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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/02/2019 – 4ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
1. MDB - 5 MINUTOS
2. PV - 5 MINUTOS
3. PSDB - 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.02.2019
I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. 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
VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR, A PEDIDO DO AUTOR.
2. REQUERIMENTO Nº 023/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA, NO DIA 14 DE MARÇO
PRÓXIMO, SESSÃO ESPECIAL EM PROL DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 201 9, LANÇADA PELA CONFERÊNCIA
NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR, DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).
II - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA
3. REQUERIMENTO Nº 030/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGENS DE PESAR
AOS FAMÍLIARES DOS 10 ATLETAS DO FLAMENGO QUE
MORRERAM DE FORMA TRÁGICA, EM UM INCÊNDIO NO
CENTRO DE TREINAMENTO DO FLAMENGO, EM VARGEM
GRANDE, RIO DE JANEIRO/RJ.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 13/02/2019 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que concede ao aluno com deficiência
locomotora permanente ou temporária, a prioridade na matrícula em
escola da Rede Estadual mais próxima da sua residência.
2. PROJETO DE LEI Nº 038/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência Veterinária – SAMUvet para resgate, primeiros
socorros e atendimento de animais em vias públicas e dá outras
providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 039/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia de Incentivo ao
Ciclismo no Estado do Maranhão.
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4. PROJETO DE LEI Nº 040/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que dispõe sobre a exigência de valor mínimo, para
pagamento com cartão de crédito ou débito, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providencias.
ORDINÁRIA 2ª 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.
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 3ª 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.
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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 4ª S E ÚLTIMA ESSÃO:
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.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia doze 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 nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, 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, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio,
Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Zé
Inácio Lula.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do texto bíblico e a Ata da Sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e a Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (Lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 037 / 19
Concede ao aluno com deficiência locomotora,
permanente ou temporária, a prioridade na
matrícula em escola da Rede Estadual mais
próxima da sua residência.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida e assegurada a prioridade de matrícula
ao aluno portador de deficiência locomotora, permanente ou temporária,
em estabelecimento de ensino da Rede Pública Estadual que seja mais
próximo à sua residência.
Art. 2º - Considera-se deficiente locomotor, para os efeitos
dessa Lei, o indivíduo que porta disfunção física ou motora, permanente
ou temporária, de caráter congênito ou adquirido, ao nível dos membros
inferiores ou superiores que dificulte sua locomoção.
Art. 3º - O aluno portador da deficiência referida, de forma
pessoal ou por meio de seu representante legal, apresentará documento
que comprove o local de sua residência no ato da realização da matrícula.
Art. 4º - O aluno portador da deficiência referida, de forma
pessoal ou por meio de seu representante legal, apresentará laudo
médico com a finalidade de comprovar a deficiência alegada no ato da
realização da matrícula para que seja garantida a prioridade de que trata
esta Lei.
Art. 5º - A respectiva instituição de ensino deverá promover a
adequação dos seus espaços físicos para o devido acolhimento do
aluno portador da referida deficiência.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 11 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem como objetivo assegurar aos
portadores de deficiência locomotora, sendo esta permanente ou
temporária, a prioridade em matrícula em estabelecimento de ensino
da Rede Pública Estadual que seja mais próxima à sua residência.
Como previsto no artigo 2º do presente projeto, considera-se
deficiente locomotor, para os efeitos dessa Lei, o indivíduo que porta
disfunção física ou motora, permanente ou temporária, de caráter
congênito ou adquirido, ao nível dos membros inferiores ou superiores
que dificulte sua locomoção.
A partir deste Projeto os indivíduos portadores da referida
deficiência poderão exercer seu direito à educação de forma acessível,
tendo em vista o fato de que obterão o direito de prioridade na matrícula
nas instituições de ensino mais próximas da sua residência, o que
possibilita um maior estímulo educacional aos alunos portadores de
deficiência locomotora.
A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece,
em seu artigo 6º a educação como Direito Fundamental Social, sendo
destacada a importância do seu exercício por todos os brasileiros. A
Lei Federal de nº 9.394 de 20 de janeiro de 1996 estabelece, ademais,
no seu artigo 4º o direito à educação e o dever de estatal de educar.
Destacamos aqui, aos nobres pares, que a Constituição Federal
de 1988 enunciou o direito à educação como um direito social de todos
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e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Como viabilizar essa realidade se não pomos em prática o
princípio da igualdade, que pressupõe que as pessoas colocadas em
situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: “Dar tratamento
isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente
os desiguais, na exata medida de suas desigualdades”. (NERY JUNIOR,
1999, p. 42).
Deste modo, mostra-se justa a reserva de vagas de matrícula
aos portadores de deficiência locomotora nas referidas instituições de
ensino mais próximas às respectivas residências, visto que estas poderão
estudar em um lugar mais acessível, tendo em vista a dificuldade que
portam.
A inclusão social das pessoas com necessidades especiais
consiste, acima de tudo, na criação de mecanismos que lhes permitam
uma melhor adaptação aos sistemas e aos locais sociais comuns.
Vê-se aqui a flagrante necessidade em atendermos essa demanda
social, e proporcionarmos aos portadores de necessidades especiais,
melhores condições para desenvolverem e exercerem o seu direito à
educação.
Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres
Parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.
Assembleia Legislativa, 11 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 038 / 19
Institui o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência Veterinário – SAMUvet para resgate,
primeiros socorros e atendimento de animais em
vias públicas e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1° - Institui no âmbito do Estado do Maranhão o Serviço
de Atendimento Móvel Veterinário — SAMUvet exclusivo, com
funcionamento 24 horas, para animais de rua como cães, gatos e cavalos,
principalmente, nos seguintes casos:
I — Animais de rua atropelados que estejam em via pública;
II — Animais em situação de risco;
III — Cavalos soltos em vias públicas que estejam colocando
o trânsito de veículos ou pessoas em risco;
IV — Animais que sofreram maus-tratos.
