade nos estacionamentos privados de
São Luís, direito que deve ser estendido a todo o Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 05 de fevereiro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 031 / 19

Institui alterações da Lei nº 10.169, de 05 de
dezembro de 2014, com nova redação dada pela
Lei nº 10.412 de 05 de janeiro de 2016, que dispõe
sobre a proteção a todos os animais no âmbito
estadual, e dá outras providências.
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Art. 1º Os incisos e parágrafos do art. 36 da Lei nº 10.169/14,

com nova redação dada pela Lei nº 10.412/16, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 36. (...)
I - infrações leves, de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos
reais) à R$ 2.000,00 (dois mil reais);
II - infrações graves, de R$ 2.001,00 (dois mil e um reais) à
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
III - infrações gravíssimas, de R$ 2.501,00 (dois mil,
quinhentos e um reais) à R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais).
§ 1º Haverá acréscimo por exemplar excedente, no valor
de:
I - R$ 2.000,00 (dois mil reais) por unidade;
II - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por unidade de
espécie constante em Lista Oficial da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção.
§ 2º  Os valores monetários serão estabelecidos em
regulamento, atualizados anualmente pela variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE,
acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de
extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo
da moeda.”

Art. 2º A Lei nº 10.169/14, com nova redação dada pela Lei nº
10.412/16, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 40-A.  A destinação dos valores arrecadados com a
aplicação de multa, a que se refere esta Lei será:
I - para o Fundo Especial do Meio Ambiente, sempre que as
multas forem aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais;
II - para o Fundo Socioambiental, sempre que as multas
forem aplicadas pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 04 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

As políticas públicas voltadas para a preservação do meio
ambiente e os cuidados devidos aos animais no Estado do Maranhão
ensejaram a produção da Lei nº 10.169/2014, com alterações dadas
pela Lei nº 10.412/2016, que objetivam a proteção e a atribuição de
responsabilidades necessárias para garantir uma condição digna aos
animais.

É impossível não reconhecer os atos de proteção aos animais.
A Constituição Federal de 1988 em seu art. 225 e a Declaração Universal
de Direito dos Animais em seu art. 3º, por exemplo, trazem condições
dignas aos animais e responsabilidades que a humanidade deve assumir.
No entanto, atualmente, o quadro de abandono continua sendo uma
prática constante, exigindo soluções pertinentes. O espaço público,
que tem como principal finalidade o uso comum e satisfatório pela
coletividade dos bens de infraestrutura, tem sido utilizado como local
de abandono e maus-tratos dos animais, sendo notável a ausência de
ferramentas de fiscalização e punição eficazes para esses casos.

Ao observarmos, por exemplo, o Parque do Rios das Bicas,
situado na Avenida dos Africanos, em nossa cidade, é possível identificar
um descontrole populacional dos animais de rua devido aos processos
de abandono. O local ficou conhecido popularmente “praça dos gatos”.
A sociedade civil tem contribuído com alimentação e criação de

“abrigos”, no entanto, gerou-se um ciclo vicioso de abandono e
manutenção, todas às custas de entidades filantrópicas e privadas.

Para garantir um eficiente uso do espaço, assim como atender
as principais demandas, precisamos elaborar ferramentas que
implementem de forma efetiva os processos fiscalizatórios e punitivos
nos casos de agressão, maus-tratos e abandono de animais, atingindo
os resultados necessários à população. Assim, faz-se necessário o
aumento da pena e a instituição de um Fundo arrecadador que garanta
aplicação direta das multas aplicadas, transformando a realidade de
fato e exonerando esforços da sociedade civil, implantando assim uma
Política Pública eficiente. Em havendo apenas a majoração das multas,
mas sem um Fundo específico para destinação das mesmas, poder-se-
ia gerar dúvidas sobre o destino do pagamento. Desta forma, o projeto
em questão estabelece, ainda, tais Fundos.

Com o intuito de transformar a lei vigente em uma ferramenta
eficaz, executada através da majoração das multas, objetiva-se coibir
atos ilícitos, tais como: agressão, maus-tratos e violência contra animais.
Considerar o aumento da pena e as distribuições coerentes das
arrecadações, tal como prevê este projeto de lei, é, sem dúvidas, de
extrema relevância para as Políticas Públicas do Estado.

Nesses 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

PROJETO DE LEI Nº 032 / 19

Dispõe sobre a proibição de cobrança da prova
de segunda chamada, substitutiva e similares,
estabelece sanções, e dá outras providências.

Art. 1º Configurada uma das hipóteses elencadas nos incisos
abaixo, ficam os estabelecimentos de ensino sediados no Estado do
Maranhão obrigados a realizarem prova de segunda chamada ou
equivalente, ficando dispensada a cobrança de qualquer taxa ou
contribuição do estudante:

I - doenças infectocontagiosas, impeditivas do
comparecimento, e demais problemas de saúde, confirmados por um
atestado médico que informe textualmente esta condição, contendo a
data, assinatura e carimbo do médico responsável pelo atendimento,
constando o código internacional de doenças (CID), quando da expressa
autorização do paciente;

II - até 3 (três) dias corridos de luto, mediante apresentação de
atestado de óbito relativo ao falecimento de parentes em primeiro e
segundo grau, cônjuges ou companheiros (as);

III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por
terceiros, comprovada mediante apresentação de boletim de ocorrência
ou documento equivalente;

IV - manobras ou exercícios militares comprovados por
documento da respectiva unidade militar;

V - na hipótese de coincidência de data e horário de
cumprimento de direitos ou deveres outorgados na forma da legislação
vigente, devidamente comprovado;

VI - às estudantes em estado de gravidez, em casos excepcionais
que impeçam o comparecimento, devidamente comprovados mediante
atestado médico;

VII - outras hipóteses não previstas nesta Lei, suficientemente
capazes de comprovar a impossibilidade de realização da avaliação.

Parágrafo único. Caso a instituição de ensino garanta o direito
à realização da prova, mesmo que não incida uma das hipóteses
supracitadas, nenhuma taxa ou contribuição poderá ser repassada aos
alunos.
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Art. 2º A proibição a que se refere esta Lei estende-se às

instituições de ensino superior e não se aplica a concursos públicos,
vestibulares ou provas destinadas ao acesso inicial a determinado curso,
bem como ao ingresso em escolas ou faculdades, incluindo os exames
de habilidade específica exigidos para ingresso em determinados cursos
técnicos ou superiores.

Art. 3° Fica vedado, ainda, a cobrança de taxas ou valores pela
emissão da primeira via de qualquer documento, e quaisquer outros
serviços diretamente vinculados à prestação dos serviços educacionais,
tais como:

I - histórico escolar;
II - declaração;
III - boletins de notas;
IV - ementa de disciplina;
V - certificado de conclusão de curso;
Parágrafo único. Em havendo motivo justificado,

a expedição de segunda via dos documentos poderá ser cobrada, mas
limitada ao valor do ressarcimento dos custos pela sua confecção, pois
não se trata de remuneração.

Art. 4° As instituições de ensino de que trata esta Lei não
poderão cobrar, sob qualquer pretexto, valores para a realização de
prova substitutiva, prova final, reposições ou similares.

Art. 5° A fiscalização do cumprimento desta Lei compete aos
órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Art. 6º  A violação aos preceitos desta Lei obrigará ao
estabelecimento infrator que devolva ao estudante, em décuplo, o valor
cobrado abusivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
administrativas, cíveis e penais pelos órgãos de que trata o art. 5º.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 04 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e

VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor.

Na atual ordem constitucional, a educação é um direito
fundamental e deve ser efetivado. A educação brasileira é formada com
base na participação pública e privada, integrando níveis básicos,
fundamentais e superiores de educação que compõe um complexo e
sensível sistema que deve ser constantemente revisto e melhorado,
adaptando-o a realidade.

Tornou-se uma prática muito comum por parte das instituições
de ensino cobrar taxas ou outros valores para aplicação de provas por
provas de segunda chamada, provas finais ou equivalentes. Além disso,
cobram, também, para a emissão de primeira via de qualquer documento
e quaisquer outros serviços diretamente vinculados à prestação de
serviços educacionais, além de diversas outras práticas consideradas
abusivas, o que exige um controle mais rígido, de modo a combater a
mercantilização do ensino.

Contudo, os serviços prestados por qualquer instituição de
ensino aos alunos são, via de regra, remunerados pelas anuidades,
semestralidades ou mensalidades, devendo, por sua vez, estar
obrigatoriamente inclusos na referida contraprestação todos os serviços
inerentes ao objetivo da prestação educacional, que é a formação do
aluno. Não é à toa que a Lei 9.870/99 prevê como únicas hipóteses de
remuneração de tais entidades as anualidades e as semestralidades.

Por se tratar de relações de consumo, as regras a serem aplicadas
é a do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ínterim, o projeto de
lei em questão tem como objetivo principal coibir práticas abusivas
decorrentes da relação de consumo existente entre as instituições de
ensino e seus alunos. É claro que tudo deve ser devidamente
comprovado, como prevê o projeto em questão.

O CDC, em seu art. 39, incisos V e X, dispõe que “é vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas,

exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e elevar
sem justa causa o preço de produtos ou serviços.”

Quando os alunos pagam as mensalidades, os valores de
eventuais provas de segunda chamada, provas finais ou equivalentes já
estão embutidas no valor mensal. Pagar a mais por isso, como justo
motivo, seria elevar, sem justa causa, o preço do serviço, tornando
para o consumidor uma obrigação de pagar manifestamente excessiva,
indo completamente em sentido diametralmente oposto ao do CDC.

Em outras palavras, em havendo comprovação, é ilegal a
cobrança de valores adicionais ao da mensalidade, em pagamento de
serviços que, diretamente relacionados com a prestação, já são
devidamente remunerados pelo valor da mensalidade. A cobrança em
tais moldes, como já dito, é manifestamente abusiva.

Analisando diplomas legais similares, vê-se que o art. 6º da Lei
9.870/99, ora retro citada, veda a retenção de documentos escolares
por razões pecuniárias, constituindo, ademais obrigação do
estabelecimento expedir, a qualquer tempo, os documentos de
transferência de seus alunos. Neste mesmo sentido, há a Portaria
Normativa nº 40/2007 do MEC, segundo a qual, em seu art. 32, § 4º,
diz que “a expedição do diploma considera-se incluída nos serviços
educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de
qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa,
com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção
do aluno”.

Além dessa Portaria, há ainda a Portaria nº 230/2007, também
do MEC, que, em seu art. 2º, diz que “é vedada a cobrança de taxa de
matrícula como condição para apreciação e pedidos de emissão de
documentos de transferência para outras instituições”.

Portanto, como se observa através da legislação trazida, são
vedadas retenções de documentos por razões pecuniárias, cobranças
por expedição de diplomas, por taxas de matrículas como condição
para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência
para outras instituições. Isso tudo porque os valores das mensalidades
ou anuidades já servem para remunerar tais serviços.

Sendo assim, em suma, o projeto de lei em questão tem como
objetivo principal exatamente coibir tais práticas abusivas praticadas
pelas instituições de ensino.

Em sendo aprovado este projeto, haveria a desobrigação do
estudante, principalmente o de baixa renda, de arcar com o custo da
taxa de aplicação de prova substitutiva em sua instituição de ensino ou
para a emissão de primeira via de qualquer documento e quaisquer
outros serviços diretamente vinculados à prestação de serviços
educacionais, desde que justificada a sua ausência por atestado médico
ou odontológico, bem como motivo de força maior.

Não cabe a alegação das instituições de ensino em querer cobrar
essas taxas do estudante, ao fundamento de que o valor serve para
custear a aplicação da prova por outro funcionário, em outra sala,
ainda que esteja sem uso, bem como serve para a impressão e formulação
de um novo exame. De fato, não cabe ao estudante em suportar esse
ônus de aplicação de outra prova, visto que esse não deu causa a sua
ausência no dia estipulado. Sendo assim, qualquer estudante, desde
que justificada a ausência, não deve pagar a taxa de prova de segunda
chamada, substitutiva ou similares.

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

PROJETO DE LEI Nº 033 / 19

DISPÕE SOBRE GARANTIA DE EMBARQUE EM
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO AO PROFISSIONAL
DE MEDICINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Art. 1o – É garantido, ao profissional de medicina, desde que

no exercício da profissão, comprovado por escala de plantão ou qualquer
documento idôneo, especialmente em datas festivas, reserva de vaga e
embarque nos transportes aquaviários ofertados em âmbito estadual.

Parágrafo Único – Para fazer jus ao benefício do caput, o
profissional deverá adquirir, para si e para seu veículo, passagem em
até uma hora antes da partida das embarcações.

Art. 2º - Esta Lei compreende a todos os transportes aquaviários
abertos ao público, inclusive os realizados nos rios, lagos, lagoas e
baías, que operam em linhas regulares, inclusive travessias.

Art. 3º - Esta Lei passa a vigorar na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de
fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL –
PDT

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa propõe a garantia de embarque em transporte aquaviário ao
profissional de medicina, desde que no exercício da profissão, em todo
o plano estadual, que institui a estes profissionais, benefício que valoriza
o exercício da profissão e, principalmente, o atendimento do cidadão
que espera ser atendido sempre de forma pontual.

É de conhecimento geral a precariedade do acesso aos
profissionais de medicina por parte da população residente no interior
do Estado, sendo este um, entre os muitos fatores que geram a
superlotação dos hospitais públicos da Capital, bem como grave
problematização que precisa de urgentes medidas de que garantam o
referido acesso, considerada a relevância do direito à saúde garantida a
todos os indivíduos.

Logo, ciente ser dever do Estado ofertar medidas estruturais
que estimulem a melhoria de acesso aos profissionais da saúde,
enaltecendo a importância destes como aqueles capacitados a fornecer
o adequado tratamento à saúde da população, e sua consequente
melhoria de qualidade vida, este Projeto de Lei intenciona inaugurar o
processo de solução às questões acima apresentadas, garantindo o
comparecimento dos profissionais aos postos de serviços, e o
consequente acesso da população local aos mesmos.

Pelo exposto, importa destacar que este Projeto promove
facilitar, ao profissional de medicina e ao cidadão que necessita, acesso
na prestação da saúde, segundo diretriz do artigo 196 da Constituição
Federal, percebendo no profissional de medicina figura essencial à
efetivação deste direito, solicitando, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a
colaboração e o entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos
em favor de uma melhor prestação da saúde para o povo do Estado do
Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de
fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL –
PDT

PROJETO DE LEI Nº 034 / 19

Dispõe sobe a destinação dos cães da Polícia
Militar do Maranhão - PMMA – que não estiverem
aptos para o serviço na corporação.

A Assembleia Legislativa do Maranhão decreta:
Art. 1º – Todos os cães da Polícia Militar do Maranhão –

PMMA – que não estiverem aptos para serem utilizados pela corporação
deverão ser castrados e disponibilizados para adoção.

Art. 2º – A adoção do animal será válida após assinatura de
termo de posse responsável pelo adotante, o qual se responsabilizará
por:

I – Alimentar o animal diariamente com ração de qualidade;

II – Disponibilizar a ele água limpa, que deverá ser trocada, no
mínimo, duas vezes ao dia;

III – Manter o cão adotado livre, sendo vedado o uso de
correntes ou qualquer outro meio que impeça o animal de se locomover;

IV – Levar o animal adotado para passeios em ruas ou locais
públicos, no mínimo, três vezes por semana e apenas em companhia
do adotante ou de pessoa por ele autorizada, devendo o cão estar
sempre na coleira e guia;

V – Manter o animal limpo e asseado, respeitando as
peculiaridades da raça;

VI – Conceder ao cão um local onde ele possa dormir e ficar
protegido de sol, chuva, frio e outras intempéries;

VII – Garantir a segurança do animal, mantendo-o longe de
animais que ofereçam riscos à sua integridade e protegido de trabalhos
forçados ou qualquer tipo de violência física e psicológica;

VIII – levar o animal ao veterinário para consulta anual ou
quando manifestamente necessário;

IX – Dar vermífugos de seis em seis meses aproximadamente,
ou conforme indicação de médico veterinário;

X – Ministrar todas as vacinas necessárias em clínicas
veterinárias ou estabelecimentos congêneres.

Parágrafo único – O descumprimento de qualquer inciso deste
artigo acarretará a perda da propriedade do animal, além de responder
penalmente por crime ambiental, nos termos da Lei Federal nº 9.605,
de 2008.

Art. 3º – O adotante deverá autorizar uma visita de membros
do canil da PMMA ou de instituição autorizada expressamente pela
corporação, com data e horário previamente estabelecidos, ao local em
que o animal adotado se encontra abrigado, a fim de que sejam avaliadas
as condições do local e do cão adotado.

Art. 4º – É vedado ao adotante submeter o cão a situações de
maus-tratos, punições com agressões físicas e abandonar o animal,
independentemente de qualquer situação.

§ 1º – Caso ocorram problemas graves de adaptação entre o
adotante e o animal adotado, o adotante deverá entrar em contato
imediatamente com o Canil da PMMA para que seja feito o
cancelamento da adoção, sob pena de perda imediata da posse do
animal.

§ 2º – Caso o adotante seja denunciado por descumprimento
deste artigo, será instaurado inquérito policial a fim de que seja
responsabilizado nos termos da Lei Federal nº 9.605, de 2008.

Art. 5º – É vedado ao adotante vender o cão adotado, sob pena
de anulação do negócio, perda da guarda do animal e multa de
R$2.000,00 (dois mil reais).