Art. 2° - O Serviço do SAMUvet será acionado somente pelo
Centro Integrado de Operações de Segurança - CIOPS.
Art. 3° - O veículo deverá ser equipado com maca, caixa de
transporte, materiais necessários para uma emergência e com uma
carreta acoplada para atender grandes animais.
I - A equipe de profissionais que prestará atendimento no
SAMUvet será composta por um médico veterinário e um motorista;
II — O atendimento avaliará se o animal precisa passar por
cirurgia ou algum tratamento especial. Se necessário será encaminhado
para o Centro de Controle de Zoonoses do respectivo município ou
para Hospital Veterinário Universitário “Francisco Edilberto Uchoa
Lopes” da Universidade Estadual do Maranhão;
III – Após o resgate, os cães e gatos atendidos serão castrados
e em seguida, todos os animais serão encaminhados para doação através
de ONG’s parceiras de defesa e proteção animal;
Art. 4° - as despesas desta lei ocorrerão por conta das dotações
orçamentárias próprias, podendo, se necessário, serem suplementadas.
Art. 5º. O poder executivo editará os atos necessários e
complementares à aplicação desta lei.
Art. 6º. Esta lei entrará em vigor sessenta (60) dias na data
após sua aplicação.
Assembleia Legislativa, 11 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal, em seu artigo 225, §1º, VIII, reconhece
que os animais são dotados de sensibilidade, impondo a sociedade e ao
Estado o dever de respeitar a vida, a liberdade corporal e a integridade
física desses seres, além de proibir expressamente as práticas que
coloquem em risco a função ecológica, provoque a extinção ou submetam
à crueldade qualquer animal.
A norma constitucional atribui um mínimo de direito ao animal,
ou seja, o de não submeter seres sencientes a tratamentos cruéis, práticas
que coloquem em risco a sua função ecológica ou ponham em risco a
preservação de sua espécie. Diante disso, a Lei federal n. 9.605/98, em
seu art. 32, criminaliza a conduta daqueles que abusam, maltratam,
ferem ou mutilam animais.
Apesar da proteção garantida pelo ordenamento jurídico
brasileiro, são vários os casos de abandono, maus-tratos e animais
feridos nas ruas dos diversos municípios do Maranhão. Entretanto, a
ausência de políticas públicas de proteção aos animais é um dos fatores
que contribuem para o aumento destes casos. Diante disso, a presente
proposição tem como objetivo a criação de um Serviço de Atendimento
Móvel Veterinário — SAMUvet que promoverá o resgate e socorro de
animais como cães, gatos e cavalos em vias públicas, principalmente
em casos de atropelamento, abandono e maus tratos.
No Maranhão, a lei estadual nº 10.169/2014 que dispõe sobre
a proteção de todos os animais no Estado do Maranhão estabelece em
seu art. 3°, art. VIII que o poder público tem como objetivo fundamental
“Fomentar a implantação de redes de atendimento a animais doentes,
abandonados, vítimas de violência, entre outras, em âmbito estadual e
municipal.”. Porém, na prática, não há redes de atendimento que prestem
assistência aos animais nestas condições, portanto, o presente projeto
busca implementar uma rede de atendimento aos animais, que deverão
receber os atendimentos de emergência nos respectivos centros de
controle de zoonoses dos municípios que forem resgatados ou para o
Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Maranhão, e,
posteriormente, os cães e gatos deverão ser castrados, como medida
efetiva de controle populacional e em seguida, todos os animais deverão
ser encaminhados para ONG’s parceiras de proteção e defesa animal
que promoverão a adoção responsável.
Diante do exposto, solicito aos nobres colegas a aprovação da
presente proposição.
Assembleia Legislativa, 11 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 039 / 19
Institui o Dia de Incentivo ao Ciclismo no Estado
do Maranhão.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia de Incentivo ao Ciclismo no
Maranhão, a ser comemorado no dia 19 de agosto, dia em que é
comemorado o dia nacional do Ciclismo.
Art. 2º - O Dia Estadual de Incentivo ao Ciclismo passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão;
Art. 3º - O Dia Estadual do Incentivo ao Ciclismo tem como
diretrizes e objetivos primordiais:
I - Propiciar debates, reflexões e eventos sobre a mobilidade
sustentável e segurança de ciclistas no trânsito, motivando soluções
inovadoras de gestão pública;
II - Estimular o uso da bicicleta como meio de transporte;
III - Estimular o uso da bicicleta como atividade desportista,
lazer e recreativa;
IV - Sensibilizar a sociedade, empreendedores privados e os
gestores públicos, dos benefícios socioeconômicos da prática do
ciclismo, sobre a segurança no trânsito e direitos dos ciclistas;
V - Contribuir para a mobilização em prol da ampliação da
malha cicloviária no Estado, e da afirmação da bicicleta como modal
integrado ao sistema de transporte;
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VI – Sensibilizar a sociedade, empreendedores privados e os
gestores públicos sobre a prática do ciclismo como contribuição
relevante à saúde pública e à sustentabilidade socioambiental.
Art. 4º - Durante o Dia de que trata esta lei, o Estado poderá
apoiar e desenvolver atividades como palestras, seminários, encontros,
eventos educativos, culturais, esportivos e recreativos, entre outros,
com a finalidade de conscientizar sobre a importância do uso da bicicleta
como meio de locomoção, segurança no trânsito e direitos dos ciclistas,
qualidade de vida associada ao esporte e lazer e mobilidade sustentável.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 11 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

Art. 3º. A aplicação das normas estabelecidas no “caput” do
artigo 1° desta Lei, não exime os estabelecimentos das obrigações a que
estão submetidos de acordo com a legislação vigente.
Art. 4º. Ao Poder Público compete estabelecer, através de
Decreto, regulamentação própria, às medidas necessárias para o
cumprimento desta Lei.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 11 de fevereiro de 2019. - DEP.