Art. 6º – Na hipótese de fuga do cão adotado, o adotante
deverá comunicar o fato imediatamente ao Canil da PMMA para que
seja dado início às buscas do animal através de distribuição de panfletos,
divulgação por meio midiático ou por outros meios, sendo todos os
custos de responsabilidade do adotante.

Parágrafo único – Caso o animal seja encontrado e restando
configurada culpa, seja por negligência ou imprudência do responsável,
caberá aos membros do Canil da PMMA tomarem as medidas cabíveis,
como recolher o animal, por meio extrajudicial ou judicial, através de
busca e apreensão, ficando o adotante responsável pelo pagamento de
custas processuais.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no que
couber.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de
fevereiro de 2019. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A luta em prol da proteção animal tem ganhado espaço nos

últimos anos, e um dos pilares dessa causa é o incentivo à adoção de
animais. Nesse sentido, a venda de animais deve ser, sempre que
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possível, dificultada, ao passo que a adoção deve ser promovida e
estimulada.

Atualmente, não há procedimento regulamentado acerca dos
cães da PMMA que não estão mais aptos para o serviço, por isso, o
futuro do animal pode ser incerto. Esta proposição, tem por objetivo
estimular a adoção de animais, inclusive aqueles da Polícia Militar que
não estão mais aptos, como forma de combater a compra e venda de
animais e a reprodução indiscriminada.

Desse modo, para proceder a adoção, os adotantes deverão
assinar um termo de posse responsável, comprometendo-se com os
cuidados demandados por esses animais, como manutenção de vacinas
e correta alimentação e acondicionamento, sob pena de
responsabilização penal.

Além disso, os animais serão disponibilizados para adoção
após a castração e, assim, não serão explorados para reprodução
indiscriminada por estarem esterilizados.

Por todo o exposto, solicito aos nobres pares a aprovação
desta proposição.

Assembleia Legislativa, 07 de fevereiro de 2019. - Wellington
do Curso - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 035 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização
de banheiros químicos adaptados à pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida nos eventos
organizados em espaços públicos ou privados,
realizados no Estado do Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
 Art. 1º Nos eventos organizados em espaços públicos ou

privados, realizados no Estado do Maranhão, em que haja a
disponibilização de banheiros químicos fica garantida a instalação de
banheiros químicos adaptados para atender às pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida.

 Parágrafo único. O uso de banheiro químico adaptado é
exclusivo para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida e
seu acompanhante.

 Art. 2º A quantidade de banheiros químicos adaptados a ser
instalada será estabelecida observados critérios de proporcionalidade,
que levem em conta a natureza do evento, especialmente, a estimativa
de público, e nunca inferior a 10% (dez por cento) do quantitativo de
banheiros químicos comuns a serem disponibilizados, garantindo-se
pelo menos uma unidade adaptada caso a aplicação do percentual
resulte em fração inferior a um.

Art. 3º A inobservância ao disposto nesta Lei sujeitará o infrator
às seguintes sanções:

I – advertência por escrito da autoridade competente; e
II – multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração, dobrada

a cada reincidência, a qual será reajustada, anualmente, com base na
variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV), ou por
índice que vier a substituí-lo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 07 de fevereiro de 2019. - Wellington

do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A propositura busca garantir um direito básico para as pessoas

com deficiência, assim definidas aquelas que apresentam impedimentos
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que
podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

A Lei 13.146/2015, buscou efetivar e salvaguardar o direito
das pessoas portadoras de deficiência, visando incluí-las na vida social,
nas mais diversas esferas, por meio de garantias básicas de acesso, a
serem concretizadas por meio de políticas públicas ou de iniciativas a
cargo das empresas.

Para reforçar ainda mais essa temática, sentiu-se a necessidade
de incorporar ao arcabouço legal estadual, uma regra específica para
banheiros químicos utilizados em eventos públicos e privados. Muitas
pessoas com deficiência enfrentam diariamente a dificuldade de
locomoção ou de acesso a locais de uso comum, dificuldades essas que
se agravam quando se frequenta eventos com grande concentração de
pessoas. Nessas situações, o tratamento desigual se sobressai,
necessitando assim de medidas urgentes do Poder Legislativo.

Do ponto de vista jurídico, esta proposição, certamente se
afeiçoa ao inciso XIV, do artigo 24, da Constituição Federal, que outorga
aos Estados-Membros legislar, concorrentemente, sobre “proteção e
integração social das pessoas com deficiência;”.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência;

Certo da importância do presente Projeto de Lei e os benefícios
que dele poderão advir, conto com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.

 Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 036 / 19

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE
RECOMPENSA POR INFORMAÇÕES QUE
AUXILIEM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA
ESTADUAIS NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir formas
de recompensa por informações prestadas aos órgãos de segurança
estaduais que sejam úteis à prevenção, à repressão e à investigação de
crimes.

§1º O Decreto regulamentará as formas de recompensa prevista
no caput, bem como disporá sobre as condições a serem observadas
para efeitos da respectiva concessão.

§2º A recompensa a que se refere este artigo poderá dar-se sob
a forma de pecúnia, havendo reserva orçamentária para esse fim.

§3º Fica garantido ao colaborador todas as garantias da Lei nº
9.807, De 13 De Julho De 1999.

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

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de
fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO  - DEPUTADO ESTADUAL -
PDT

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia

Legislativa autoriza, para regulamentação pelo Poder Executivo, o
pagamento de recompensa pelo fornecimento de informações que
auxiliem os Órgãos de Segurança estaduais nas investigações criminais.

A viabilização para implantação do programa de recompensa é
concebida pelo próprio Código de Processo Penal, que confere ao
particular legitimidade não só para apresentar notitia criminis, mas
também para apontar a possível autoria por meio do comunicado verbal
ou por escrito à autoridade policial, conforme previsão contida no
artigo 5º, §3º do referido diploma.

Ademais, o processo penal brasileiro ainda propicia, conforme
previsão contida no artigo 27 do Código supracitado, que particulares
provoquem iniciativa do Ministério Público utilizando-se do mesmo
instrumento de comunicação acerca de fatos tidos como crime, sua
autoria, tempo, lugar e demais elementos de convicção. Sendo relevante
aludir à margem oferecida pelo diploma processual, caput do artigo
301, à participação do cidadão quando oferta a possibilidade de que
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“qualquer do povo” possa dar ordem de prisão quando encontrado
flagrante delito.

Desta feita, a legitimidade temporária ofertada pelo Estado
aos particulares em situações pré-determinadas é instrumento
necessário à promoção de uma tutela eficiente, tendo em vista que o
Estado, mediante o dever de promover segurança à população, por
concepção lógica, necessitará da colaboração da mesma, vez que
constantemente populares figuram como testemunha de atos criminosos
de difícil aferição.

Logo, o presente Projeto de Lei tem por fim incentivar a
população a colaborar, por meio do fornecimento de informações de
que tenha conhecimento, com a solução de crimes sob investigação dos
órgãos de segurança estatais, tornando-se indispensável o instrumento
de recompensa perante a manifesta realidade de receio que permeia as
testemunhas de atos criminosos, ou indivíduos próximos àqueles que
os cometem, e que os levam a negar colaboração, prejudicando a
eficiência e progresso na área da segurança pública.

Nesta linha, contando com a colaboração e o entendimento dos
Nobríssimos Pares, peço que votemos pela aprovação do presente
Projeto, em prol de incentivar à população para que forneçam
informações a respeito de crimes que carregam ampla significância
para a ordem pública, ensejando maiores chances de sucesso às
persecuções penais em nosso Estado e, consequente, aperfeiçoamento
do sistema de segurança pública para o povo do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de
fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL -
PDT

REQUERIMENTO Nº 023 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, esta Assembleia faça realizar, no dia 14 de março próximo,
sessão especial que viabilize a este Parlamento participar da Campanha
da Fraternidade 2019, lançada pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil – CNBB, com o objetivo de estimular a participação em
Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da
Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade.

A Campanha da Fraternidade, neste ano, tem como tema
“Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo
direito e pela justiça (Is 1,27)”. Ao abordar esse assunto, a CF quer
renovar a consciência levando em consideração que as Políticas Públicas
dizem respeito a toda a sociedade em suas várias dimensões, e que
visam assegurar os direitos humanos mais elementares para que cada
pessoa tenha condições de viver com dignidade.

Para abordarem sobre o tema, esta Casa deverá convidar o
Bispo de São Luís, Dom José Belisário da Silva, a secretaria executiva
do Regional Nordeste 5 da CNBB, Martha Bispo, Secretário de Estado
dos Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves
da Conceição e Maria Ribeiro – Centro de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente Padre Marcos Passerini.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 07de fevereiro de 2019. “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.02.19
EM: 11.02.19

REQUERIMENTO Nº 024 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja

enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente da
Câmara Municipal de Aldeias Altas, parabenizando-os pela passagem
do aniversário de fundação da cidade, ocorrido no dia 11 de fevereiro
de 1961.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2019.
- Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.02.19
EM: 11.02.19

REQUERIMENTO N° 025 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente à SECRETARIA DE ESTADO
DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES, SRA. LILIAN GUIMARÃES , solicitando
informações quanto ao EFETIVO ATUALIZADO DA POLÍCIA
MILITAR, POLÍCIA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
E AGENTES PENINTENCIÁRIOS (CONCURSADOS,
CONTRATADOS E SELETIVADOS), BEM COMO O NÚMERO
DE APOSENTADOS DAS RESPECTIVAS CORPORAÇÕES E A
PROJEÇÃO PARA APOSENTADORIAS EM 2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 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. 12.02.19
EM: 11.02.19

REQUERIMENTO Nº 026 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao Secretário de Saúde (Ses), Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, informações detalhadas acerca da suspensão das
atividades do Hospital Regional de Matões do Norte - MA.

Solicito, objetivamente, se os profissionais que direta ou
indiretamente foram afetados por essa situação serão realocados ou
retornarão aos seus postos de trabalho ao final dessa paralisação
hospitalar e como se procederá sua situação trabalhista, caso sejam
dispensados ou exonerados, para que não ajam dúvidas quanto à questão
salarial dos funcionários daquela unidade. Requisito também maiores
explicações, em alusão ao princípio da transparência administrativa e
publicidade dos atos governamentais, sobre a reforma do hospital
regional divulgada em nota oficial da SES, detalhando: a finalidade a
que se destina a obra, nome da empresa que faz a execução da obra,
nome do engenheiro responsável, valor da obra e período de execução.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de fevereiro de 2019. -
ADRIANO - Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.02.19
EM: 11.02.19
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REQUERIMENTO Nº 027 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, sejam registrados
nos anais desta Casa mensagem de pesar, solidarizando-nos pelo
incêndio ocorrido no Centro de Treinamento do Clube de Regatas do
Flamengo, popularmente conhecido como Ninho do Urubu, na manhã
de sexta-feira, dia 08 de fevereiro de 2019, o qual resultou em 10
mortes e 3 feridos. Sentimos muito pesar pelos jovens atletas que
tiveram seu brilhante futuro interrompido por esta fatalidade, sem
olvidar dos funcionários que ali estavam, estendendo a todos os
familiares, amigos e entes queridos das vítimas.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 08 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.02.19
EM: 11.02.19

REQUERIMENTO Nº 028 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Parágrafo Único do Art. 132 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro
de Vossa Excelência que seja desarquivado o Projeto de Lei Ordinário
n°247/2018, que dispõe sobre a atualização e consolidação da divisão
político-administrativa entre os municípios de Alto Alegre do Pindaré
e Santa Luzia.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 07 de fevereiro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT
EM CONFORMIDADE COM O § ÚNICO DO ART. 132,
DESARQUIVE O REFERIDO PROJETO, SENDO O MESMO
ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES COMPETENTE.
EM: 11/02/2019

REQUERIMENTO Nº 029 / 19

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, solicito que seja enviada
Mensagem de Congratulações pelos profícuos 25 anos de sacerdócio
do Frei Francisco Sales de Araújo.

Vale ressaltar a trajetória de vida do frei Sales, abnegado homem
de Deus que durante todo esse tempo vem dedicando-se a evangelização
e assistência às comunidades de nosso estado, com olhar voltado
principalmente àquelas mais carentes.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 11 de fevereiro de 2019.
- HELENA DUAILIBE - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.02.19
EM: 11.02.19

INDICAÇÃO N° 048 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
governador do Maranhão, Exmo. Senhor Flávio Dino, ao
secretário de Educação do Governo do Estado, senhor Felipe Costa

Camarão e ao reitor da Universidade Estadual do Maranhão,
Magnífico Reitor Gustavo Pereira da Costa para que tomem
urgentes e inadiáveis medidas no sentido de viabilizar no polo
universitário da UEMA do município de Pedreiras os cursos de
graduação em Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia,
Administração e Ciências Contábeis.

Nosso pedido justifica-se em decorrência no crescente e
contínuo aumento da demanda de jovens estudantes na região e um
pleito insistentemente aguardado pela população de toda aquela região;
na certeza do auxílio de nosso governador Flávio Dino, do secretário
de Educação Felipe Camarão e do Reitor Gustavo Costa, somamos
esforços para que este pleito seja atendido de maneira célere.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 06 de fevereiro de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO N° 049 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
governador do Maranhão, Exmo. Senhor Flávio Dino, ao
secretário de Educação do Governo do Estado, senhor Felipe Costa
Camarão e ao reitor da Universidade Estadual do Maranhão,
Magnífico Reitor Gustavo Pereira da Costa para que tomem
urgentes e inadiáveis medidas no sentido de viabilizar um polo
universitário da UEMA no município de Morros.

Nosso pedido justifica-se em decorrência no crescente e
contínuo aumento da demanda de jovens estudantes na região e um
pleito insistentemente aguardado pela população de toda aquela região;
na certeza do auxílio de nosso governador Flávio Dino, do secretário
de Educação Felipe Camarão e do Reitor Gustavo Costa, somamos
esforços para que este pleito seja atendido de maneira célere.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 06 de fevereiro de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO N° 050 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
governador do Maranhão, Exmo. Senhor Flávio Dino, ao
secretário de Educação do Governo do Estado, senhor Felipe Costa
Camarão e ao reitor da Universidade Estadual do Maranhão,
Magnífico Reitor Gustavo Pereira da Costa para que tomem
urgentes e inadiáveis medidas no sentido de viabilizar no polo
universitário da UEMA do município de Grajaú os cursos de
graduação em Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia,
Administração e Ciências Contábeis.

Nosso pedido justifica-se em decorrência no crescente e
contínuo aumento da demanda de jovens estudantes na região e um
pleito insistentemente aguardado pela população de toda aquela região;
na certeza do auxílio de nosso governador Flávio Dino, do secretário
de Educação Felipe Camarão e do Reitor Gustavo Costa, somamos
esforços para que este pleito seja atendido de maneira célere.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 06 de fevereiro de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2019 13
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 051 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
governador do Maranhão, Exmo. Senhor Flávio Dino, ao
secretário de Educação do Governo do Estado, senhor Felipe Costa
Camarão e ao reitor da Universidade Estadual do Maranhão,
Magnífico Reitor Gustavo Pereira da Costa para que tomem
urgentes e inadiáveis medidas no sentido de viabilizar no polo
universitário da UEMA do município de Barra do Corda os cursos
de graduação em Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia,
Administração e Ciências Contábeis.

Nosso pedido justifica-se em decorrência no crescente e
contínuo aumento da demanda de jovens estudantes na região e um
pleito insistentemente aguardado pela população de toda aquela região;
na certeza do auxílio de nosso governador Flávio Dino, do secretário
de Educação Felipe Camarão e do Reitor Gustavo Costa, somamos
esforços para que este pleito seja atendido de maneira célere.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 06 de fevereiro de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO N° 052 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Viana (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO N° 053 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Morros (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO N° 054 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Grajaú (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO N° 055 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Barra do Corda (MA). Nosso pedido
se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO N° 056 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Tuntum (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO N° 057 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Lima Campos (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.
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Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.

São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO N° 058 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Timbiras (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO N° 059 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de São Mateus (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO N° 060 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Carolina (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO N° 061 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada

ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Joselândia (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 062 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Santo Antônio dos Lopes (MA). Nosso
pedido se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar
maior agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele
município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 063 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Lago dos Rodrigues (MA). Nosso pedido
se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 064 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de São Roberto (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.
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INDICAÇÃO Nº 065 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de São Raimundo Doca Bezerra (MA).
Nosso pedido se justifica pela necessidade de melhor atender e
proporcionar maior agilidade aos atendimentos de saúde a população
daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 066 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Paulo Ramos (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 067 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Lago da Pedra (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 068 / 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.

INDICAÇÃO Nº 069 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Conceição do Lago Açu (MA). Nosso
pedido se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar
maior agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele
município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 070 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Vitória do Mearim (MA). Nosso pedido
se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 071 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Porção de Pedras (MA). Nosso pedido
se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 072 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
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governador do Maranhão, Exmo. Senhor Flávio Dino, ao
secretário de Educação do Governo do Estado, senhor Felipe Costa
Camarão e ao reitor da Universidade Estadual do Maranhão,
Magnífico Reitor Gustavo Pereira da Costa para que tomem
urgentes e inadiáveis medidas no sentido de viabilizar um polo
universitário da UEMA no município de Esperantinópolis.