DETINHA – PR - 2º VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA
A bicicleta, historicamente, tem sido utilizada como modalidade
de transporte por milhões de pessoas em todo o mundo, pois, é um
veículo de propulsão humana, altamente eficiente, ecologicamente
sustentável, e muito útil, que permite deslocamentos diários a custos
muito baixos.
Promover a bicicleta é também promover a democracia e a
igualdade social. Uma cidade com um bom planejamento cicloviário
garante a qualquer cidadão em uma simples bicicleta os mesmos direitos
de ir e vir que aqueles que circulam em carros luxuosos. Por esses e
outros motivos ela é um dos muitos canais para se resolver o problema
da imobilidade urbana e do sedentarismo. No entanto ela é acima de
tudo um símbolo. Uma invenção que se equilibra em movimento, torna
mais saudável quem pedala sem poluir o ar que respiramos, pode ser
usada por ricos e pobres, crianças e idosos. Promove ainda a integração
dos espaços públicos e favorece a aproximação entre as pessoas.
A proposta do uso da bicicleta como transporte, que deve
estar integrado ao planejamento estratégico das cidades, está presente
nos debates sobre o futuro das cidades, sobre a sustentabilidade, sobre
mudanças climáticas, qualidade de vida, uso de matriz energética, entre
outras coisas.
A bicicleta representa uma concepção moderna de sociedade e
de cidades, na perspectiva da sustentabilidade socioambiental.
Sociedade e estado devem unir esforços, atuando em processos
educativos em escolas, entidades da sociedade, órgãos públicos e
privados, promovendo parcerias.
Espero contar com o apoio dos colegas deputados desta Casa,
vamos juntos contribuir com reflexões para solucionar problemas que
afetam a vida da nossa população.
Assembleia Legislativa, 11 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

A presente propositura tem o condão de chamar a atenção
para o cumprimento da Política Nacional das Relações de Consumo
que, tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, a proteção de seus interesses
econômicos...assim, como a transparência e harmonia nessas relações.
É verdade que essa é uma prática muito utilizada por
estabelecimentos de comércio e de serviços, sob algumas alegações, as
quais não justificam tal prática. O estabelecimento até pode propor ao
consumidor, na hora de efetuar suas compras, que faça o pagamento
em moeda corrente, devido ao baixo valor, porém, não pode estabelecer
um limite mínimo para realização das mesmas para pagamento através
de cartão de crédito ou débito, inclusive para compras parceladas, na
opção crédito, pois devemos considerar que tal prática é uma afronta
ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
O uso de cartão de crédito ou débito para pagamento é
intensificado, seja pela praticidade ou pela segurança. Mas o consumidor
deve ficar atento e exigir o cumprimento de algumas regras pelo comércio
a varejo, com amparo na legislação consumerista. Os estabelecimentos
que aceitam essa modalidade de compra e venda, não devem impor
valor mínimo para compra em nenhuma circunstância.
Essa modalidade de transação no mercado facilita a vida do
consumidor e aquece ainda mais a economia local, principalmente em
momentos de crise econômica.
Por fim, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, ao tempo em que espero que a mesma mereça por parte de
Vossas Excelências, uma acolhida e posterior aprovação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 11 de fevereiro de 2019. - DEP.
DETINHA – PR - 2º VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

REQUERIMENTO Nº 030 / 19
PROJETO DE LEI Nº 040 / 19
Senhor Presidente,
Dispõe sobre a exigência de valor mínimo, para
pagamento com cartão de crédito ou débito, no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.
Art. 1º – Os Estabelecimentos de Comércio e de Serviços, no
âmbito do Estado do Maranhão, ficam proibidos de exigir valor mínimo
para pagamento com cartão de crédito ou débito aos consumidores.
Parágrafo único – As filiais de estabelecimentos de comércio
ou serviço, cuja política é estabelecida pela matriz, com sede em outra
unidade da federação, estão sujeitas aos ditames da presente Lei.
Art. 2º. A não observância das normas contidas nesta Lei estará
o infrator sujeito às seguintes sanções.
I – Advertência por escrito;
II - multa de 02 (dois) salários mínimos vigente no País;
§ 1º. Os valores provenientes da aplicação da multa, contida
no inciso II, serão arrecadados pelo Tesouro Estadual e aplicados em
programas de proteção e defesa do consumidor do Governo do Estado.
§ 2º. Os valores das multas serão elevados em dobro, em caso
de reincidência.

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a vossa excelência, após ouvida a mesa, que seja aprovado e
encaminhado mensagem de pesar as famílias dos 10 atletas: Athila
Paixão, Artur Vinicios de Barros Silva, Bernardo Pisseta, Cristian
Esmério, Gerdson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da
Silva Matos, Rykelmode Sousa Viana, Samuel Thomas Rosa e Vitor
Isaias, ambos com idade de 14 a 16 anos, que morreram de forma
trágica, na madrugada da última sexta-feira,(08), em um incêndio no
Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, Rio de Janeiro.
Quero externar os meus sentimentos e a minha solidariedade as famílias
e amigos das vítimas, que Deus possa confortá-los nesse momento de
dor e sofrimento.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de fevereiro de 2019.
– Ana do Gás – Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.02.19
EM: 12.02.19
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INDICAÇÃO Nº 089 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Ex a. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o
Senhor Clayton Noleto solicitando, em caráter de urgência a
recuperação asfaltica da MA 245 nos trechos compreendidos entre os
municípios de Lago da Pedra a BR 316, no município de Bacabal.
Nosso pedido justifica-se em virtude de que em decorrência do
período chuvoso e sua pavimentação ainda hoje encontrar-se através
de piçarra, o tráfego que já se encontrava prejudicado, hoje se tornou
impraticável. É iminente a necessidade deste asfalto para o
desenvolvimento e progresso daquela região, e é exatamente por isso
que pedimos a sensibilização e agilidade no que se refere ao início desta
obra.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11 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 090 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Ex a. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o
Senhor Clayton Noleto solicitando, em caráter de urgência a
recuperação asfaltica da MA 119 entre os trechos compreendidos entre
os municípios de Lago da Pedra a Paulo Ramos.
Nosso pedido justifica-se em virtude de que em decorrência do
período chuvoso e sua pavimentação ainda hoje encontrar-se através
de piçarra, o tráfego que já se encontrava prejudicado, hoje se tornou
impraticável. É iminente a necessidade deste asfalto para o
desenvolvimento e progresso daquela região, e é exatamente por isso
que pedimos a sensibilização e agilidade no que se refere ao início desta
obra.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11 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 091 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a Mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, com encaminhamento
para o Secretário de Infraestrutura de Estado, o Senhor Clayton Noleto,
para viabilizar a construção de uma ponte que ligue os bairros
“Cangalheiro” e “Ponte”, na cidade de Caxias.
A cidade de Caxias é cortada em diversos pontos pelo Rio
Itapecuru, o que torna necessária a existência de pontes para ligar os
seus bairros. Os bairros “Cangalheiro” e “Ponte” são dois dos mais
populosos da cidade, inclusive com vários estabelecimentos comerciais
de médio e grande porte, indústrias, bem como diversos serviços
públicos relevantes, como, por exemplo, a Maternidade Carmosina
Coutinho, a escola de tempo integral Aluísio Azevedo com uma média
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de 480 alunos matriculados até o momento, a sede da Polícia Federal
de Caxias e o Complexo da Cidade Judiciária (composta pela Justiça
Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e OAB).
Ademais, o crescimento das atividades comerciais nas regiões
acima mencionadas tem resultado no aumento do fluxo de carros e
ocasionado constantes engarrafamentos nas principais pontes já
existentes, como exemplo podemos citar o que ocorre no bairro “Três
Corações”, que se destaca por ser eminentemente comercial e cujas
ruas próximas à ponte lá existente ficam congestionadas.
Desta forma, fica claro que a construção da ponte ora solicitada
trará inúmeros benefícios à população da cidade, melhorando a
mobilidade urbana e a qualidade de vida de seus cidadãos.
PLENÁRIO: “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN. SÃO LUÍS, 04 DE FEVEREIRO
DE 2019 – DRA CLEIDE COUTINHO – DEPUTADA ESTADUAL
– PDT. – 2ª SECRETÁRIA.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 092 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, SENHOR CARLOS
EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, solicitando providências, em
caráter de urgência, no sentido de determinar que seja ANALISADA
E ALOCADA A FONTE DE RECURSO, COM O OBJETIVO DE
INSTALAR UM CENTRO DE HEMODIÁLISE, NA REGIÃO
DO ALTO TURI, PRECISAMENTE NO HOSPITAL, DR. ISAIAS,
NA CIDADE DE ZÉ DOCA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS
SAÚDE, considerando a enorme distância, até a cidade de Bacabal,
percorrida semanalmente pelos pacientes renais crônicos, e, a ausência
do Estado em matéria de saúde pública na região do Alto Turi.
Estatísticas dão conta que o número de pacientes com
problemas renais crônicos aumentou no Maranhão, na região do Alto
Turi não é diferente. São centenas de pacientes à espera de um
transplante renal e o Maranhão ainda não tem estrutura hospitalar
para transplante em série, nem tão pouco cultura para doação de órgãos
e salvar vidas. Várias vidas foram ceifadas por falta da hemodiálise.
A política de melhorar a qualidade de vida dos maranhenses
está contida no Programa “Mais Saúde” e saúde pública deve ser
tratada como prioridade entre as demais políticas públicas.
Portanto, é iminente a oferta de um Centro de Hemodiálise, na
Região do Alto Turi, especificamente na cidade de Zé Doca, localizada
mais próximo da residência do paciente.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 11 de fevereiro de 2019. - DEP.
DETINHA – PR - 2º VICE-PRESIDENTE
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Expediente lido, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Paulo Neto por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é muito
gratificante retornar a tribuna desta Casa com mais um mandato de
quatro anos. Com a permissão de Deus, estou exercendo meu quarto
mandato de deputado estadual aqui na tribuna desta Casa. Quero
agradecer aos maranhenses pelos mais de meus 40 mil votos que eu
tive nesta última eleição. Estarei à disposição do povo do Maranhão,
acima de tudo, para melhorar a qualidade de vida do povo do Maranhão.
Para proporcionar dias melhores para os cidadãos maranhenses. E
estaremos de prontidão nesta Casa para ser a voz do povo nesta
tribuna. Senhoras e senhores deputados, eu estive esse final de semana
na zona rural do município do Maranhão, no município de Urbano
Santos, o município que eu tive mais votos no Maranhão, mais de sete
mil votos. E lá, graças a Deus, participei de um grande evento da
administração da Prefeita Iracema. Estou alegre porque eu sei o que é
participar da inauguração de uma obra de saúde. Lá foi reinaugurado o
hospital com mais de 30 leitos. Um grande evento que a Prefeita fez no
município. A população em peso estava lá. Num momento hoje difícil
que o Brasil e o Maranhão passam, a gente vê um prefeito abrindo um
hospital. Um hospital com os equipamentos, com todos os
equipamentos que fazem parte da saúde para trabalhar para o povo.
Eu me senti ali alegre. Alegre porque o povo, juntamente com o povo,
vendo uma administração séria. Quero aqui parabenizar a prefeita na
tribuna desta Casa por mais essa obra, porque nós que sabemos como
ela há seis anos recebeu o município de Urbano Santos. E hoje a gente
vê o município de Urbano Santos diferente, com obras com benefícios,
com uma nova administração com a competência que ela tem de
administrar. E nós vendo ali o povo aplaudindo do lado da prefeita
alegre, porque há muito tempo o município de Urbano Santos não
tinha um hospital. Vivia um caos, mas a prefeita foi fazendo o hospital.