Nosso pedido justifica-se em decorrência no crescente e
contínuo aumento da demanda de jovens estudantes na região e um
pleito insistentemente ansiado pelos líderes da região, vereador Lula,
vice-prefeito Rogério, uma luta ladeada também junto ao Sindicato do
Trabalhadores Rurais na pessoa do senhor João de Deus, Professora
Jucilene Uchoa e dos jovens representantes dos cursos de Inglês e
Agricultura Orgânica do IEMA de Esperantinópolis. Por ser
considerado um pleito viável e de extrema importância no alicerce ao
futuro daqueles jovens possibilitando desenvolvimento a toda região,
na certeza do auxílio de nosso governador Flávio Dino, do secretário
de Educação Felipe Camarão e do Reitor Gustavo Costa, somamos
esforços para que este pleito seja atendido de maneira célere.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 06 de fevereiro de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 073 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor
GERARDO DE FREITAS FERNAN-DES, Superintendente Regional
do DNIT no Estado do Maranhão, em caráter de urgência, a recuperação
asfáltica na BR 135, principalmente, nos trechos: KM 0, saindo de
São Luís até o KM 90, povoado Entrocamento de Itapecuru e, ainda,
no trecho que vai de Matões do Norte até São Matheus.

A solicitação supracitada justifica-se em virtude dos trechos
acima estarem em precária situação de conservação, dificultando a
trafegabilidade e impactando diretamente no desenvolvimento de todos
os municípios compreendidos neste trecho. Com os inúmeros buracos,
coloca-se em risco a vida de motoristas e passageiros.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”,
09 de Fevereiro de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 074 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Ministro de Educação o Senhor Ricardo Vélez Rodrígues
solicitando ações em caráter de urgência que visem à criação,
construção e implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, o IFMA na cidade de Lago da Pedra (Ma),
objetivando os cursos técnicos em: Eletrotécnica; Eletrônica;
Informática; Telecomunicações; Eletromecânica; Cozinha; Alimentos;
Edificações; Segurança do Trabalho; Logística; Infraestrutura e
Saneamento Ambiental. Além dos cursos superiores apontados pelas
análises realizadas levando-se em consideração a economia da região.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 06 de fevereiro de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 075 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Ministro de Educação o Senhor Ricardo Vélez Rodrígues
solicitando ações em caráter de urgência que visem à criação,
construção e implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, o IFMA na cidade de Morros (Ma),
objetivando os cursos técnicos em: Eletrotécnica; Eletrônica;
Informática; Telecomunicações; Eletromecânica; Cozinha; Alimentos;
Edificações; Segurança do Trabalho; Logística; Infraestrutura e
Saneamento Ambiental. Além dos cursos superiores apontados pelas
análises realizadas levando-se em consideração a economia da região.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 06 de fevereiro de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 076 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Peritoró (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 077 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Ministro de Educação o Senhor Ricardo Vélez Rodrígues
solicitando ações em caráter de urgência que visem à criação,
construção e implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, o IFMA na cidade de Arari (Ma), objetivando
os cursos técnicos em: Eletrotécnica; Eletrônica; Informática;
Telecomunicações; Eletromecânica; Cozinha; Alimentos; Edificações;
Segurança do Trabalho; Logística; Infraestrutura e Saneamento
Ambiental. Além dos cursos superiores apontados pelas análises
realizadas levando-se em consideração a economia da região.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 06 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.
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INDICAÇÃO Nº 078 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Trizidela do Vale (MA). Nosso pedido
se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 de fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

INDICAÇÃO Nº 079 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Pedreiras (MA). Nosso pedido se
justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 080 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Bernardo do Mearim (MA). Nosso
pedido se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar
maior agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele
município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 081 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Igarapé Grande (MA). Nosso pedido
se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior
agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 05 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.

INDICAÇÃO Nº 082 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação,
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão,
Flávio Dino, solicitando, em caráter de urgência, a pavimentação da
Avenida Tancredo Neves, localizada no município de Presidente Dutra.

A adoção da providência acima tem por objetivo deixar em
condições adequadas de uso essa importante avenida que serve a
milhares de presidutrenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
fevereiro de 2019.- CIRO NETO – DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 083 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação,
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, Flávio Dino, solicitando, a destinação de uma patrulha
mecanizada para o Município de Jatobá.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
agricultores do município. Aumentando a produtividade dos pequenos
produtores do município assistidos pela prefeitura municipal.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
fevereiro de 2019.  – CIRO NETO – DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 084 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando o
asfaltamento e urbanização das seguintes avenidas localizadas no
Entroncamento do Município de Itapecuru-Mirim:

- Av. Santa Terezinha – Entroncamento 1200 M;
- Rua atrás do Posto Magnólia – Entroncamento 200 M;
- Rua a Estrela - Entroncamento 400 M;
-  Rua São João – Entroncamento 400 M.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar
a mobilidade, atualmente comprometida, pelos vários buracos existentes
nesses locais. Além disso, a estrutura danificada das ruas, põe em risco
moradores, pedestres e veículos, que diariamente necessitam transitar
por essas vias.

Solicita-se, por fim, que, devido ao período de chuvas, sejam
realizadas, em caráter de urgência, obras emergenciais para diminuir os
transtornos nos locais até que as obras completas de asfaltamento e
urbanização possam ser ali realizadas.
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FOTOS:
Av. Santa Terezinha – Entroncamento 1200 M:

Rua atrás do Posto Magnólia – Entroncamento 200 M:

Rua da Estrela – Entroncamento 400 M.

Rua São João – Entroncamento 400 M:

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 06 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 085 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, solicitando,
em caráter de urgência, a realização de obras para sanar problemas
estruturais na Avenida Odorico Amaral de Matos, que interliga a Rua
das Paparaúbas, no bairro do São Francisco, a Avenida Ferreira Goulart
e a Avenida Professor Carlos Cunha (também conhecida como Av.
Euclides Figueiredo), no bairro do Jaracati.

A adoção da providência acima tem como finalidade deixar a
Avenida Odorico Amaral de Matos, importante via que recebe o fluxo
de veículos vindo de vários bairros, como Calhau, Ponta do Farol e
Centro em condições adequadas e seguras de uso. Atualmente, a
cabeceira da ponte existente no trecho acima mencionado está com
buracos e tão alta que os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade,
momento em que a possibilidade de assalto é iminente, já que os
marginais escondem-se no mangue aguardando o instante de atacar
quem por ali passa.

Também em alguns pontos o asfalto está afundando e cheio de
desníveis, conforme comprovam as fotos abaixo.

Se possuir condições adequadas de uso, a Avenida Odorico
Amaral de Matos pode contribuir e muito para diminuir o problema de
congestionamento em nossa cidade. Do modo que se encontra, sem
apresentar segurança aos motoristas, a mesma não vem atingindo o fim
para o qual foi planejada.

FOTOS:
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 06 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 086 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Antônio
Araújo Costa, solicitando, em caráter de urgência, a realização de
obras para sanar problemas estruturais na Avenida Odorico Amaral de
Matos, que interliga a Rua das Paparaúbas, no bairro do São Francisco,
a Avenida Ferreira Goulart e a Avenida Professor Carlos Cunha (também
conhecida como Av. Euclides Figueiredo), no bairro do Jaracati.

A adoção da providência acima tem como finalidade deixar a
Avenida Odorico Amaral de Matos, importante via que recebe o fluxo
de veículos vindo de vários bairros, como Calhau, Ponta do Farol e
Centro em condições adequadas e seguras de uso. Atualmente, a
cabeceira da ponte existente no trecho acima mencionado está com
buracos e tão alta que os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade,
momento em que a possibilidade de assalto é iminente, já que os
marginais escondem-se no mangue aguardando o instante de atacar
quem por ali passa.

Também em alguns pontos o asfalto está afundando e cheio de
desníveis, conforme comprovam as fotos abaixo.

Se possuir condições adequadas de uso, a Avenida Odorico
Amaral de Matos pode contribuir e muito para diminuir o problema de
congestionamento em nossa cidade. Do modo que se encontra, sem
apresentar segurança aos motoristas, a mesma não vem atingindo o fim
para o qual foi planejada.

                                      FOTOS:

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 06 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 087 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.l52 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a continuação das obras do Hospital Estadual do
Município de PedreiraslMA, que se encontram paralisadas há quase
um ano. Vale ressaltar que o prazo para conclusão da obra era de 330
dias, ou seja, não fosse a paralisação, já estaria pronto o Hospital.
Desta forma, reitera-se mais uma vez o pedido de continuação das
obras do mencionado Hospital, com intuito de melhorar o acesso à
saúde da população do Município de PedreiraslMA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de
2019 – FERNANDO PESSOA – 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 088 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Ex. Sr.  Hewerton Carlos Rodrigues Pereira,
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando a implantação de
um Complexo Esportivo (quadra poliesportiva, academia ao ar livre e
outros equipamentos de lazer) no povoado de Batavo, localizado no
município de BALSAS/MA.

A presente indicação tem como foco demonstrar a necessidade
de implantação de um complexo esportivo no povoado de Batavo,
localizado 240 KM da sede do município de Balsas – MA, visando
anteder as necessidades do município, tendo em vista ser a cidade de
BALSAS um polo importante do sul do Estado, recebendo diversos
eventos esportivos, bem como com o fito de promover e incentivar a
prática esportiva naquela região, que dada a distância,  não tem acesso
aos espaços esportivos existente em outras áreas do município.

 A construção de praças esportivas, tipo academia ao ar livre,
de quadras poliesportivas, se faz necessária visando de forma inovadora,
garantir o acesso dos munícipes a atividades físicas que além do lazer
e da convivência saudável, busca prevenir doenças e aumentar a
qualidade de vida de toda a parcela da população residente no local.
Diante de todo o exposto, apresento a presente matéria contando com
o apoio ilustre Governador Flávio Dino, no acolhimento da presente
reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de fevereiro de 2019. - MÁRCIO
HONAISER - Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Cleide Coutinho, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, colegas da Mesa, Deputados,
Deputadas, imprensa, galeria, internautas. Estou aqui hoje com uma
missão muito boa e que me emociona porque eu quero falar sobre mais
uma inauguração que foi pedida, quando vivo, pelo Deputado
Presidente Humberto Coutinho, que era a pavimentação do trecho que
liga a MA-34, que é a MA Humberto Coutinho ao Paiol do Centro,
nessa inauguração estiveram presentes eu, o Vice-Governador Carlos
Brandão, o Secretário Clayton Noleto, o Deputado Federal Rubens
Júnior, o Deputado Estadual, José Gentil e Adelmo, vários Prefeitos,
mas eu quero também neste momento agradecer e agradeci, foi o que eu
fiz, os votos que eu recebi lá em Parnarama sob o comando do ex-
prefeito e líder político Davi Carvalho, Vereador Zé Wellington e várias
lideranças políticas que me deram mais de dois mil votos e eu não fiz
mais do que meu dever em estar ali presente, agradecer e dizer à
população, e digo aqui, que serei eternamente grata e quando o Deputado
é grato ele luta pelo interesse daquela cidade. Também quero hoje
parabenizar a cidade de Aldeias Altas, uma cidade que me encanta
porque é o berço que era Caxias, mas que hoje passou a ser o berço, o
nosso poeta Gonçalves Dias, quando nasceu pertencia a Caxias, com a
emancipação de Aldeias Altas agora se diz que o Gonçalves Dias nasceu

em Aldeias Altas. Mas não muda nada, porque somos cidades vizinhas
e amigas, tão amigas que eu tive a ex-Prefeita Fernanda Bacelar e o
grande líder Kedson que também me deu naquela cidade mais de 1.300
votos. Uso esta tribuna para dizer ao povo daquela cidade, para dizer
aos meus amigos Fernanda e Kedson que estarei aqui nesta Casa lutando
pelos interesses daquela cidade, porque Humberto não tinha peso e
medida para ajudar os municípios. Não precisa que o Prefeito tenha
votado em mim, o que vale é a intenção dos que me apoiaram, porque
tanto Kedson como a Fernanda quando me apoiaram esperavam
realmente que eu correspondesse com trabalho, esse trabalho que eu
vou ter. Muito obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.
Deputada Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente Deputado Othelino Neto,
Senhora Deputada Cleide Coutinho em nome de quem eu quero saudar
todas Deputadas, Deputado Fernando Pessoa, meu colega de Partido
em nome de quem eu quero saudar todos nossos colegas Deputados,
galeria, imprensa falada e escrita, funcionários desta Casa, minhas
Senhoras e meus Senhores. Não por acaso escolhi a data de hoje, 11 de
fevereiro, para o meu primeiro pronunciamento a este Plenário, visto
se tratar do dia em que nossa igreja católica comemora o Dia de Nossa
Senhora de Lourdes. Ao assumir pela primeira vez o mandato de
Deputada estadual, para qual fui eleita por vontade de Deus e do povo
maranhense, rogo a Deus que a mesma água que brotou na pequena Vila
de Lourdes, na França, possa brotar também não só em meu coração,
mas nos corações de todos nós que compomos esta Casa Legislativa.
Quero reiterar o meu compromisso, já expresso em outras ocasiões, de
trabalhar com serenidade e determinação pelo desenvolvimento do
Maranhão e para todos os maranhenses. Tenho consciência de que o
mandato que assumo hoje pertence ao povo maranhense, que com seu
voto me conduziu a esta Casa Legislativa. Um mandato construído
com a participação popular e por isso mesmo absolutamente
comprometido com o progresso social da população do Estado, tanto
quanto com os direitos básicos do cidadão à saúde, à educação de
qualidade e ao emprego, particularmente dirigidos aos mais pobres. O
mandato que recebi pela vontade do povo se torna assim uma missão
que se traduz em serviço, por meio do qual me ponho a trabalhar,
Deputado Hélio Soares, e servir a todos os maranhenses. Estou certa
que o desenvolvimento tem que ocorrer em benefício de todos e o meu
mandato traz no seu bojo propostas que visam desenvolver ações que
proporcionem mais educação, saneamento, moradia, segurança e,
principalmente, mais saúde. Tudo isso associado a uma melhor
distribuição de renda e a eliminação das graves desigualdades sociais
que ainda existem. Médica que sou, não poderia deixar de destacar os
problemas na área de saúde, pois entendo que a implementação do
SUS passa por diferentes momentos em que os aspectos priorizados
têm que ser reavaliados. A política de humanização, Deputado Yglésio,
deve reafirmar a necessidade de se investir na qualidade do atendimento,
não basta apenas nos atermos à expansão da rede e do acesso. A
humanização precisa figurar como ponto central para as políticas de
saúde, sendo de suma importância o respeito ao usuário e a sua
dignidade. Portanto, vamos trabalhar com afinco no fortalecimento e
na valorização do profissional de saúde, Deputada Thaiza, para que a
integralidade do atendimento ao usuário possa atingir sua plenitude
com maestria. Agora, neste momento, quero me dirigir particularmente
a todos os nossos colegas de parlamento para afirmar que, consciente
da pluralidade desta Casa, nortearei a minha conduta dentro do mais
elevado espírito e consideração a esta instituição e aos senhores
deputados e senhoras deputadas, garantindo, assim, um relacionamento
civilizado e o exercício à luz de sentimentos éticos, morais, democráticos
e republicanos. Na qualidade de representante do Partido Solidariedade,
e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente,
defenderei com determinação e vontade as ideias e convicções do meu



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2019 21
partido, sempre com a independência e altivez, porém respeitando a
pluralidade de opiniões e ideologias. Asseguro-lhes que as nossas
divergências ocorrerão única e exclusivamente no campo das ideias e
das convicções, nunca no campo pessoal. Estejam certos de que sempre
estarei ao lado dos senhores e senhoras em defesa da imagem da
instituição como palco das legítimas e reais reivindicações do povo
maranhense. Minhas senhoras e meus senhores, para finalizar, não
poderia deixar de agradecer e saudar o povo maranhense, especialmente
a minha querida São Luís, uma cidade com forte tradição cultural e de
lutas libertárias e sempre aberta a mudanças, o que há séculos lhe
assegura destaque nas artes, cultura e nas conquistas sociais. De todo
coração, quero agradecer a todos aqueles que, com coragem e abnegação,
trabalharam na minha campanha e reafirmar àqueles que me elegeram
com o seu precioso voto o meu compromisso com as garantias de
direito do cidadão, com a transparência e com o debate de ideias. A
primeira carta aos Filipenses, capítulo 01, versículo 06, fala: “Estou
persuadido de que aquele que iniciou em voz esta obra excelente lhe
dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo.” É nessa certeza da
palavra que estarei sempre atuante na articulação e na participação da
luta para implantar no Maranhão novos projetos de desenvolvimento,
por meio dos quais o nosso Estado alcance maiores níveis de igualdades
social e uma distribuição das riquezas que fortaleça ainda mais os seus
princípios democráticos e de cidadania do nosso povo. Elevo a Deus a
minha oração de gratidão, sem mérito algum da minha parte, mas
somente pela misericórdia, pois tenho certeza de que foi o amor de
Deus que me conduziu até aqui. Só amando e servindo vale a pena
viver. Muito obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Membros da Mesa, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores
da TV Assembleia. Ao cumprimentá-los, quero expressar a minha alegria
e dizer que é com muita honra que hoje volto a usar esta tribuna pelo
quarto mandato. Durante o exercício dos mandatos como parlamentar,
ligado ao setor social e produtivo, em especial ao setor pesqueiro de
nosso Estado, venho apresentando e defendendo proposições de
interesse da categoria, reforçando as iniciativas em favor desse
segmento, por acreditar que investir nessa categoria de trabalhadores é
o melhor caminho para garantir o crescimento econômico e o
desenvolvimento social desse setor tão produtivo no Estado do
Maranhão. A caminhada até aqui foi marcada por uma trajetória de
muita luta, de muito trabalho, de muita confiança, onde aprendi
consolidar a prática do diálogo, da democracia e do respeito à liberdade
individual. Minha atuação política tem sido marcada por defesas
contundentes em prol da sociedade e dos pescadores em todo o Estado.
Não poderia ser diferente, pois minha trajetória política está
absolutamente vinculada à história de luta dos pescadores do Maranhão.
Há mais de trinta anos, tenho intimidade com a atividade pesqueira
mesmo porque sou um profissional da área como engenheiro de pesca.
Este é um momento de muita emoção e grande alegria para mim.
Aproveito para renovar meus agradecimentos pelos votos recebidos.
Tenho o dever moral com a população maranhense, com a minha atuação
parlamentar. Buscarei desempenhar leal e honradamente o mandato
que me foi confiado. Em especial, agradeço a Deus pelas bênçãos e
permissão divina nessa trajetória. Sou muito grato. Sou muito grato
pelo apoio da minha família, a minha esposa, Selma de Azevedo Araújo,
meus filhos, Wolmer Araújo e o Edson Júnior, e aos demais membros
da família. Agradeço à minha equipe de assessores, aos meus amigos,
que incansavelmente apoiam a minha trajetória política ao longo desses
anos. Sem o apoio dos quais não conseguiria realizar a minha missão.
Neste momento parabenizo o Presidente Othelino Neto pela sua
reeleição ao cargo de Presidente desta Casa. Agradecendo pela parceria,
pelo empenho, dedicação que com muita sabedoria soube ser presidente
de todos na gestão anterior, com certeza, nessa gestão que se inicia.

Sempre respeitando a diversidade partidária, parabenizo também todos
que fazem parte da atual Mesa Diretora. E agradeço as lideranças
partidárias e as bancadas que me apoiaram e ao tempo em que
parabenizo todos os eleitos que começam a exercer seus mandatos, em
2019, e aos colegas reeleitos. Quero contar com o apoio dos nobres
colegas para juntos implementarmos novos processos para avançar na
execução de nossas atribuições. Atuando no cumprimento de um
mandato transparente, responsável, coerente e eficiente a fim de bem
representar a população maranhense contribuindo desse modo com o
desenvolvimento do nosso Estado e o bem-estar da população, pois
fomos eleitos para contribuir com as mudanças necessárias e
emergentes, de forma a facilitar o acesso da população aos serviços
públicos, somos o pilar central da defesa, do fortalecimento e da
consolidação dos interesses da sociedade no exercício parlamentar.
Finalizando minhas palavras, eu reafirmo o compromisso e senso de
responsabilidade no exercício da nobre missão ao longo deste mandato.
Para encerrar, gostaria de ler aqui a Mensagem da palavra de Deus.
Disse Jesus, qual de vocês se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra ou
se pedir peixe lhe dará uma cobra? Se vocês apesar de serem maus
sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o Pai de vocês que
está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim em tudo
façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a
lei e os profetas, obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria,
profissionais da imprensa, telespectadores que nos assistem na TV
Assembleia, povo do Maranhão. Eu queria deixar registrado aqui a
minha mensagem também de agradecimento, a minha mensagem de
gratidão pela votação que tive em 157 municípios desse Estado,
totalizando 22.989 votos, mas quero, com muita humildade e de
coração, agradecer a todos esses municípios, desde aquele município
que eu tive um voto, mas também municípios em que, graças a Deus,
conseguimos ter uma votação mais expressiva. E aqui eu quero fazer
um agradecimento mais que especial a minha querida cidade de Itapecuru
Mirim, que me deu mais de 9 mil votos, resgatando assim uma cadeira
neste Parlamento, que há 40 anos não havia um filho da terra aqui nos
representando, tendo em vista que o último representante filho de
Itapecuru Mirim foi o meu querido avô, o ex-deputado José Lauande.
Então, me sinto muito feliz, muito honrado em poder representar não
só o Itapecuru-Mirim, mas também a região do Vale do Itapecuru e
também todo o Maranhão. Quero agradecer nossas bases, nossos
apoiadores, que mais de 60 municípios também acreditaram no nosso
trabalho, acreditaram na nossa mensagem. Quero parabenizar todos os
Deputados, os Deputados reeleitos, os novos Deputados que assim
como eu estamos caminhando para esses 04 anos de mandato. Quero
também fazer uma referência de agradecimento ao nosso Presidente
Deputado Othelino Neto, pessoa esta que tem nos impressionado e
tem nos deixados felizes, Presidente, pela forma como V. Ex.ª conduz
esta Casa, pela forma como V. Ex.ª faz a gestão desse trabalho, pela
forma como V. Ex.ª mantém um diálogo respeitoso e harmonioso com
cada um de nós colegas Deputados. Quero também citar a composição,
agradecer a composição do nosso Bloco, do nosso Bloco Parlamentar
feito pelo PR, pelo PMN e agradecer o convite do Deputado Vinícius
Louro, que é o nosso líder de Bloco. Também agradecer aos outros
membros do nosso Bloco e aqui está a nossa querida amiga Deputada
Detinha, nosso amigo Deputado Leonardo e o Deputado Hélio, que
todos juntos estamos unidos em prol de contribuir aqui com os
propósitos e com o bom andamento dos processos da Casa. Quero
também citar aqui e fazer uma referência, uma gratidão também ao
Presidente do nosso Partido, Deputado federal Eduardo Braide, que
foi a pessoa que me convidou, na época ainda quando eu era pré-
candidato a Deputado estadual, me convidou a fazer parte do Partido
e me deu algumas orientações, naquela época eu com pouco



TERÇA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
conhecimento da vida pública, da vida política. E eu quero finalizar
dizendo a cada um de vocês, colegas Deputados, povo do Maranhão,
que estou à disposição, à disposição de cada um de vocês, à disposição
deste Estado, à disposição dos outros Poderes para que nós possamos,
juntos, fazer um trabalho. Eu tenho certeza que todos nós estamos
comprometidos em fazer da política um instrumento de transformação
social. Todos nós vamos dar o máximo, o melhor de nós para fazer com
que o nosso Estado, o Maranhão, continue em pleno desenvolvimento
e só cresça mais e mais. E continue sendo um Estado cada vez melhor,
um Estado cada vez mais justo e que proporcione uma qualidade de
vida melhor para o povo do Maranhão. Eu quero finalizar minhas
palavras, desejar uma ótima tarde, uma ótima semana a cada um de
vocês. Todos vocês fiquem com Deus. Um beijo no coração e meu
muito obrigado.

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

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, galeria, imprensa, telespectadores,
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas. Quero inicialmente aqui
lamentar o falecimento do senhor Moises Terêncio Batista de Oliveira
Neto, que faleceu ontem no Hospital do Servidor. Senhor Moises era
operador de áudio da Rádio Assembleia e serviu a este Poder por 24
anos. Eu tive a felicidade de conhecê-lo e testemunhar o seu trabalho e
a sua simpatia frente à comunicação desta Casa. A esposa, Dona Leda,
e a toda família eu externo o nosso pesar em meu nome e em nome da
minha assessoria e do meu gabinete. Tivemos uma semana bastante
produtiva e no final de semana não foi diferente. Na sexta, estivemos
com o Deputado Federal Aluísio Mendes e tratamos sobre várias
demandas e projetos que possam viabilizar benefícios para os
municípios maranhenses, principalmente relacionados à região central
do nosso estado. Também lançamos o nosso informe semanal nas
redes sociais, objetivando levar aos maranhenses mais informações e a
prestação de contas sobre a nossa atuação parlamentar, mas estamos
aqui para falar sobre uma novidade bastante positiva que vai beneficiar
o povo de Tuntum onde me reuni, na última sexta-feira, com a assistente
social Poliana para discutirmos sobre um novo projeto que estaremos
levando ao município, que é o projeto Travessia Melhor Idade, o qual
beneficiará idosos da nossa região, idosos do município de Tuntum.
Aproveito aqui a oportunidade para parabenizar o nosso governador
por levar um pouco mais de dignidade para os nossos idosos. Também
estivemos na cidade de Tuntum entregando vários certificados,
aproximadamente 40 certificados qualificando a nossa população para
trabalhar e obter sua renda, não deixar as coisas somente nas mãos do
município. Uma parceria foi firmada entre a Prefeitura Municipal de
Tuntum e o Sebrae, e estou aqui agora, neste momento, para prestar
contas com vocês e dizer que, logo, logo, estaremos de volta para
testemunhar mais esses importantes avanços não só em Tuntum, mas
em toda região central do nosso estado. Me despeço aqui desejando
que todos tenham uma excelente semana e vamos aos trabalhos. Boa
tarde.

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

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) – Boa tarde, Senhores, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Membros da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, galeria,
amigos e amigas que nos assistem pela TV e Rádio Assembleia. Primeiro,
gostaria de agradecer a Deus e ao povo do Maranhão pelo resultado
positivo nas últimas eleições, nas quais obtive 36.688 votos em 178
municípios no Maranhão. Agradecer também a minha família, aos meus
amigos que me acompanharam nessa grande caminhada. Sou formado
em Bioquímica, desde 2005, mas também já exerci os cargos de professor
de Biologia, de Química e secretário municipal do município de
Presidente Dutra. Este é meu o primeiro cargo eletivo que exerço, mas

trago comigo uma grande história de família e muita responsabilidade.
História que se iniciou ainda na década de 60 com o então Deputado
Ariston Costa, posteriormente, dado continuidade através do meu
avô, Ciro Evangelista, dos meus tios Jurivan e Juraíldo, que foram
vereadores. Também meu tio Jurandir, que foi vereador e prefeito no
município de Presidente Dutra, e o meu tio Jean Carvalho, que foi
deputado estadual e que, infelizmente, Deus o convocou para uma
outra missão. E, mais recentemente, meu pai, prefeito reeleito do
município de Presidente Dutra. E agora, vinte e três anos após,
novamente um filho de Presidente Dutra ocupa uma vaga nessa egrégia
Casa. Sinto uma grande responsabilidade que me foi dada pelo voto
popular e pela história de vida desses homens da minha família que
conquistaram admiração e respeito no nosso Estado. Iniciei esse novo
desafio apresentando algumas indicações de recuperação das nossas
vias públicas na região central, e também através de uma indicação de
vistoria na nossa Barragem do Rio flores, localizada na cidade de
Joselândia. O Rio flores, ainda na década de 90, o Deputado Jean
Carvalho alertava para seu estado de conservação e a sua utilização na
cadeia produtiva do nosso Estado. A Barragem do Rio Flores, a exemplo
do que aconteceu em Minas Gerais, corre também um risco de
rompimento. E nós solicitamos do Governo do Estado que seja enviada
uma equipe técnica para que realize um laudo. E, através desse laudo,
nós podemos direcionar os nossos trabalhos. Também aproveito para
convidar, em nome do presidente da FAMEM, o prefeito Erlânio para
um encontro que acontecerá em Pedreiras, dia 23, sábado, às nove
horas, na Câmara Municipal, onde juntamente com os demais 17
municípios que podem ser afetados com o possível rompimento daquela
Barragem, trataremos do que podemos fazer para evitar essa grande
tragédia. Também fizemos a indicação de um projeto. Um projeto que
no período eleitoral levei a diversos municípios do Maranhão a nossa
proposta. E hoje foi protocolada aqui nesta Mesa um projeto chamado
Linhas de Produção. Um projeto completo que acredito eu seja uma
das soluções mais rápidas para o nosso Maranhão de geração de emprego
e renda. Um projeto que já é realidade no município de Presidente
Dutra. E hoje, formatado em nível de Estado, criaremos o CICOP, o
Centro Integrado de Produção e Comercialização, onde os nossos
produtores terão a oportunidade de levar os seus produtos e informar
num sistema que integrará todas as regiões do Estado e facilitará essa
comercialização. Também o representante deste órgão poderá
representar nossos produtores em chamadas públicas, perante
empresas, facilitando assim a venda dos nossos produtos. Mas este
não é um projeto simplesmente que se trata da comercialização, mas
de toda cadeia produtiva. Nós temos no projeto também a previsão de
incentivos da rede pública, como da rede privada, onde aproveitamos
a base da agricultura familiar criada nos últimos anos pelo Governador
Flávio Dino reorganizando melhor todo este investimento com a doação
de sementes, de máquinas, e implementos, para que possamos tornar
essa cadeia produtiva realidade em nosso Estado e retirar milhares de
famílias da linha de pobreza. Um projeto que tem a possibilidade de
gerar uma renda mínima para família de mil e quinhentos reais. Um
projeto que tem a possibilidade de gerar no prazo de um ano no nosso
Estado quarenta mil empregos. Retirar vinte e uma mil famílias dessa
tão marcante linha de pobreza. E pode chegar a movimentar em nosso
Estado, em um espaço de um ano, até trezentos e cinquenta milhões de
reais aquecendo assim a nossa economia local e diminuindo a nossa
dependência de produtos dos outros Estados vizinhos. Muito obrigado,
Senhor Presidente, pela oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por 5 minutos, sem direito
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa que nos acompanha aqui na TV Assembleia, todos que nos
acompanham pela Rádio e TV Assembleia. Neste fim de semana, na
quinta-feira, fomos à cidade de Barra de Corda, lá pudemos acompanhar
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o Prefeito Éric Costa no lançamento do carnaval de Barra do Corda que
não temos dúvida, Senhor Presidente, que será mais uma vez o melhor
carnaval do Maranhão na cidade de Barra do Corda. Lá foi lançado o
carnaval, já está divulgado por toda a imprensa do Maranhão e aqui,
mais uma vez, eu convido todos os Deputados aqui, toda a população
maranhense a participar junto conosco daquela grande festa que será
carnaval de Barra do Corda. Senhor Presidente, também estivemos
visitando a cidade de Tuntum, estivemos lá com o nosso grupo político
acompanhando, dialogando com os amigos na cidade de Tuntum,
estivemos na cidade de Pedreiras acompanhando lá onde colocamos o
nome do nosso amigo médico que foi candidato na última eleição naquela
cidade, Dr. Humberto, também lançamos o seu nome, mais uma vez,
como pré-candidato a Prefeito daquela cidade. Também, Senhor
Presidente, aqui foi uma cobrança do nosso grupo, do nosso grupo
político da cidade de Pedreiras, onde nos pediu que lá está, Deputado
Vinícius Louro, sendo construído um hospital que há alguns dias está
paralisado, V. Exa. tem conhecimento disso, então aqui eu estou
pedindo aqui, fiz uma Indicação pedindo que a empresa dê as
explicações necessárias, pedindo que o Secretário Clayton Noleto possa
também cobrar a empresa para que retome as obras daquele município.
Que esse hospital não atenderá apenas Pedreiras, mas atenderá toda a
região do Médio Mearim. Um hospital de uma estrutura enorme que o
Governador Flávio Dino está contemplando aquela cidade e aquela
região. Também, Senhor Presidente, a pedido da nossa Vereadora Ceiça
do nosso grupo político, lá de Pedreiras, ela já fez aqui algumas
indicações, fez alguns pedidos aqui ao Governador e aqui estamos
reiterando o pedido de construção de alguns poços artesianos lá para a
cidade de Pedreiras, mais precisamente nos povoados Bom Lugar,
Santa Cândida, Santa Luzia e Angical II. Essas localidades sofrem
muito pela falta de água e aqui, Senhor Presidente, nós também estamos
fazendo essa indicação e pedindo que o Secretário Clayton Noleto
possa contemplar a cidade de Pedreiras. Senhor Presidente, no mais é
agradecer, dizer que até quinta-feira estaremos ausentes aqui da
Assembleia, iremos acompanhar o Prefeito Eric Costa, o Presidente da
FAMEM Erlânio Xavier, alguns Prefeitos, à cidade de Brasília. Iremos
nos encontrar com alguns Deputados federais, com os nossos Senadores
eleitos, Senador Weverton Rocha e Senadora Eliziane Gama. Satisfeito,
Senhor Presidente Glalbert Cutrim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Registro a presença na galeria do senhor
Manuel da Concórdia, Presidente da Câmara Municipal de Bacabal; e
do Senhor Silas Duarte, Secretário de Saúde de Bacabal, por solicitação
do Deputado Roberto Costa. Aproveito também para registrar a
presença do nosso amigo Deputado Federal Edilázio Júnior. Deputado
Antônio Pereira, por cinco minutos sem direito apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Presidente,
declino. Vou me inscrever para amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Antônio Pereira, declina. Deputado
Duarte Júnior, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, muito boa tarde, boa tarde a todos e
todas Deputados e Deputadas. Utilizo a tribuna neste Pequeno
Expediente para parabenizar o Governo Flávio Dino, parabenizar o
Secretário de Segurança Jefferson Portela pelos avanços nos índices da
Segurança Pública do Estado do Maranhão. Hoje pude participar de
um evento ao lado da Deputada Ana do Gás, onde nesse evento policiais
foram premiados por apreenderem armas. Desde que esse projeto do
Governador Flávio Dino foi colocado em prática, mais de 1.427 armas
foram apreendidas. E eu gostaria aqui, meu querido amigo Márcio
Honaiser, de registrar o nome desses policiais. Foram três policiais
civis, três policiais militares. Policiais civis: o Delegado Leonardo de
Carvalho Moreira, apreendeu 47 armas; o investigador Merval Silva