Foi reformando, ajeitando, ampliando. E hoje está ampliado, totalmente
recuperado e com todos os seus equipamentos dentro, com corpo
médico, com funcionários, enfermeiros, bioquímicos, biomédico. Então,
a gente vê a diferença no município. E eu quero aqui, Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, parabenizar a administração da Prefeita
Iracema à frente do município de Urbano Santos, meu muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Pastor Cavalcante, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Deputado Othelino Neto, Mesa
Diretora, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Rádio, TV
Assembleia, blogueiros, todos que nos acompanham pelas mídias
sociais, bom dia a todos. Com alegria, estou na tribuna desta Casa,
para fazer a minha primeira fala na segunda semana legislativa. Quero
alinhar o meu discurso em forma de agradecimento, primeiro, a Deus,
a Deus por ter me proporcionado a oportunidade de concorrer a um
cargo público nas eleições de 2018. E também por ter alcançado um
resultado que legitimou o meu mandato popular. Senhor Presidente,
permita-me dizer aos Deputados e Deputadas que nós, os evangélicos,
nós temos duas cidadanias, uma divina, pelo fato de pertencermos a
uma Igreja Evangélica e para esta cidadania temos um conjunto de leis,
com 66 livros, que formam a Bíblia Sagrada. Para essas Leis Divinas,
nós baixamos a cabeça e nos curvamos até os joelhos. Temos também
a cidadania terrena por sermos brasileiros, e para esta cidadania nós
temos leis municipais, estaduais e federais. E temos a nossa Constituição
Federal como a Lei Maior e para essas leis nós também baixamos a
cabeça e nos curvamos até os joelhos, se necessário for. Com esse
espírito de obediência às leis do nosso País, eu cheguei a esta Casa
como Deputado pelo voto popular, um voto de dentro e de fora de
igreja. Assim como os Senhores Deputados também chegaram com o
voto de fora e de dentro de igreja porque que eu creio que aqui não há
um Deputado que não tenha recebido votos de dentro de igrejas, assim
como eu recebi de fora das igrejas. Quero neste momento dizer a todos:
quem sou eu, de onde vim e o que estou fazendo aqui? Inicio dizendo
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que sou brasileiro verde e amarelo, defendo a bandeira ordem e
progresso. Há 40 anos pertenço a Assembleia de Deus, há 36 anos sou
Pastor de igrejas. Há 15 anos Presidente da Convenção de Pastores, a
nossa Comadesma, com sede em Imperatriz. Minha convivência de 40
anos na nossa igreja foi uma convivência, até agora, de paz, de harmonia
e uma convivência familiar. Senhores Deputados e Deputadas, me
permitam que nesses 04 anos de mandato este Deputado possa conviver
nesta Casa de forma harmoniosa, pacífica e familiar. Haverá momento
que é possível que eu até os trate como irmãos, em razão da minha
convivência de 40 anos em igreja, mas prometo que aos poucos irei me
familiarizando a ponto de cumprir todas as regras desta Casa e tratálos como V. Exas., na certeza de que meu pedido será atendido da
tribuna desta Casa. Eu finalizo o meu discurso fundamentando nas
palavras do Salmo 133, Bíblia Sagrada, que diz assim: “quão bom e
quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que
desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba, a barba de Arão. Como
orvalho do Hermom, que desce sobre os Montes de Sião. Porque ali o
Senhor ordena bênção e a vida para sempre”. Duas coisas somente me
chamam atenção nesse Salmo: bênçãos e vida para sempre. Vida para
sempre só pode ser no céu, porque aqui na terra são 70 anos, com
robustez 80, e o que passa é fadiga e canseira. Mas bênçãos são aqui e
aqui se compreende como bênção família, trabalho, educação e tudo
que nos oferece para qualidade de vida. E esse tipo de bênção, no meu
entendimento, só temos uma porta pelo qual podemos receber e essa
porta é a porta da política. Por isso estou aqui para me somar com os
Senhores Deputados pelo bem do nosso Maranhão. Minha vinda aqui
é uma vinda de paz. Não sou de guerra, não sou de briga, sou de paz,
mas, se for necessário, pelo povo não brigo para baixo, brigo para
cima. Vamos juntos pelo Maranhão melhor. Deus abençoe. A paz do
Senhor, é disso que o Maranhão precisa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus
seja a glória por tudo o que fez por mim. Senhor Presidente, membros
da Mesa Diretora, meus colegas deputados e deputadas, profissionais,
posso chamar amigos profissionais da imprensa, amigos da galeria,
telespectadores da TV Assembleia. É com muita honra e gratidão que
me encontro aqui hoje. Minha palavra, nesta oportunidade, só poderia
ser de gratidão. Gratidão ao autor e consumador da nossa fé, ao Deus
todo poderoso e eterno, sem o qual nada do que foi feito se fez.
Gratidão ao meu pastor, Pedro Aldir Damasceno, um homem
batalhador, de origem simples, pioneiro do Evangelho aqui no estado
do Maranhão. Deus o chamou para a sua obra e tem honrado de uma
forma extremamente especial. Ministro do Evangelho há 50 anos, há
36 anos, preside a Assembleia de Deus em Viana, Presidente das
Assembleias de Deus no Estado do Maranhão, Convenção Ceadema
há 16 anos, e se tornou o primeiro líder evangélico do estado do
Maranhão a integrar a Mesa Diretora das Assembleias de Deus no
Brasil. Tenho enorme orgulho e honra, e concedido por Deus posso
chamá-lo de meu pai, um pai amoroso que desde a minha tenra idade
me ensinou as Sagradas Escrituras e os valores que regem a minha vida.
Pai, eu não tenho dúvida de que, se eu estou aqui, é como fruto das
bênçãos de Deus na minha vida. Eu quero lhe dizer do alto deste
plenário que valeu a pena, meu pai, todo o esforço por sua família.