Azevedo Filho, apreendeu 47 armas; o investigador Cleuson da Costa
Silva, apreendeu 39 armas. Os policiais militares: o segundo sargento
da Polícia Militar Joelson Lima da Rocha, apreendeu 90 armas; o
segundo sargento Manoel Pacheco da Silva Neto, apreendeu 88 armas;
o soldado PM Cleuson Leonan Costa Lima, apreendeu 85 armas. E
esse projeto é fantástico porque, nos moldes do que acontece na
iniciativa privada onde se contempla e se bonifica aquele que mais
vende, aquele que mais produz, o Governador Flávio Dino incentiva
os policiais que mais apreendem armas. Essa política está dando certo
e aqui nós temos dados concretos para ilustrar o avanço dessa política
de segurança pública em nosso estado, a exemplo de São Luís, onde
caíram em 63% os homicídios. Em comparação com os dados de 2014
para os dados de 2018, São Luís deixou em 2017 a lista das 50 cidades
mais violentas do mundo. Segundo estudos da organização de sociedade
civil mexicana Segurança, Justiça e Paz, a criminalidade vem caindo
ano a ano, confirmando a tendência de queda desde 2015, o que significa
mais de 20 mil vidas salvas neste ano. Por isso registro aqui os meus
parabéns e o meu reconhecimento ao Governador Flávio Dino e a todo
o Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão, em especial
ao Secretário de Segurança, Jefferson Portela, que tem dado qualidade,
tem dado eficiência a essas ações e por isso merece todo o nosso
reconhecimento. Presidente Glalbert Cutrim, aproveito a oportunidade
aqui da tribuna para lamentar mais uma perda que nós tivemos nesta
Casa, que foi a morte do servidor, como disse a deputada, que já
registro a Deputada Daniela Tema, Moisés Terêncio, que há 24 anos
serve o interesse público aqui dentro desta Casa, no Complexo de
Comunicação da Assembleia Legislativa. Por fim, gostaria de registrar
mais uma conquista desta Casa, uma conquista do Professor Marco
Aurélio, deputado estadual que, durante a campanha, Professor Marco
Aurélio, eu visitei muitos cursinhos, panfletei nas portas de cursinhos
e universidades e no curso Evolução, por exemplo, eu vi as
reivindicações de muitos alunos que falavam da importância dos 20%
na Universidade Federal para contemplar alunos do estado do
Maranhão, alunos e alunas maranhenses. Professor Marco Aurélio, V.
Ex.ª foi o primeiro a levantar essa bandeira, V. Ex.ª foi o primeiro a
levantar essa questão e nós conseguimos essa decisão de uma ação do
Ministério Público Federal. Por isso eu utilizo a tribuna para reconhecer
a sua luta, a sua vitória que contempla, claro, e passa a ser uma vitória
de todos os cidadãos maranhenses. Professor Marco Aurélio, parabéns
por essa conquista, por essa vitória. Parabéns a todos os maranhenses.
Muito obrigado.

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 e demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
nos últimos dez dias, motoristas do transporte alternativo começaram
a fazer reivindicação com relação à fiscalização e algumas atividades do
Governo do Estado. Na madrugada desta segunda-feira, fizeram uma
paralisação, uma manifestação pacífica na BR-135, no Campo de
Perizes, ou melhor, próximo ao Campo de Perizes, no Periz de Baixo,
com uma aglomeração de mais de 300 motoristas de vans. Nós fomos
acionados e nos encontramos com os motoristas de vans, logo no
início da manhã, e entrei em contato lá do local onde estava com o
Presidente da MOB, Delegado da Polícia Civil Lawrence. Prontamente
atendido e agendamos ainda pela manhã uma reunião na MOB. E aí
estivemos reunidos na MOB das 10 horas da manhã até as 15h30.
Reunião muito cansativa, mas muito produtiva. Concluímos a reunião
agora por volta das 15h30 e com várias pautas. Dentre elas o prazo de
45 dias após a publicação da portaria para um novo prazo de protocolo
de todos os motoristas de vans, de todos aqueles que realizam atividade,
sejam eles empresários ou de forma individual, para que possa fazer o
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recadastramento. E várias outras pautas que foram levantadas,
principalmente uma lacuna na legislação. Então montamos, inclusive,
um grupo de trabalho para que nós possamos fazer uma avaliação na
legislação e possamos construir, a partir daí, das informações dos
usuários e dos motoristas, para que possamos apresentar o projeto na
Assembleia Legislativa. Era uma discussão que já era pauta do nosso
mandato na legislatura passada, bem como também do Deputado Júnior
Verde. E existem algumas lacunas na legislação. E vamos trazer essa
pauta novamente para Assembleia, para que possamos apresentar.
Como também vamos apresentar um anteprojeto de lei ao Governador
Flávio Dino de forma de concessão de benefícios para que os motoristas
de vans possam ter algum tipo de benefício na compra, na aquisição de
uma nova van para que eles possam utilizar no seu trabalho. Mas eu
quero registrar, enfaticamente, Senhor Presidente, a forma como fomos
recebidos na MOB pelo Presidente Lawrence. Então no nosso mandato,
de forma independente, estamos aqui para legislar e fiscalizar. Mas
também, quando for preciso atuar em conjunto com o Governo do
Estado, assim o faremos. E, hoje, eu quero registrar um técnico do
Governo do Estado, Dr. Lawrence, que foi muito atencioso com a
categoria e engendrou esforços na tentativa de ajudar, de contornar a
situação na qual se encontravam os motoristas de vans. Então, mais
uma vez aqui, eu agradeço ao presidente da MOB, o Lawrence, por
receber todos os motoristas que estavam num momento de aflição. São
pais de famílias que estavam aflitos, em busca de uma solução. E a
Assembleia Legislativa presta o seu papel. Então, em nome do
Presidente Othelino, dos demais pares, dos demais deputados, eu estava
representando, hoje, o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa numa
reunião muito produtiva com a MOB. Senhor Presidente, quero
registrar também o trabalho da Frente Parlamentar em defesa da
bonificação dos 20%, que foi tão bem presidida pelo Deputado Marco
Aurélio. Deputado Marco Aurélio, quero parabenizá-lo pelo trabalho
realizado à frente da comissão, que também teve participação assídua
do Presidente desta Casa, Deputado Othelino, que participou das
reuniões efetivamente, do Vice-Presidente desta Casa, Glalbert Cutrim,
que também participou efetivamente, bem como o Deputado Wellington
e outros deputados. Mas parabenizar o Deputado Marco Aurélio pela
presidência dos trabalhos e da forma também, Deputado Marco Aurélio,
muito respeitosa com os demais pares. Todas as vezes que tínhamos
uma reunião, seja na Justiça Federal, seja na UFMA, V. Ex.ª sempre
muito atencioso. Nunca ficou com ciúme. Nunca ficou com nenhum
tipo de sentimento mesquinho. Pelo contrário, sempre convidou todos
os pares, todos os deputados para que participassem. Então parabéns
pela forma como conduziu a comissão. E quem ganha com isso é a
população do Estado do Maranhão, quem ganha com isso são os alunos
do ensino médio, alunos que pleiteiam uma vaga no curso de Medicina,
principalmente, só para que todos compreendam o que é essa
bonificação. Existem dois graves problemas em quem busque uma
vaga, principalmente para Medicina nas universidades federais do
Estado do Maranhão. O problema da ociosidade dessa vaga, essa vaga
permanece ociosa, ela fica ociosa, porque o candidato de outro Estado,
o goiano, o carioca, o paulista, o mineiro, o piauiense, o cearense,
conquistam essa vaga e depois pedem a transferência, e essa vaga fica
ociosa até o final do curso, ou então, se ele consegue a vaga e ele conclui
o curso de Medicina no Estado do Maranhão, ele vai embora e não é
um médico maranhense. Então, temos dois graves problemas, ele não
conclui o curso de Medicina, ganhou a vaga que seria de um maranhense,
que iria fazer o curso de Medicina, ou então ele conclui o curso de
Medicina e vai embora, não vai atuar na área de Medicina no Estado do
Maranhão. Então, essa bonificação faz com que as vagas sejam
conquistadas pelos maranhenses, por estudantes maranhenses, então
a demanda antiga, acalentada há bastante tempo, principalmente por
quem luta por uma vaga de Medicina. E aqui eu faço o registro dos
médicos desta Casa, Doutor Leonardo, Doutor Yglésio, e os demais
médicos, Doutora Helena, os médicos nesta Casa e a luta da Assembleia
Legislativa, do Poder Legislativo, em defesa dos estudantes que lutam,
que pleiteiam por uma vaga na faculdade de Medicina. Então, está de
parabéns a população do Maranhão, está de parabéns a Assembleia

Legislativa, no momento oportuno fez esse posicionamento, no
momento oportuno esteve à frente em defesa da população. Sabemos
que é somente uma liminar, Ministério Público pode recorrer, mas
estaremos atentos na luta e na briga, não só agora com essa primeira
vitória, mas acreditamos também que ela possa ser definitiva, mas,
senão ratificando nosso posicionamento e confirmando o nosso
posicionamento em defesa dos estudantes, em defesa da população do
Estado do Maranhão, e, se for o caso, vamos até o STF e eu creio, eu
acredito que esta pauta será vencida em nome da educação, em nome da
criação de vagas que sejam ocupadas por estudantes de Medicina no
Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – O Deputado Vinícius Louro fica inscrito já
para o dia de amanhã, em decorrência do horário que já extrapolou o
prazo.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento nº 011/2018, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim
(lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Eu queria
subscrever a Moção de Aplausos ao nosso Presidente da FAMEM.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com toda certeza. Deputado Ciro, Deputado
Fernando Pessoa, Deputado Márcio Honaiser.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente Glalbert, eu gostaria também de subscrever, mas eu gostaria
de dizer da satisfação que tivemos na FAMEM unida, o gesto de
grandeza do Presidente de Honra, Tema, em se unir para não dividir a
Federação dos municípios. Porque a gente sabe da dificuldade que já se
tem com a entidade unida, imagine com a entidade dividida. Então ter
uma chapa de consenso foi algo que fortaleceu bastante a entidade.
Isso fortalece o estado do Maranhão porque fortalece todos os
municípios. Então faço questão também de pedir a permissão para o
autor do requerimento para subscrever, mencionando esse grande papel
da união, esse é o papel da FAMEM. Parabéns, portanto, ao Presidente
Erlânio, parabéns ao Presidente de honra, Tema.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Feito o registro, Deputado Marco Aurélio. E
aproveito também para corroborar com suas palavras. Peço também à
direção da Mesa para colocar o Deputado Professor Marco Aurélio
como um subscritor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Não sei se já foi feito o registro. Registrar a
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presença também, na Sessão agora à tarde, do Deputado federal Edilázio
Júnior, visitando os amigos, os parceiros aqui na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Se já foi feito o registro, mas estou registrando
a presença do nosso amigo, Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Já feito e refeito, Deputado Wellington.
Requerimento n.º 016/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. O
Deputado está ausente, fica transferido para Sessão seguinte, no dia de
amanhã. Requerimento n.º 017/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 018/2019, de
autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em votação. Os
Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 020/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno,
(lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da
Mesa: Requerimento n.º 019/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Como vota a Deputada Daniella Tema?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pelo indeferimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente Glalbert Cutrim, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, tão logo estamos iniciando
uma nova legislatura, a décima legislatura, e eu não quero crer que a
Mesa de imediato esteja negando uma solicitação de um parlamentar
com relação a transparência do Governo do Estado. Mas não vou
questionar, até porque a deliberação é da Mesa. Eu quero solicitar só a
benevolência de V. Exa., que a gente possa solicitar a deliberação por
parte do Plenário, por gentileza, e colocar na pauta para deliberação do
Plenário, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pois não, Deputado Wellington. Fica
registrado, na Ordem do Dia de amanhã, o seu recurso para decisão da
Mesa. Ficam incluídos na Sessão Ordinária de terça-feira, dia 12 de
fevereiro: Requerimento 023/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio;
Requerimento 024/2019, do Deputado Adelmo Soares; Requerimento
025/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso; Requerimento
026/2019, de autoria do Deputado Adriano; Requerimento 027/2019,
de autoria do Deputado Duarte Júnior; Requerimento 028/2019, de
autoria do Deputado Zé Inácio; Requerimento 029/2019, de autoria da
Deputada Helena Duailibe. Além do recurso, faço o registro do
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Uma Questão
de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Com a sua
aquiescência, municipalista que sou, gostaria também de subscrever o
requerimento ao presidente da Famem, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Está feito o registro. Peço à Mesa que faça o
registro do Deputado Hélio Soares.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Professor Marco Aurélio, por 30
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa, galeria e todos que acompanham a transmissão
desta sessão. Hoje é um dia de enorme alegria vir a esta tribuna para
discorrer sobre uma grande vitória que o povo do Maranhão teve na
última sexta-feira, desde quando eu tenho pautado nas redes sociais,
seja através de entrevistas, vários parlamentares vibrando com esta
vitória de uma luta na qual persistimos há quase quatro anos. Deputado
Márcio Honaiser, o Parlamento requer de nós persistência, o
Parlamento não é chegar e atirar para todo lado e falar tudo e só pensar
que porque falou desse microfone está resolvido. Tem que ter
perseverança. E o Parlamento também me ensina que sozinho ninguém
consegue construir nada, é preciso buscar unidade. A representatividade
de uma Casa Legislativa reforça demais uma causa, sobretudo quando
esta Casa legislativa é o Parlamento Estadual. Há quatro anos, iniciamos
uma defesa, éramos apenas uma voz, uma defesa a partir de uma
necessidade que tínhamos diante da exclusão dos estudantes do estado
do Maranhão ao lutarem pelo ingresso na Universidade Federal do
Maranhão, na UFMA. Até o ano de 2009, a UFMA tinha o vestibular
tradicional e eu preparei centenas de milhares de alunos para entrarem
na UFMA como professor de matemática. Com o vestibular tradicional
nós tínhamos o estudante daqui no Maranhão fazendo aqui a prova no
Maranhão, não vinha muita gente de fora fazer a prova aqui. As
disciplinas História e Geografia do Maranhão eram pontos positivos
que reforçavam a condição do estudante daqui do Estado do Maranhão.
As obras literárias que a UFMA escolhia quase sempre tinham a ver
com escritores locais, grandes escritores, melhores do Brasil. E nós
tínhamos a Universidade Federal do Maranhão com uma presença de
maranhenses muito grande. Não necessariamente de maranhense que
nasceu aqui, mas que escolheu viver no Maranhão. No ano de 2009,
quando a UFMA aderiu ao ENEM e passou a ter o sistema de seleção
unificada, o SISU, como porta de entrada na Universidade, começaram
vir as distorções. Não é nos subestimarmos como um povo, jamais.
Não é nos subestimarmos como um povo, mas procurar corrigir as
injustiças. Basta olhar o IDEB do Maranhão. Nos últimos quatro
anos, cresceu bastante o IDEB do Maranhão. E como cresceu nos
últimos quatro anos. Mesmo assim temos muitas desigualdades. Os
cursos mais concorridos da Universidade Federal do Maranhão
passaram a ser preferencialmente preenchidos por estudantes de outras
regiões do país, região Sul, região Sudeste. É fato. Dados, por exemplo,
de Imperatriz: na Universidade Federal do Maranhão, de cerca de 250
alunos que tínhamos à época, do início dessa discussão, só 42 eram de
Imperatriz. Em Pinheiro, não era diferente. Deputado Leonardo.

A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO –
Deputado, me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Permitirei daqui a pouquinho, Deputada.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Depois,
Deputado Roberto.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington também, Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu agradeço e já, já vou conceder a oportunidade de recebermos as
contribuições de vocês em nossa fala. Em Pinheiro não é diferente.
Aqui em São Luís também a presença é grande de alunos de outras
regiões do país. E qual é o ganho para o Maranhão? Um estudante, um
jovem que faz 700 pontos no ENEM, 750 pontos no ENEM, Deputada
Helena, V.Exa. que é médica sabe, um menino que faz 750 pontos no
ENEM está pronto para aprender, está pronto para entrar na
universidade. Mas, no sistema do SISU, esse menino fica de fora com
750 pontos. Vem um aluno de outra região do país, ganha vaga. Está
bom, é mérito, é meritocracia. Mas este aluno que vem de fora, na
maioria das vezes, na primeira oportunidade transfere seu curso. Alguns
deles entram na justiça e conseguem a transferência do curso. Outros
conseguem outra nota no ENEM seguinte e transferem o curso. Outros
conseguem passar em outras universidades e vão embora. Fica a vaga
ociosa e a Universidade Federal do Maranhão num momento difícil de
orçamento, tendo que manter dezenas de vagas ociosas e o nosso aluno
querendo entrar sem ter a oportunidade. As políticas afirmativas são
exatamente para corrigir as injustiças. Não adianta falar em meritocracia
se não temos condições iguais. Não adianta falar em meritocracia se as
desigualdades persistem. Políticas afirmativas é exatamente para
diminuírem essas desigualdades. E esta Casa Legislativa no último
mandato se pautou com firmeza, a minha voz ela não era sozinha mais,
diversos parlamentares se uniram a nós, faço questão de destacar o
apoio imprescindível do Presidente Othelino Neto, do Presidente
Humberto Coutinho, à época quando a gente iniciou esta causa, de
diversos parlamentares da legislatura passada, como foi importante o
apoio de todos. E nós, aqui nesta Casa, criamos uma Frente Parlamentar
em Defesa da Bonificação, a exemplo da Universidade Federal do Pará,
a exemplo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará com sede
em Marabá, a exemplo da Federal de Pernambuco, do Rio Grande do
Norte, da Bahia, da UNB e de tantas outras universidades que têm a
política afirmativa da bonificação regional, e lembro, não são reservas
de vagas; reservas de vagas é proibido, mas a bonificação regional é
permitida; além do que quando a universidade escolhe o ENEM e o
SISU como porta de admissão, a universidade tem essa prerrogativa
que está dentro da autonomia universitária, precisamos respeitar a
autonomia universitária. A UFMA, lá no início, quatro anos atrás, que
marcava audiência com o então Reitor Natalino Salgado, via com bons
olhos, mas não conseguiu avançar. Quando a Reitora Nair Portela tomou
posse lá estávamos nós, e esta Casa, de pé, levando esta reivindicação
como uma necessidade do Estado do Maranhão, e a UFMA acolheu
esse pleito, e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONSEPE,
que é um colegiado tão eclético, que é um colegiado com pensamentos
tão distintos, uma ou outra vertente ideológica, mas o CONSEPE foi
unânime, aprovou a Resolução que garante o aumento de 20% as notas
do ENEM para estudantes oriundos de escolas públicas ou privadas
do Maranhão, não precisa ter nascido no Maranhão, mas precisa ter
estudado no Maranhão, precisa ter cursado do 9º ano do fundamental
até o 3º do ensino médio em escolas públicas ou privadas do Maranhão,
isso reforça, sem sombra de dúvida, as condições de ingresso do
estudante daqui do nosso Estado, e esta Resolução foi aprovada por
unanimidade no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal do Maranhão. Nós estávamos felizes, vibrando
com tanta alegria, os estudantes muito satisfeitos com a decisão da
Universidade. O Ministério Público Federal entendendo que feria a
isonomia, entrou com uma Ação Civil Pública e o juiz substituto, à
época, da 3ª Vara Cível entendeu que feriu o Princípio da Isonomia,
mas, à época, esta Casa esteve também, Deputado Roberto Costa, V.
Ex.ª esteve conosco, Deputado Wellington, Deputado Antônio,
Deputado Levi, Deputado Othelino, Deputado Glalbert, vários
parlamentares desta Casa, Deputada Valéria, estávamos a argumentar

com o juiz que haveria de proferir a sentença. A sentença não veio
como nós gostaríamos que viesse. Para muitos seria o fim, mas para
nós que tínhamos a convicção e que temos a convicção dessa política
afirmativa, seria mais uma necessidade de persistirmos nessa luta, e
nós persistimos. E aí faço questão de destacar o papel desta Casa. Esta
Casa buscou se habilitar dentro do processo como amicus curiae, que
é “amigo da corte”. Várias outras instituições solicitaram habilitação
no processo, mas esse direito só foi dado à Assembleia Legislativa do
Maranhão, pela legitimidade desta Casa, pela legitimidade de seus
representantes, por pautar o Estado e suas necessidades. E esta Casa
se habilitou no processo e foi subsidiando a Universidade Federal em
uma ação que teve, em um recurso que teve e a universidade persistiu.
E a palavra da Reitora e de todos os pró-Reitores, Allan Kardec,
professora Dorivan e de todos os membros do Conselho, era: ‘nós
vamos até o fim nesta causa’. E nós persistimos. Lembro de um grande
companheiro nessa luta, o Doutor Marlon Reis, que a época da audiência
pública histórica, lá em Imperatriz, fez um parecer jurídico mostrando
a viabilidade legal dessa causa. Lembro de outra pessoa fundamental
nessa luta, procurador da Assembleia Legislativa do Maranhão, Doutor
Tarcísio, que tanto se esforçou dando bases necessárias dentro desse
recurso que a Universidade Federal do Maranhão teve. E na última
semana, na última sexta-feira, nós tivemos uma grande vitória. Saiu
uma decisão do Tribunal Regional Federal, da 1ª Região, em Brasília,
do eminente relator Dr. Leão Aparecido, onde ele garante, em caráter
liminar, a vitória que é a manutenção da bonificação no ENEM para
estudantes do estado do Maranhão. E esta vitória vem no sentido de
garantir essa política afirmativa. Nas palavras do próprio relator, em
sua decisão, ele coloca que as políticas afirmativas são para corrigir
essas distorções e que se ferissem a isonomia não existia cota para
escola pública, não existia cota para etnias e essa decisão vem reforçar
o pleito de milhares e milhares de jovens do estado do Maranhão. Não
bastava essa decisão, no final da tarde da sexta-feira ainda, saiu uma
outra decisão, e esta nem todo mundo está sabendo. O juiz titular da 3ª
Vara Cível, Dr. Clodomir Sebastião, julgou improcedente a primeira
decisão que havia dado, por suspender a bonificação. A decisão do juiz
substituto acabou sendo julgada improcedente e agora a avenida, para
garantirmos esta política da bonificação, ela é uma avenida certa, segura.
E ainda na última sexta-feira estive com a Reitora Nair Portela e a
Reitora foi enfática em dizer: ‘já vamos colocar no sistema do SISU no
segundo semestre deste ano, já para ter a bonificação’. Nós sabemos
que ainda é uma decisão liminar, mas o pensamento da corte do TRF1,
o pensamento do juiz titular reforça cada vez mais o pensamento do
estudante do Maranhão. Concedo o aparte ao Deputado Roberto Costa.
Em seguida, à Deputada Cleide.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, eu vou deixar primeiro a nossa querida
Deputada Cleide usar da palavra. Logo em seguida, eu faço meu aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputada Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO (aparte) –
Deputado, eu parabenizo V.Ex.ª e, sobretudo, a nós, maranhenses.
Falo nós, maranhenses, porque eu sou cidadã de Caxias com muito
orgulho e cidadã do Maranhão, o que esta Assembleia e meu amigo
Deputado Roberto me concedeu. Eu realmente vou explicar por que eu
achei tão bom, tão importante. Quando a gente, eu e Humberto,
vendemos o nosso Hospital ao Governador José Reinaldo, vendemos
porque ali seria instalada uma Faculdade de Medicina e de Enfermagem.
Para nossa surpresa, no primeiro vestibular de Medicina, de 30 vagas,
só um era de Caxias, 29 eram de fora, a maioria do Piauí, e isso tem se
repetido ao longo dos anos, não só aqui em São Luís, mas principalmente
lá em Caxias, que eu sou de lá. Então, eu tenho, assim, um carinho, uma
admiração muito grande pela Medicina do Piauí. Tem meu amigo, Dr.
Davi, que é ex-prefeito de Parnarama, meu amigo Dr. José Rodrigues,
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ex-prefeito de Paraibano que acompanhava Humberto. Aprendi a
respeitar a medicina daqui porque, quando Humberto foi deputado
pela primeira vez, eu não quis ficar à disposição de gabinete, eu fui
para o Dutra e não me arrependo, porque eu era do INSS, lá eu fiz
amizade com o pessoal daqui, com os médicos, vi que há médicos
bons, importantes, e a gente precisa cultivar isso e formar nosso povo.
Então, eu estou muito contente de saber que agora o Maranhão terá
vez maior, principalmente na medicina que é a profissão que muitos
escolhem. Eu fazia medicina na Bahia e tinha um professor maravilhoso,
Eunir Rocha, de urologia, do Piauí; tinha um professor de oftalmologia,
Dr. Epaminondas, do Piauí. Então, ao Piauí eu rendo minha gratidão,
minha homenagem, mas nós também do Maranhão somos e podemos
ser mais importantes. E V.Ex.ª vai ser o grande responsável por isso.
Muito obrigado de coração por ajudar nosso povo e nossos jovens.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, Deputada Cleide. Deputado Roberto Costa. Em
seguida, o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) -
Deputado Marcos, eu primeiro quero destacar seu papel na verdade de
grande articulador desse movimento que foi criado na Assembleia por
meio de uma frente da qual nós temos orgulho de participar, a seu
convite, de termos participado dessa luta, de todo esse processo de
diálogo que houve com os municípios do Maranhão, aquela audiência
pública que foi feita em Imperatriz memorável, inclusive como V.Ex.ª
citou a presença do Dr. Márlon Reis participando ativamente e
juntamente com a comunidade universitária. Essa vitória para mim é
uma vitória do Poder Legislativo do Maranhão, mas é uma das vitórias
mais importantes que o estado do Maranhão poderia ter, porque essa
vitória na verdade está garantindo o futuro de milhares de maranhenses
e trazendo a esperança num setor que é fundamental na vida de todo
cidadão, de toda cidadã, que é a saúde pública. Porque o que acontecia,
na verdade, o que vem acontecendo na nossa estrutura educacional na
área da medicina, na verdade, é que o Maranhão, por muitos anos,
formou profissionais que não tinham, na verdade, nenhum compromisso
com o Estado do Maranhão. Alguns iniciavam o seu processo de
formação na Universidade Federal do Maranhão, mas com primeiro
período, segundo período, conseguiam, na verdade, a liberação, a sua
transferência, e deixavam de dar oportunidade para os filhos da terra.
Essa vitória é muito mais ampla, não só para o curso de medicina, mas
para o curso de direito, de geografia, de história, de todos os setores da
Universidade Federal do Maranhão. Mas ela só está sendo conquistada,
acima de tudo, pela sua persistência, pelo seu compromisso de levar
essa frente com toda força. E mostrando que essa luta, na verdade, era
uma luta do Poder Legislativo, como você já citou o nosso querido
Presidente Humberto Coutinho. E nós citamos aqui também a presença
marcante também do apoio do nosso Presidente Othelino, de todos os
deputados desta Casa. E eu fico feliz porque eu sei, na verdade, o
quanto isso é importante para o Estado do Maranhão. E até anunciando
aqui que essa luta que já se conseguiu através da UFMA nós vamos
estendê-la. Estender como você já disse que já está fazendo a indicação
para que também a UEMASUL crie essa bonificação. Eu e a Deputada
Cleide Coutinho já estamos apresentando também um projeto aqui
para que a Universidade Estadual do Maranhão também crie essa
bonificação para garantir o direito aos estudantes maranhenses. Então
é uma vitória da Assembleia Legislativa, mas, acima de tudo, do povo
do Maranhão. E sem a sua presença, sem a sua liderança nesta Comissão
essa vitória não teria chegado. Meus parabéns, Deputado Marco.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, Deputado Roberto. Deputado Wellington, solicitou
o aparte? Pois não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Marco Aurélio, como já fiz o uso do Pequeno

Expediente tratando do tema, tratando do assunto, mas como acho
pertinente, já que V. Exa. está utilizando o Grande Expediente, mais
uma vez para parabenizá-lo pela iniciativa, pela presidência dos
trabalhos, a montagem de sua iniciativa de uma frente parlamentar. E
uma frente Parlamentar que teve resolutividade. Até então com uma
boa presença de parlamentares na própria comissão temática, uma
comissão totalmente específica para o assunto. A participação do
Presidente desta Casa, Presidente Othelino, o Vice-Presidente Glalbert
Cutrim e a participação de muitos outros parlamentares. E realizamos
duas grandes audiências públicas. Uma audiência pública em São Luís
e, bem lembrado por V. Exa., também uma audiência pública memorável
na cidade de Imperatriz com telões colocados fora da Câmara Municipal
de Imperatriz. O acesso e a participação de muitos estudantes. Inclusive
também a contribuição do Dr. Marlon Reis, ex-juiz estadual, candidato
ao governo do Estado do Tocantins. E uma contribuição que com
certeza fez toda uma diferença para a avaliação do CONSEPE, para a
avaliação do mérito. Mas essa luta vai ao encontro do anseio, do desejo
de V. Exa. como professor, que muito tempo militou nessa área em
Imperatriz. E conseguiu captar essa demanda que a gente tem
vislumbrado no nosso dia a dia, enquanto diretor de curso preparatório
para concurso público. E principalmente daquele jovem hipossuficiente,
aquele jovem que não tem condições, muitos filhos de empresários, de
políticos às vezes buscam a faculdade particular e aí dão continuidade,
dão vazão aos seus sonhos, muitas vezes aquele candidato que ele não
tem condições e ele busca como única opção a Universidade Pública
Federal e a Assembleia Legislativa captou essa demanda, capitaneada
por Vossa Excelência, e uma luta permanente. Como já foi registrado,
decisão em caráter de liminar, ainda cabe talvez recurso por parte do
Ministério Público, mas pode ser que o Ministério Público também se
conscientize de que já vencido nesse momento, nesse atual estágio,
não haja necessidade de recurso, assim como vai ter uma reunião da
Assembleia Legislativa com o CONSEPE, aí eu já quero inclusive fazer
o encaminhamento para que nós também possamos fazer uma visita ao
Ministério Público, para sensibilizar o Ministério Público, para
conscientizar o Ministério Público que o momento agora é de união de
forças, principalmente em defesa dos maranhenses. Como nós já
elencamos, existem duas situações graves: É o candidato que vem de
outro Estado, conquista a vaga, vai embora e a vaga fica ociosa e uma
vaga que poderia ter sido ocupada por um maranhense, que será um
médico maranhense, um médico que vai ficar no Socorrão 1, no Socorrão
2, nas UPAs, no interior do Estado e a segunda situação que o médico
ao concluir o curso ele volta para o seu Estado e aí, mais uma vez, é um
caso gravíssimo porque não é um médico maranhense. A partir do
momento que essa vaga é ocupada na sua totalidade por um acadêmico
maranhense, ele vai continuar no curso e vai ser um médico maranhense.
Então mais uma vez parabéns e é uma luta continuada, precisamos
fazer essa reunião no CONSEPE e precisamos, espero que Vossa
Excelência como Presidente da Frente Parlamentar acate também essa
nossa solicitação e possamos fazer uma visita também ao Ministério
Público para que possamos deliberar juntos. Mais uma vez, muito
obrigado e parabéns.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Wellington. Eu faço questão...

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Deputado
Marco Aurélio, me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (aparte) – Eu
queria parabenizá-lo pelo posicionamento que V. Ex.ª teve, pelo exemplo
que V. Ex.ª está nos dando nesse momento e dizer que realmente,
quando a gente tem um foco, um objetivo, V. Ex.ª como professor, V.
Ex.ª que vem de uma região tão importante como Imperatriz e que
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buscou nessa meta, nesse foco um objetivo de ajudar tantas e tantas
pessoas, tantos e tantos jovens do Maranhão. Então, eu quero apenas
parabenizá-lo e dizer que estou à disposição para colaborar e continuar
lutando por esta causa.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, Deputado Adelmo. E precisaremos, sim, de seu
esforço nas etapas seguintes e no próximo desafio também, como o
Deputado Roberto Costa falou, em prol do curso de Medicina é o
exemplo de Caxias na UEMA, na luta de Medicina na UEMASUL que
será implantada neste ano. Com certeza, a participação de V.Ex.ª será
de enorme contribuição. Faço questão de destacar a participação de
alguns colegas, ainda na legislatura passada, a exemplo do Deputado
Bira do Pindaré, que não está aqui e que se estivesse certamente estaria
fazendo um aparte que muito contribuiu. Já falei do Deputado
Wellington, da Deputada Valéria, Deputado Levi Pontes, Deputado
Glalbert, nosso Presidente Othelino, Deputado Vinícius Louro que
nunca nos deixa esquecer. Faço questão de destacar o Deputado Federal
Deoclides Macedo, então Deputado Federal que teve uma participação
fundamental. Deputado Federal Rubens Júnior que também reforçou
esta causa junto conosco. Ao campus de Imperatriz, professor Daniel,
diretor do campus. Professor Rodson, professora Ana Ligia que era
coordenadora do curso de Medicina, destaco que esse acréscimo de
20% não é só para o curso de Medicina, é para todos os cursos. Mas
vai fazer a diferença sobretudo nos cursos mais concorridos e isso será
de enorme importância. Destaco também a forma em que será aplicada
essa bonificação. Alguns Estados só colocam essa bonificação na ampla
concorrência, mas a Resolução do CONSEPE vai em cada nível de
disputa, seja no aluno de escola pública, seja nas cotas de etnias, seja
na ampla concorrência. Ela aumenta os 20% em cada nível de disputa
que o aluno está participando, isto é de fundamental importância.
Senhor Presidente, hoje estou em uma felicidade muito grande.

O SENHOR DEPUTADO LEONARDO SÁ – Deputado,
conceda-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Conceda-me
um aparte também em seguida?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Leonardo, concedo o aparte a V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO LEONARDO SÁ (aparte) –
Deputado, eu gostaria aqui de parabenizá-lo. Eu sei da luta, do seu
empenho por essa causa. Inclusive há dois anos eu me lembro de uma
ligação...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- V. Exa. era Vereador ainda.