Valeu a pena! Eu quero externar a minha gratidão aos meus filhos,
Renan e Breno, à minha nora, aos meus netos, Emanuel, Heitor e
Rebeca, aos meus irmãos, aos meus amados, a todos os meus amados
familiares e amigos que sonharam comigo para que hoje pudéssemos
cantar a vitória. Externo gratidão à minha igreja, a Assembleia de Deus.
Eu quero, com orgulho em meu coração, declarar que sou assembleiana
desde o nascimento. Amo a minha igreja, peça fundamental na formação
do meu caráter. Comprometo-me a honrá-la através deste mandato.
Que honra, meus amados irmãos, e responsabilidade representá-la, a
CEADEMA - Convenção Estadual das Assembleias de Deus no

8

QUARTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2019

Maranhão, representar a sua Mesa Diretora, o Conselho Político, os
pastores, os missionários, as missionárias, coordenadores de jovens e
de escola bíblica dominical e a toda liderança da nossa denominação.
Há também pessoas de outras denominações que nos deram o voto de
confiança. Que Deus possa recompensá-las. E obrigada pelo voto de
confiança. Quero falar também da minha história. É semelhante a de
milhares de maranhenses que, dia após dia, com seus sucessos e
insucessos, levantam cedo e correm atrás de seus sonhos e objetivos.
Não venho de uma família rica nem tampouco tenho sobrenome de
político. Venho de um lar humilde, de um pastor e de uma enfermeira
que sempre me mostraram o valor de nos doarmos pelo próximo.
Senhores Deputada Ana, minha amiga também, colega Deputada
Daniella Tema, quero me apresentar a todos os colegas. Sou Mical
Damasceno, serva de Deus, administradora e mulher de muita fé e de
ação. Eu nasci em Anajatuba. Meu pai fundou a Assembleia de Deus
naquele lugar e, ao longo desses anos, minha vida, com minha família,
era adquirir experiências que me ensinaram a ser mais forte. Enfrentamos
algumas situações de discriminação por conta da nossa fé. Por onde eu
tenho passado, Deputado Paulo Neto, eu sempre digo que eu nunca
sofri discriminação ou preconceito por ser mulher. Mas por ser
evangélica, por ser cristã eu já senti, já sofri. E sei o que é isso na pele
por ser cristã. Eu sempre falo e rebato: por ser mulher não, mas pela
minha fé já senti isso. Então enfrentamos algumas situações. Mas eu
quero dizer que eu estou aqui para dizer que vamos assegurar ao povo
maranhense o compromisso de lutar arduamente contra todo o tipo de
discriminação. Então, por conta das atividades ministeriais do meu
pai, eu vivi também em Magalhães de Almeida e depois fomos morar
em Viana, onde iniciei minha vida pública. Em Viana vivi os momentos
mais felizes e também triste da minha vida. Poucos anos depois, eu
perdi a minha mãe, a enfermeira Neci Damasceno, precocemente.
Ficaram a saudade e exemplos enormes. Em Viana também constituir
família. Hoje eu tenho alegria de contar com o apoio dos meus dois
filhos e três netos, ambos vianenses, apesar da pouca idade conto com
meus netos que são novos. Influenciada pelo meu pai sempre me
envolvi com os mais diversos trabalhos sociais da igreja por
compreender o nosso papel de propagação da promoção do bem-estar
social na ressocialização, na luta contra as desigualdades e mazelas que
tanto oprimem a nossa gente sofrida do Maranhão. Depois de uma
vida entrega a causa social sempre acreditando no ser humano, no ano
de 2008 concorri ao cargo de Vereadora sendo a sétima mais bem
votada, viu Deputado Wendell, a sétima mais bem votada, mas pela
questão de quociente eleitoral, eu era a primeira da nossa coligação,
mas não consegui ser eleita, mas, enfim, quando foi em 2014 me lancei
novamente, mas vindo como candidata a Deputada Federal obtendo
mais de dez mil votos e pela graça de Deus, eu muito perseverante,
cheia de fé, como sempre eu tenho uma frase que eu me apeguei a ela e
acredito que foi Deus que me deu, que tudo bem, em qualquer
circunstância da minha vida, na alegria ou na escassez, tudo bem, meu
nome à espera de Deus. Então, em 2018, eu fui escolhida, indicada
pelas Assembleias de Deus no Estado do Maranhão, passamos por
uma prévia e lançamos a nossa candidatura, e com a organização da
nossa igreja, nós conseguimos eleger, por meio do projeto social, político
da nossa convenção, três, dois Deputados e uma Senadora. Senhores e
Senhoras, represento neste Parlamento, não é sectário, pelo contrário,
visa servir com excelência toda a população maranhense com a dedicação
especial para assistência social, com projetos relevantes para o nosso
povo, vamos valorizar a família, a saúde, a educação, o trabalho e a
segurança pública. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar as políticas
públicas. O nosso mandato é do povo, quero reiterar mais uma vez que
sou fruto da organização política das Assembleias de Deus no
Maranhão. Desejo servir as comunidades cristãs com excelência e
honrar a confiança dos líderes e irmãos. Iniciamos um novo tempo, não
mais a instituição serve os seus representantes, este mandato é de
todos. De todas as comunidades cristãs maranhenses. Não poderia
deixar de agradecer ao nosso Governador Flávio Dino, que muito nos
ajudou nesta conquista e ao Senador Weverton Rocha, que contribuiu
bastante no direcionamento político, estamos aqui na Casa do Povo