O SENHOR DEPUTADO LEONARDO SÁ - Era Vereador
no município de Pinheiro e recebi uma ligação de V. Exa. me tratando e
me fazendo conhecer esse tema da bonificação. É de extrema importância
para o estudante do estado do Maranhão, eu lhe parabenizo. Isso é
uma causa que tem que ser amplamente divulgada na imprensa
maranhense, por todas as escolas do nosso Estado. V. Exa hoje, e todos
que contribuíram com isso, prestam grande serviço ao nosso Estado,
um grande serviço aos estudantes do Maranhão. V. Exa está de parabéns,
fez um trabalho, levou essa causa e hoje é uma realidade que vai se
aplicar aqui no nosso Estado. Parabéns mais uma vez, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado. Deputado Rafael Leitoa com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Só
para realmente parabenizar sua luta, Deputado Marco, tive o prazer

de participar de uma audiência aqui em São Luís e a gente percebe que
quando a Casa traz os bons propósitos aqui toda a sociedade é que
ganha. Mas realmente essa luta a gente não poderia deixar aqui de
manifestar os nossos parabéns, porque na verdade quem ganha são os
alunos, os estudantes do estado do Maranhão. E, obviamente, você
como professor que está no seu painel aqui da Assembleia Legislativa,
Professor Marco Aurélio, não poderia deixar de encampar essa luta
pelos nossos estudantes. Queria aqui só registrar os nossos parabéns
à sua luta que com muita força de vontade conseguiu essa grande
conquista para os estudantes maranhenses.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Rafael. Com a palavra, o Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) –
Deputado, parabenizar V. Ex.ª pela luta desse projeto. A gente tende
inicialmente a pensar muito pela ótica do estudante quando fala na
questão do acesso a Universidade, mas muito mais do que isso, que eu
gostaria de consignar aqui nesta sessão, é o meu apreço por conta da
importância dessa ação para a própria saúde no Maranhão. A gente
sabe que a região Nordeste hoje tem uma média de profissionais de
Medicina, quando a gente pensa em milhares de pessoas em quantidade
de médicos por mil habitantes, a nossa praticamente é metade ainda da
região Sudeste, então a gente ainda tem falta de médicos no Estado. E
um dos fenômenos que explicam isso, essa questão do acesso à
Universidade. Os estudantes do 2º grau em outros Estados da Federação,
têm acesso às vagas aqui no Maranhão e posteriormente não ficam
aqui dentro do Estado. Então quando você permite ao estudante
maranhense um maior acesso ao vestibular, à vaga, principalmente no
curso de medicina. De alguma forma, V.Ex.ª está antecipando a fixação
desse profissional aqui, melhorando essa densidade médica no estado
e depois favorecendo fenômenos, Deputada Daniella, da regionalização.
A gente sabe que hoje nós temos uma grande desigualdade ainda na
quantidade de médicos dentro da capital aqui na região metropolitana,
principalmente no interior do estado, principalmente no que tange à
sub-especialidade. Então, conforme a gente aumenta a quantidade de
profissionais, a pressão de mercado obviamente levará esses
profissionais a se fixarem no interior, o que certamente vai melhorar
nossa qualidade de assistência dentro dessa estrutura regionalizada de
saúde e, portanto, vai levar a um melhor atendimento. Então, a medida,
muito mais do que uma mera coroação do acesso de um estudante de
segundo grau a uma vaga na universidade, na verdade se reflete como
realmente o prelúdio de uma melhora de indicadores de saúde no nosso
estado. Por isso, os nossos parabéns a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado. Eu faço questão de destacar essa leitura que V. Ex.ª faz, a
pertinência, porque o curso de medicina, tanto em Imperatriz quanto
em Pinheiro na UFMA, foi criado como uma etapa do programa Mais
Médicos, exatamente no sentido de fixar médicos para melhorar a
região Tocantina, a região Sul, a Baixada, para melhorar os indicadores
da saúde. Mas com a maioria dos profissionais sendo pessoas que vêm
de fora e depois retornam se chegarem a se formar, a maioria vai para
suas regiões e não vai fixar. Então, de fato, atende a este desafio e V.
Ex.ª faz justiça em fazer essa leitura. Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Aproveitando a benevolência do nosso presidente em exercício, já que
o tempo se exauriu, é oportuno o seu pronunciamento, o assunto sobre
uma das áreas, principalmente a área da medicina, uma das áreas mais
carentes do nosso país, sabemos como está a saúde do nosso país e
essa área de medicina, esta Casa precisa tomar conhecimentos e
incrementar mais esses assuntos e os nossos pares aqui terem a
consciência do que o nosso estado e o nosso País precisa. Muito
obrigado, incorporo-me ao seu sentimento para que nós possamos
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verdadeiramente representar o nosso Maranhão nessa área da medicina
que é indispensável para todos nós. Muito obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Hélio. Senhores e senhoras, eu faço questão de
dizer mais uma vez da enorme alegria e felicidade nesta grande vitória,
pois poderão ter recursos ainda, mas o certo é que ainda estaremos
juntos, o povo, a Assembleia Legislativa do Maranhão e a Universidade
Federal do Maranhão. Eu faço questão de parabenizar toda a
Universidade Federal do Maranhão, professores, coordenadores, pró-
reitores e de modo especial a Reitora Nair Portella, mulher de coragem,
mulher que assumiu este tema, tema difícil, tema que muita gente diz
que não tem uma sustentação jurídica, mas ela chamou para si essa
responsabilidade, dialogou com o conselho e aprovou esta resolução.
Na última sexta-feira, quando eu postei nas minhas redes sociais, veio
um aluno me esculhambar na minha rede social. E foi dizer que essa
bonificação feria o princípio da universalização que o ENEM propõe,
que é o sistema unificado. E me esculhambou e me chamou de deputado
fraco e me bateu de todo jeito. E aí eu fui ver no perfil desse “deputado”
que ele faz medicina no nosso Estado, na Universidade Federal, e é de
outro estado. Ele é de Minas Gerais. Eu não quero ser segregador.
Longe de mim essa ideia de um país separado, de desunião. É muito
ruim, mas nós temos que lutar pelos nossos. Nós temos que lutar por
quem ajuda a construir o Maranhão. Nós temos que lutar por
oportunidades para o nosso jovem da Baixada, da Região Tocantina, da
Ilha de São Luís, que estuda nas escolas públicas e nas escolas privadas
de nosso Estado. Por esses é a nossa luta. E destaco, deixo bem claro:
essa luta não é do Deputado Marco Aurélio. Nós não temos nem
atribuição para legislar na Universidade Federal do Maranhão. Nós
somos parceiros de uma luta do povo. A Universidade Federal foi
quem legislou através do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Mas é uma luta que nos orgulha em fazer parte. E mais à frente a gente
vai olhar pelo retrovisor e vai ver ao tanto de gente que esta luta
garantiu a oportunidade de uma boa formação na Universidade Federal
do Maranhão e que vão ajudar a construir um estado cada vez mais
justo, um estado cada vez melhor. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar PR/PMN.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pois não, Deputado. O tempo todo?
Deputado Vinícius Louro, por oito minutos, com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz, hoje, a
esta tribuna e com muita alegria é para falar novamente e agora, com a
satisfação, agradecer o nosso Governador Flávio Dino, o nosso
Secretário de Infraestrutura Clayton Noleto, agradecer o nosso Senador
Weverton Rocha pelo tão sonhado asfalto do povoado Independência
no município de Peritoró. Na semana passada, nós estivemos aqui
nesta Casa, na tribuna da Assembleia Legislativa, tratando dessas
estradas, tratando das MAs no Estado do Maranhão, mais
precisamente na região do Médio Mearim, como por exemplo a MA-
122, trecho Independência a Pedreiras e a MA-247, trecho que liga
Trizidela do Vale a São Luiz Gonzaga. E essa é uma estrada, Deputado
Rafael Leitoa, que a gente vem brigando desde a época em que eu era
vice-prefeito da cidade de Trizidela do Vale. E tenho certeza que nesse
novo desafio do Governador Flávio Dino, nesse novo mandato dele,
com certeza, como já foi assinada a ordem de serviço dessa estrada, ela

será concluída. Trazendo uma melhor qualidade de vida para que as
pessoas possam escoar suas produções naquele trecho que é Trizidela
a São Luís Gonzaga que nós fizemos essa grande reivindicação, a MA-
012 que liga o trecho de Cariri a Esperantinópolis. Como também a
MA-381, trecho Pedreiras a Joselândia que conversando até com o
proprietário da empresa que faz, a Conservas naquela região, o senhor
Eduardo DP nos garantiu que. dentre logo. irá fazer esse tapa-buraco,
esses paliativos. Nós temos trechos onde a erosão já está comendo a
metade da estrada e precisa o mais rápido possível que seja reformada
essa estrada, o trecho da MA João do Vale que essa MA, Deputado
Wendel, é uma MA que traz o nome do nosso maranhense do século,
João do Vale. Como também a MA-122 trecho que liga Trizidela do
Vale a Lago da Pedra e a 119 trecho Lago da Pedra, Deputado Rafael
Leitoa, a Paulo Ramos, onde nós tivemos uma votação muito grande lá,
um pedido do Prefeito Deusimar Serra que pediu e com a preocupação
de realmente aquele trecho está muito desgastado por causa das chuvas
quase está intrafegável. Nós sabemos que tem o trecho Vitória do
Mearim a Paulo Ramos que o nosso Governador está asfaltando, mas
ainda não acabou e precisamos que o mais rápido possível esse trecho
de Lago da Pedra a Paulo Ramos seja concluído o tapa- buraco. Como
também, Deputado Ciro, a MA-245, de Lago da Pedra a Bacabal até a
BR-316 ali conseguindo fazer esse tapa-buraco, com certeza, vai
melhorar muito a trafegabilidade da região do Médio Mearim, uma
região importante que escoa tanto o agronegócio como também as
pessoas suas produções e os pequenos produtores.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Deputado
Vinícius, quando possível me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pois não,
Deputado Wendel Lages.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (aparte) – Eu
quero parabenizá-lo pela atuação que  V. Exa. está tendo não só na sua
região, Mearim, mas também por todo o Maranhão. Eu que estive por
alguns momentos na sua região rodando pelas estradas, sei o quanto V.
Exa. é atuante naquela região, principalmente, visitando suas bases,
conhecendo de perto a realidade e as demandas daquela comunidade e
das cidades próximas. E, na semana passada, eu estava aqui na Sessão
quando V. Exa. reivindicou, dentre outras coisas, a situação da estrada
que liga o povoado Independência, e agora V. Exa. retorna aqui para
prestar conta de mais uma situação que foi de prontidão resolvida pelo
Governo do Estado. Então, V. Exa. como Deputado atuante, que eu sei
que V. Exa. é,  e o Governo do Estado, o Governo Flávio Dino  atuando
para poder resolver todas essas situações do nosso Maranhão. Então,
eu quero poder parabenizá-lo por isso. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Obrigado,
Deputado Wendell Lages, pelo seu aparte, muito importante este
reconhecimento e dizer também que V. Exa. é um Deputado muito
atuante, chegou a esta Casa mostrando e representando, de fato, a
cidade de Itapecuru Mirim e se tratando do Hospital de Matões do
Norte, V. Exa. que junto com o nosso Bloco, eu como líder do Bloco,
pediu que a gente pudesse lhe acompanhar para tratar esta demanda do
Hospital de Matões do Norte, eu tenho certeza de que com a sua ida ao
Secretário, na reunião  que foi junto com todos os Secretários de Saúde
e os Vereadores daquela região, V.Exa. vai trazer um grande resultado
àquela população  não podendo fechar aquele hospital  que o próprio
secretário já disse, que o Hospital de Matões não vai fechar. Então, eu
tenho eu agradecer, Deputado Wendell Lages, por esse trabalho que o
Governador  vem fazendo, é muito importante. Queria aqui passar
também o aparte para o nosso Deputado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Deputado Vinícius, V. Exa. está demonstrando aí, está ratificando na
verdade da sua liderança na região e aqui na Assembleia como líder do
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nosso Bloco e parabenizo pela demonstração de interesse e
compromisso àquela região. Região promissora que eu conheço bem. E
estou me recordando aqui das lutas que eu fiz com o teu pai também
em prol das melhorias daquelas estradas, daquele trecho todo da região
ali de Pedreiras. E quero lhe dizer que me adiciono, neste momento, ao
seu sentimento para que possamos realmente dar resposta para aquela
população. Parabenizo pelo seu interesse, pela sua dedicação e coloco-
me à disposição para irmos ao Secretário de Infraestrutura, e sobre o
outro assunto de saúde que V. Ex.ª falou, de Matões, para que possamos
dar a resposta que aquele povo merece. Parabenizo V. Ex.ª pelo assunto
importante e oportuno aqui nesta tarde. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Hélio Soares, muito obrigado pelo aparte. Vossa Excelência que retorna
a esta Casa, onde fez grande falta a esta Casa pelo trabalho, pela
experiência, pela dedicação, pela correria que você faz para dar qualidade
de vida às pessoas. E é muito importante ter V. Ex.ª novamente aqui, e
como colega. Então isso nos honra bastante, a presença de V. Ex.ª
novamente aqui na Assembleia Legislativa. Então fico muito feliz,
Deputados, com esse asfalto. Na semana passada eu vinha falando da
irresponsabilidade que tinha o gestor do município de Peritoró, porque
sabemos que muitas cidades no nosso Maranhão tanto são atravessadas
por MAs como por BRs e lá onde a gente vê que tem um Prefeito que
tem o compromisso, que tem a dedicação, às vezes, Deputado Hélio
Soares, ele não deixa. Por mais que não seja obrigação dele de fazer
operação tapa-buraco em uma MA, mas que corta o município dele,
mas se ele tivesse compromisso e responsabilidade popular, ele não
deixaria. Porque ali quem está sofrendo é o povo que reside e mora
naquela localidade. E principalmente a cidade, o povoado de
Independência que é o portal, a entrada da região do Médio Mearim,
levando ali para mais de 14, 20 municípios que entram, as pessoas têm
que entrar para as suas cidades, têm que passar pelo povoado
Independência. E o que me chama muito atenção é que fizemos a
reivindicação onde a gente já tinha todo o cronograma, como irei falar
amanhã de todas estradas que irão ser asfaltadas, irão ser regularizadas,
as estradas que vão realmente passar pelo tapa-buraco, fechando ali,
melhorando a qualidade de vida e já tenho todo um cronograma e foi
um pedido do Deputado Vinícius Louro, ali nas estradas da região do
Médio Mearim. E o que me chama atenção, Deputado Hélio Soares, é
que depois que anunciamos o asfalto, falamos do asfalto, reivindicamos
o asfalto, o Prefeito municipal apareceu lá junto das máquinas com seu
sobrinho, que é o que diz ser o candidato à sucessão dele. E eu queria
fazer um convite ao nobre Prefeito, ao seu sobrinho, a Secretários da
cidade de Peritoró, eu queria o convite, que a gente possa visitar esse
final de semana, que estarei no povoado Independência com o povo,
agradecendo, comemorando e festejando. E queria aproveitar e convidar
o Prefeito para a gente ir às cidades vicinais, Deputado Glalbert Cutrim,
V.Ex.ª que já foi votado naquele município, para a gente ver a realidade.
É agora que ele tem que levar o sobrinho dele, em uma população que
está lá chateada, está lá reclamando porque o Prefeito sumiu depois
das eleições municipais. Eu fico triste, porque quando ando no
município de Peritoró o que me deparo é uma cidade suja, uma cidade
que realmente a gente não vê a mão amiga da gestão municipal. Quando
eu fui agora visitando os povoados Fagundes, São João das Neves, eu
me deparei com uma caçamba de lixo no município derramando lixo no
terreno, numa piçarreira ali, cometendo um crime ambiental, o que nós
não podemos aceitar. E isso sim é que eu faço o convite para este
prefeito, Padre Josias, que a gente possa ir lá visitar as comunidades
que não têm trafegabilidade, as estradas estão se acabando. E eu faço
questão de ir lá e me colocar à disposição, Deputado Hélio Soares,
para que a gente possa também, além de reivindicar, poder ajudar. Nós
sabemos que muitos deputados foram votados ali na região do Médio
Mearim, muito deputados, então agora é a hora da população cobrar
cada deputado que saiu das suas bases e foram atrás de voto em outras
cidades e agora retornar com empenho, com dedicação e, principalmente,
investindo suas emendas de quatro milhões de reais que um deputado

estadual tem por ano para gastar nas cidades maranhenses. Meu muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Bloco Solidariedade/PP. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Com a palavra, o Deputado Duarte
Júnior, por dez minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Presidente Glalbert, mais uma vez, venho à tribuna para
trazer uma boa notícia. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal
proferiu uma decisão que consumidores e consumidoras de todo país
esperavam, considerou constitucional uma legislação do Paraná que
entende ser abusivo o corte, a suspensão de energia elétrica,
fornecimento de água, serviços essenciais durante as vésperas de feriado,
final de semana, sendo essa uma prática recorrente aqui em nosso
estado. Dezenas, centenas, milhares de consumidores sofrem com essa
prática em nosso estado. Por diversas vezes, esta Casa já propôs
legislações nesse sentido, só que o entendimento na época era de que
essa legislação era inconstitucional por se tratar, de acordo com o
artigo 22 da Constituição Federal de 1988, uma matéria de competência
da União, Deputado Hélio. No entanto, o STF, Supremo Tribunal
Federal, muda o seu posicionamento ao analisar a legislação do Paraná,
entendendo ser constitucional, ser competente às Assembleias
Legislativas, o Poder Legislativo Estadual, para legislar sobre matéria
que trata sobre o corte, a suspensão no fornecimento de energia elétrica
e de água. O Supremo Tribunal Federal entendeu com fulcro, com base
no artigo 24, inciso V e inciso VIII, que estão na Constituição Federal
de 1988 e afirmam ser de competência concorrente do Estado legislar
sobre matéria que trata sobre responsabilidade, sobre dano ocorrido, à
luz da matéria consumerista, e sobre responsabilidade, à luz do meio
ambiente. Por se tratar de uma relação de consumo onde de uma lado
está a concessionária, de um lado está a CEMAR, e do outro lado está
o consumidor, o Estado está diante de uma matéria de direito do
consumidor, logo, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
também pode legislar sobre essa matéria. Por essa razão, Deputado
Adelmo Soares, que, na semana passada, imediatamente após,
Deputado Ciro Neto, tomar ciência dessa decisão de que não cabe
recurso do Supremo Tribunal Federal, eu protocolei um projeto de lei
que trata exatamente sobre essa matéria. projeto de lei exatamente nos
mesmos moldes do que já existe no Paraná, nos mesmos moldes do
projeto, ou melhor, da legislação que foi considerada constitucional
pelo STF. Onde, de acordo com esta lei do Paraná e deste projeto que
aqui foi protocolado, não pode mais a concessionária de energia elétrica,
a concessionária que fornece água, serviços essenciais não pode mais
realizar o corte desses serviços às vésperas de feriados, as vésperas de
um final de semana. Essa prática é abusiva. E é por essa razão que eu
conto com a sensibilidade de todos os colegas deputados e deputadas.
Mesmo porque, infelizmente, as concessionárias não disponibilizam
uma estrutura adequada para realizar a reativação desses serviços. E o
que ocorre, Deputado Ciro, não só aqui em São Luís, mas em todo o
Estado, lá em Presidente Dutra, por exemplo, é que a concessionaria,
Deputado Vinícius Louro, chega no município, no bairro mais distante,
realiza o corte na sexta-feira. Às vezes esse corte indevido, porque a
conta já está paga. Às vezes o consumidor por não ter condição de
pagar, realiza o pagamento numa lotérica, realiza o pagamento em uma
agência bancária. E quando apresenta o comprovante de pagamento
para a concessionária, infelizmente a concessionária não realiza a
reativação dos serviços na mesma velocidade. E o consumidor , aquele
vulnerável, aquele hipossuficiente, passa todo o final de semana sem
energia elétrica na sua casa. Ratifico pela terceira vez: é um serviço
essencial. E, por se tratar de um serviço essencial, é um serviço que
precisa ser mantido para que nós possamos garantir os princípios
constitucionais, dentre os quais eu destaco o princípio da dignidade da
pessoa humana. O projeto, Presidente Glalbert, foi protocolado. Será
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Como agora nós
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temos como justificativa essa decisão irrecorrível do Supremo Tribunal
Federal, entendemos pela constitucionalidade desse projeto. E eu conto
muito com a sensibilidade, com a atenção de todos e todas presentes
nesta Casa para que nós possamos garantir ao consumidor maranhense
o mesmo benefício, o mesmo direito que o consumidor do Estado do
Paraná tem nas suas casas e nas suas residências. Era esse o registro
que eu gostaria de fazer. Deputado Wendel Lages, lá em Itapecuru,
casos como esses também ocorrem. E é por essa razão que nós devemos
nos unir. Nós devemos somar forças para que nós possamos tornar
este projeto lei. Todos nós somos consumidores, como disse Kennedy
em 15 de março de 1962: “Consumidor somos todos nós, porém
consumidor é o único polo não eficazmente organizado, afetando e
sendo afetado todos os dias”. Por esse e para esse motivo é que
precisamos nos unir para colocar toda essa teoria na prática. Muito
obrigado.

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 – Eu gostaria
de pedir o tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinicius Louro pelo tempo da
Liderança do Bloco PR/PMEM, por cinco minutos, sem direito a
apartes.

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, eu retorno agora novamente
para esta Tribuna para trazer também à tona dois assuntos, onde nós
fizemos Indicações. Nós fizemos várias Indicações de ambulâncias
para os municípios do nosso Estado, principalmente aqueles municípios
que nós tivemos uma maior atuação, um pedido, de uma liderança, de
um Prefeito, mostrando a realidade realmente que há necessidade de
ambulância. Parabenizando o Governo do Estado do Maranhão que,
na nossa legislatura passada, no mandato passado do Governador, ele
atendeu muitos municípios realmente trazendo aí uma saúde de
qualidade, principalmente no setor de transporte, da logística que o
Governo do Estado do Maranhão fez doações de várias ambulâncias às
cidades maranhenses, mas nós sabemos que ambulâncias são bens que
são depreciativos decorrente de seu uso, da forma, às vezes há cidades
que são intrafegáveis, tem o problema ali na zona rural que ela vai
também buscar o paciente. E com isso tudo, eu vim aqui novamente
indicar ambulâncias para que a gente possa trazer uma saúde de
qualidade aos nossos munícipes. E aqui, Senhor Presidente, eu queria
falar um pouco dos municípios, onde a gente fez essas Indicações,
como município de Viana, o município de Morros, Grajaú, Santo
Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda, Poção de Pedras, Vitória
do Mearim, Conceição de Lago Açu, Lago da Pedra, Paulo Ramos, São
Raimundo Doca Bezerra, São Roberto, Lago dos Rodrigues, Igarapé
Grande, Bernardo do Mearim, Trizidela do Vale, Pedreiras e Peritoró.
Essas são algumas cidades, Deputado Hélio Soares, que nós fizemos
essa Indicação para que realmente a gente possa poder efetuar e junto
com o nosso Governo do Estado do Maranhão gratificar essas cidades
com essas ambulâncias. Senhor Presidente, eu também queria aqui
falar um pouco de uma outra Indicação  que foi lida hoje, por meio  da
Mesa Diretora, que nós entramos, que é a Indicação para o Polo da
UEMA para o município de Pedreiras, é uma  cidade-polo, hoje Pedreiras
é polo de dezoito municípios ali circunvizinhos e há a necessidade, há
um tempo já houve o Curso de Direito  pela UEMA  na cidade de
Pedreiras e foi um pedido na época  do então Prefeito Raimundo Louro
para aquela cidade  e, no decorrer dos seus quatro anos, ele  conseguiu

e com parcerias  do município de Pedreiras  com a UEMA de segurar,
de ajudar que realmente o corpo docente  pudesse ir à cidade de
Pedreiras e lecionar  junto com os alunos  naquele município. Mas,
depois teve um grande problema,  Deputado Hélio,  que veio a crise  e
a UEMA não podia mais manter os professores na cidade de Pedreiras
e aí começaram  passar uma bolsa para que eles pudessem vir estudar
aqui em São Luís, e agora a  gente vem aqui reforçar  esse pedido que
volte novamente a UEMA para  Pedreiras, mas reforçando  que a
UEMA   possa trazer o Curso de Direito  novamente para  Pedreiras,
o Curso de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Administração e
Ciências  Contábeis, porque realmente é uma cidade  que precisa desse
grande polo de educação  para melhor poder capacitar  todos os nossos
jovens  dando assim uma oportunidade para melhorar as suas vidas e
as vidas dos seus familiares,  como também, Senhor Presidente,  fizemos
uma Indicação para a cidade Arari, Morros, Lago da Pedra,
Esperantinópolis, a Indicação do Polo do IFMA, é muito importante,
é um mecanismo que vai trazer capacitação às pessoas, aos jovens e a
gente vê, onde conseguimos já um IFMA para a cidade de Pedreiras, eu
acompanhei toda a sua logística, acompanhei todos os alunos desde o
início até o final e eles depois, Deputado Dr. Yglésio, no campo de
trabalho. A satisfação é muito grande você tirar ali um cidadão, um
jovem que não tem condições, não tem conhecimento de trabalho e ali
você colocá-lo no campo de trabalho de forma preparada, de forma
essa em que ele vai entrar mais competitivo no campo de trabalho na
nossa cidade. Então é isso, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – PSDB, declina. MDB, declina. PV, declina.

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.

Resumo da Ata da Terceira Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia sete 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, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniela Tema,
Detinha, Doutor Leonardo, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé
Inácio Lula.  Ausentes os Senhores Deputados Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pastor Cavalcante
e Vinícius Louro. 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. Nesta oportunidade,
em virtude o afastamento do Deputado Marcelo Tavares, licenciado
nos termos do artigo 72 e 78 do Regimento Interno, o Presidente deu
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posse ao Deputado Estadual Edivaldo Holanda. Em seguida, concedeu
a palavra aos Deputados (as): Zé Gentil, Fernando Pessoa, Leonardo
Sá, Rildo Amaral, Wellington do Curso, Rafael Leitoa, Márcio Honairser
e Rigo Teles. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo
à apreciação do Plenário que aprovou os Requerimentos nºs: 008/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando
mensagens de congratulações ao Senhor Daniel Blume Pereira de
Almeida, parabenizando-o pelo cargo de Conselheiro Federal na OAB;
009/2019, de mesma autoria, enviando mensagens de congratulações
ao Senhor Thiago Roberto Morais Diaz, parabenizando-o pela reeleição
de Presidente da OAB-MA, no dia 01 de fevereiro do ano em curso e
010/2019, também do Deputado Wellington do Curso, no mesmo
sentido, ao Senhor Marcio Antônio Pinto de Almeida Filho,
parabenizando-o pelo cargo de Diretor Geral da ESA, no dia 01 de
fevereiro do ano em curso. O Requerimento nº 011/2019, de autoria do
Deputado Glalbert Cutrim, ficou transferido devido à ausência do
autor. Submetidos à deliberação do Plenário foram deferidos os
Requerimentos nºs: 012/2019, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim,
solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares do Senhor
Fábio Fernandes, mais conhecido como “Fabinho”, pelo seu
falecimento; 013/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa,
enviando mensagens de pesar aos familiares do Senhor José Medeiros,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 05/02/2019; 014/2019, de autoria
da Deputada Mical Damasceno, no mesmo sentido, aos familiares do
Pastor Odair Marinho Carvalho, pelo seu falecimento, ocorrido no dia
03/02/19, na Cidade de Presidente Dutra e 015/2019, de mesma autoria,
encaminhando mensagem de pesar aos familiares do Diácono Jorge
Henrique Sousa de Azevedo, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 03/
02/19, na Cidade de Presidente Dutra. Na forma do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 016/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa;
017 e 018/2019, de autoria do Deputado Adriano e 022/2019, de autoria
da Deputada Mical Damasceno. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Arnaldo Melo. No tempo dos Partidos
e Blocos o Deputado Adriano falou pela Liderança do PV. No tempo
do PSDB falou o Deputado Wellington do Curso. No Expediente Final
ouviu-se os Deputados César Pires e Fernando Pessoa. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 11 de
fevereiro de 2019.

Ata da Segunda 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. O

Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos
de Lei n°s: 021/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que obriga
os estabelecimentos comerciais situados no Estado do Maranhão a
disponibilizarem, para consulta, o Código de Defesa do Consumidor e
022/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a
humanização no serviço bancário, estabelece direitos e deveres, sanções
administrativas; Requerimentos nºs: 008/19, do Deputado Wellington
do Curso, enviando mensagem de Congratulação ao Advogado Daniel
Blume Pereira de Almeida, parabenizando-o pelo cargo de Conselheiro
Federal na OAB, bem como ao Advogado Thiago Roberto Morais
Diaz, parabenizando-o pela sua reeleição para Presidente da OAB-
MA, no dia 01 de fevereiro do corrente ano; 010/19, ainda do Deputado
Wellington do Curso,  para que seja enviada mensagem de congratulação
ao Advogado Marcio Antônio Pinto de Almeida Filho, parabenizando-
o pelo cargo de Diretor Geral da ESA, no dia 01 de fevereiro do corrente
ano; 011/19, do Deputado Glalbert Cutrim, enviando mensagem de
congratulação ao Prefeito de Igarapé Grande, Senhor 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, ocorrida no dia 30 de janeiro do corrente ano; 012/
19, também do Deputado Glalbert Cutrim, enviando mensagens de
pesar aos familiares, do Senhor Fábio Fernandes, mais conhecido como
“Fabinho”, pelo seu falecimento; 013/19, do Deputado Roberto Costa,
solicitando 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 do ano em curso; 014/19, da
Deputada Mical Damasceno, encaminhando mensagem 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 e 015/
19, de mesma autoria, no mesmo sentido, 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. Indicações nºs: 008 a
034/19, todas de autoria do Deputado Vinícius Louro, ao Secretário de
Estado de Educação e Cultura, Senhor Felipe Camarão, solicitando o
envio de ônibus escolar para atender os alunos dos Municípios de
Trizidela do Vale, Lago da Pedra, Vitória do Mearim, Viana, Morros,
Grajaú, Tuntum, Barra do Corda, Lima Campos, Timbiras, São Mateus,
Joselândia, Santo Antônio dos Lopes, Conceição do Lago Açu, Lago
do Junco, Paulo Ramos, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto,
Porção de Pedras, Lago dos Rodrigues, Igarapé Grande, Bernardo do
Mearim, Pedreiras, Peritoró, São Luís Gonzaga,  Arari e Carolina; 035/
19, ainda do Deputado Vinícius Louro, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação
asfáltica da MA 012 entre o trecho compreendido do Povoado Cariri
(Igarapé Grande) a Esperantinópolis; 036/19, do Deputado Arnaldo
Melo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
solicitando que o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto viabilize o projeto de pavimentação no trecho entre o Povoado
Alto Alegre – Parnarama; 037/19, do referido Deputado, também ao
Governador do Estado, para que autorize o Secretário de Estado de
Infraestrutura a recuperação da MA 034, trecho entre os Municípios
de Caxias e Bau; 038/19, do Deputado Fábio Macedo ao Governador
do Estado, solicitando providências junto ao Senhor Secretário de Estado
de Educação, Senhor Felipe Camarão para a reforma do Farol da
Educação do Município de Dom Pedro; 039/19, do Deputado Adelmo
Soares, ainda ao Governador do Estado, a fim de que providencie a
revitalização ambiental do Riacho do Ponte, localizado no Município
de Caxias; 040/19, do Deputado Adelmo Soares ao Governador,
solicitando 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; 041/19, da Deputada Doutora Cleide Coutinho, ainda ao
Governador do Estado do Maranhão, com encaminhamento para o
Secretário de Estado da Infraestrutura do Estado, solicitando a
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construção de uma ponte que ligue os bairros “Cangalheiro” e “Ponte”,
na Cidade de Caxias. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação, o Expediente lido pela Primeira Secretária,
após deferir as indicações acima mencionadas. Inscrito no Pequeno
Expediente, o Deputado Adelmo Soares afirmou que trabalhará pela
agricultura familiar e reforçou seu compromisso com o Município de
Caxias. Em seguida, o Deputado Rigo Teles relatou ter protocolado um
Projeto de Resolução Legislativa, solicitando a criação da Frente
Parlamentar em defesa da implantação do Campus da Universidade
Federal do Maranhão, no Município de Barra do Corda. O Deputado
Fernando Pessoa informou ter protocolado uma indicação solicitando
a construção de uma ponte no município de Tuntum, ligando o centro
da cidade ao Bairro Mil Réis. Por sua vez, o Deputado Rildo Amaral
reafirmou apoio a policiais, bombeiros e professores. Em seguida,
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso discursou em defesa dos
servidores públicos e da realização de concursos. Com a palavra a
Deputada Daniela Tema relatou sua preocupação em construir um
mandato participativo, se comprometendo em defender o
municipalismo, o progresso social, a qualidade de vida, segurança,
saneamento básico, saúde e trabalho, buscando garantir acima de tudo
o direito do trabalhador, das mulheres e dos jovens que tanto precisam
de assistência. O Deputado Professor Marco Aurélio afirmou que
continuará a luta para construção do Hospital do Servidor em Imperatriz.
Por fim, o Deputado Rafael Leitoa informou sobre a decisão do Tribunal
de Contas da União que determinou a paralização da obra da BR-35.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à apreciação
do Plenário que aprovou o Requerimento nº 006/2019, de autoria do
Deputado Rigo Teles, ao Excelentíssimo Ministro da Educação,  Senhor
Ricardo Velez Rodrigues, ao Senador Davi Alcolumbre, Presidente do
Senado e ao Deputado Rodrigo Maia, Presidente da Câmara Federal,
bem como aos membros das bancadas maranhenses na Câmara e no
Senado, solicitando apoio para a implantação do Campos Avançado da
Universidade Federal do Maranhão-UFMA, no Município de Barra
do Corda. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 001/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
enviando mensagens de pesar à família vitoriense do Monsenhor Sérgio
Lelmetti, pelo seu falecimento ocorrido no dia 03 de fevereiro de 2019
e 002/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, subscrito
pelo Deputado Neto Evangelista, com nota de pesar à família do Senhor
Henrique Augusto de Miranda, conhecido como Chico Arara, pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 04 de fevereiro de 2019. Na forma do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 008, 009 e 010/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; 011 e 12/19, de autoria do Deputado
Glalbert Cutrim; 013/19, de autoria do Deputado Roberto Costa; 014
e 015/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno. Não houve orador
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos
Partidos e Blocos ouviu-se, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, o Deputado Marcelo Tavares relatou que se sente honrado
em retornar a esta Casa para representar o povo maranhense, mas que
se afastará do Parlamento para chefiar a Casa Civil. Falando pelo
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, o Deputado Fernando Pessoa
informou que esteve visitando diversas Secretarias de Estado, alguns
Presidentes e representantes de órgãos e entidades estaduais,
reafirmando o compromisso e o desejo de atender as demandas dos
diversos municípios nos quais recebeu apoio e votação. O Deputado
Vinícius Louro cobrou melhorias nas vias públicas de Peritoró. No
Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 06 de fevereiro de 2019.
Presidente, em exercício - Deputado Glalbert Cutrim. Primeira Secretária
- Deputada Andreia Rezende. Segunda Secretária - Deputada Doutora
Cleide Coutinho
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