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para trabalhar e somar, unidos pelo nosso querido Estado. Nosso
muito obrigado ao povo do Maranhão, pelos votos de confiança. Que
Deus nos ajude, não só a mim, a cada colega para juntos construirmos
um Maranhão mais digno, uma Maranhão de todos nós. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, imprensa, galeria,
servidores desta Casa e todos que nos acompanham pela TV
Assembleia, meu cordial bom dia. Senhor Presidente, eu quero agradecer
ao povo do Maranhão por ter me dado oportunidade, a Deus em
primeiro lugar, de me reconduzir para o meu segundo mandato aqui na
Assembleia e poder retribuir essa confiança com muito trabalho. Eu
venho aqui também, Deputada Cleide Coutinho, parabenizar o nosso
Governador Flávio Dino que apenas em 41 dias desse novo mandato já
podemos perceber que está a todo gás, com muito trabalho e com
muitas conquistas ainda. Quero aqui frisar a todos, Deputada Detinha,
que só no mês de janeiro estive acompanhando o Governador Flávio
Dino, o Secretário Clayton Noleto, o Presidente Othelino, na entrega
de uma importante MA, que liga Barreirinhas a Paulino Neves. Essa
estrada foi uma estrada muito esperada e que liga o Maranhão à Rota
das Emoções com o Piauí e o Ceará e abre as portas do turismo para
todo o Brasil. Quero aqui também frisar que não parou por aí, Deputada
Daniella, entregamos a segunda escola digna no município de Paulino
Neves ao lado Prefeito Roberto, no povoado Juçara, a Escola Francisco
Xavier. Já é a segunda escola digna que em menos de um ano o nosso
Governador Flávio Dino com o Secretário Felipe Camarão, entrega
naquele município. E não parando por aí, logo, logo estaremos
entregando a terceira escola digna, que será entregue no povoado
Passagem Grande. Totalizando então três escolas dignas, onde já se
somam no total de mais 800 escolas reconstruídas, reformadas pelo
Governo do Estado dentro desses 04 anos do primeiro mandato e mais
esses 41 dias que está se iniciando. Quero aqui, na oportunidade,
colocar também que nesse dia entregamos títulos de propriedades rurais,
Deputado Adelmo, V. Ex.ª que fez um grande trabalho na Secretaria,
que deixou lá o seu legado. Estivemos em Paulino Neves beneficiando
mais de 20 famílias com a entrega desses títulos de propriedades dos
povoados Buriti e do povoado Guajuri, na presença do atual Secretário
Júlio Mendonça. Foi uma importante ação que beneficia os pequenos
agricultores. Não parando por aí, caros colegas Deputados, o município
de Cururupu também já foi contemplado com ações do nosso Governo
Flávio Dino, e ao lado do Senador Weverton Rocha, ao lado da Prefeita
Rosinha entregamos 05 barcos, 10 motores rabetas, redes, caixas e
coletes, equipamentos fundamentais para o desenvolvimento da
atividade pesqueira, principal fonte de renda daquele município. Além
de Cururupu, 53 cidades e 24 entidades que atuam nas cadeias
produtivas de mel, arroz, leite, hortifrútis, pesca, dentre outros, foram
beneficiadas. Isso já é um grande sinal, Deputado Adelmo, de que o
trabalho não vai parar e que nós estaremos aqui na Assembleia para
apoiar o governo de todos nós. Quero agradecer em especial ao
Governador Flávio Dino que atendeu a minha solicitação na semana
passada, na última sexta-feira, dia 8 de fevereiro, quando entregamos
mais um ônibus escolar, Doutor Yglésio, para o município de Santo
Antônio dos Lopes, onde os nossos alunos vão poder contar com mais
esse transporte adequado para a nossa querida Santo Antônio dos
Lopes. Ontem, Senhor Presidente, ao lado do Governador Flávio Dino,
Secretário Jefferson Portela, Delegado Doutor Dircival, coordenador
do programa Pacto pela Paz, participamos da terceira solenidade de
premiação de policiais civis e militares, campeões de apreensão de
armas de fogo. Só em 2018, Deputado Duarte, como Vossa Excelência
colocou aqui ontem no seu pronunciamento, foram mais de 1.428
armas apreendidas, e esse é um grande incentivo que o governo Flávio
Dino dá a esses grandes trabalhadores que merecem ser recompensados,
que merecem estar em evidência e que asseguram a nossa segurança e
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de todos os maranhenses. Eu quero aqui parabenizar os policiais civis
e militares que, pela terceira vez, já é o terceiro ano, Deputado Duarte
Junior, que o nosso governador parabeniza e premia esses policiais.
Essa, Senhor Presidente, são as ações que irão mudar e que estão
mudando e melhorando a vida de todos os maranhenses, principalmente
nas áreas da agricultura, nas áreas da infraestrutura, da saúde e da
educação. Eu gostaria em especial, finalizando já o meu pronunciamento,
de parabenizar o Secretário Felipe Camarão por todas as ações que
tem desenvolvido na Secretaria de Educação. Já se somam, Deputado
Wellington, 800 escolas dignas construídas, reconstruídas e reformadas
no governo do estado, 110 ônibus escolares, incluindo duas lanchas.
São 26 Iemas, Deputada Detinha, e temos ainda mais de 17 a serem
entregues. Eu quero aqui por mais um vez, Deputada Andreia Rezende,
parabenizar o nosso governador e dizer que pode contar conosco que
estaremos aqui, nesta Casa, para apoiar todas as ações em benefício do
povo do Maranhão.

respeitando as convicções de cada um e as diferenças no plano das
ideias, mas defendendo a imagem dessa instituição e buscando entender
as reais e legítimas reivindicações dos cidadãos maranhenses. Parto
para finalizar minhas palavras dizendo que meu mandato será
comprometido com a participação popular, com fortalecimento do
municipalismo, da inclusão social e da garantia de direitos de todos,
notadamente, das mulheres e das minorias. Concluindo, quero contar
um pouquinho de mim a V. Exas. e a todo o Maranhão. Eu tenho como
principal papel ser mãe dos gêmeos Heitor e Túlio, sou dentista
formada pela Universidade Federal do Maranhão, esposa do Stênio e
filha do Francisco e da Rosa de Fátima, sou originária, sim, meus
amigos, de uma família de políticos, sou acostumada a estar à disposição
do povo e a ter sempre um sorriso para receber a todos. Recebam,
portanto, cada um de vocês um abraço fraternal, o meu muito obrigada
e vamos todos trabalhar juntos pelo bem desse nosso Maranhão,
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Andreia Rezende, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, sem apartes,
registro a presença do Vereador Raimundo Amorim, de Brejo de Areia,
a pedido do Deputado Glalbert Cutrim.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA REZENDE (sem
revisão da oradora) – Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Deputado Othelino Neto,
Excelentíssimas Senhoras Deputadas, Excelentíssimo Senhores
Deputados, amigos e amigas da imprensa, minhas senhoras e meus
senhores. Venho pela primeira vez utilizar esse espaço e digo a vocês
que de forma muito emocionada, mas principalmente muito grata. Grata,
primeiramente, ao meu Deus que na sua infinita misericórdia me
concedeu pela segunda vez o dom da vida. Agradecer também e dizer
ao povo do Maranhão que, em face dos 47.252 votos recebidos, muito
me honra lhe representar nesta Casa. Quero agradecer a cada apoiador,
a cada liderança e a cada amigo e amiga deste Maranhão que, mesmo
diante do momento delicado pelo qual passei, levantou a minha bandeira
e não deixou que o nosso sonho e que a nossa esperança pudesse se
arrefecer. Quero expressar uma gratidão muito especial à minha família
Martins. A qual presto homenagens em nome do meu pai, o ex-deputado
Francisco Martins. Pessoa dedicada a cuidar, a proteger e que é, sem
nenhuma sombra de dúvidas, o maior exemplo de ser humano, de
homem de bem e de amor ao próximo que eu conheço. Gratidão que
também se estende à minha família Rezende, especialmente ao meu
marido Stênio Rezende. Esse companheiro de toda uma vida, meu
melhor amigo, meu grande amor. Stênio, tenha certeza que o estilo de
vida que você escolheu e que eu adotei me tornou uma pessoa muito
melhor. Peço licença para nesse momento agradecer uma homenagem
muito especial que me foi feita pelo Governador Flávio Dino. Eu
quero lhe dizer, Governador, que essa sua homenagem no dia da
diplomação me tornou, colocou no meu coração uma vontade muito
grande de estar aqui nesta Casa e de poder servir ao povo do Maranhão.
Preciso fazer uma referência muito especial a V.Exas. meus colegas
Deputados que, de forma tão carinhosa, de forma tão cuidadosa, me
receberam nesta Casa. Especialmente citar a minha amiga Cleide
Coutinho. Quero lhe dizer, minha colega, que faremos das nossas dores,
combustível especial para trabalhar pelo povo do nosso Maranhão.
Ao meu amigo César Pires quero dizer que as suas palavras me levaram
às lágrimas, mas que foram lágrimas de alegria e acalento ao meu coração.
Agradeço também ao nosso líder, Professor Marco Aurélio, pelas
palavras de incentivo e de consideração. E quero deixar um abraço bem
especial ao amigo Arnaldo Melo e ao Deputado Neto Evangelista que
a todo momento que passa por mim me diz a célebre frase: “Qualquer
coisa, chame o Neto”. Aproveito ainda para saudar a Bancada de meu
partido que me indicou para compor como Primeira Secretária a Chapa
Única desta Mesa Diretora, eleita como expressão da vontade de todo
Parlamento, liderada pelo nosso Presidente Othelino Neto. Quero lhe
dizer, Presidente, que estou aqui para somar na nossa administração e
sei que iremos trabalhar muito pela elevada importância desta Casa e
mais ainda pela grandeza do povo do Maranhão. Quero me dirigir a
todos os colegas, indistintamente, para que possamos seguir juntos

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Senhor Presidente,
o ano começa propriamente dito a partir de agora, não é? O Governador
Flávio Dino começa a preparar as suas maldades ou as suas arquitetações
e aí manda para a Assembleia Legislativa para que a Assembleia
Legislativa possa compactuar com as suas maldades ou com seus
intentos contra a população do estado do Maranhão. Nós estamos
aqui atentos e vigilantes. Nós temos na pauta de discussão algumas
alterações que o Governador Flávio Dino tenta engendrar, tenta fazer.
Nessas pautas de modificações temos a Medida Provisória 290, em
que faz algumas alterações à Escola Digna. Nós precisamos inclusive
ter um amplo debate sobre Escola Digna no estado do Maranhão. E a
Medida Provisória 290 faz algumas alterações, nós já apresentamos
um destaque, já apresentamos uma emenda e fazendo referência,
principalmente, à transparência na escolha de diretores das 1.200 escolas
estaduais do Maranhão. A nossa emenda, a Medida Provisória 290,
altera o artigo 3º no seu parágrafo segundo, que na ausência ou
impossibilidade do processo seletivo previsto no inciso IV do presente
artigo, os professores deverão indicar, entre si, os gestores para o
Centro de Educação Integral em que atue. Há necessidade dessa
discussão ser pautada entre os professores. Nós não podemos
compactuar, aceitar, o aparelhamento da máquina administrativa, o
aparelhamento da educação. E a escolha de diretores, no nosso ponto
de vista, no nosso entender e na nossa defesa, que seja feita, que seja
realizada com a participação dos professores, com a escolha dos
professores, não com a gerência da Seduc. Quer dizer que a Seduc
escolhe como ela quiser, escolhe da forma como ela quiser e aí como
fica a participação dos professores propriamente dito? Nós temos
inclusive pautado o nosso discurso no Decreto que trata sobre a escolha
de diretores das escolas e apresentamos a emenda, uma medida
provisória que já está tramitando nesta Casa, com seis dias que nós
teremos para apresentar as emendas, hoje é o limite, hoje é o dia limite
e já estamos apresentando a emenda. Ao apresentarmos essa emenda,
nós fizemos consulta a professores, a sindicalistas, bem como também
colocamos à apreciação dos consultores na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Então, Senhor Presidente, a Medida Provisória
nº 1.290, que trata da escolha de diretores no estado do Maranhão, nós
estamos apresentando uma emenda que aborda a necessidade de que
sejam professores efetivos, porque na verdade o professor efetivo não
tem o receio, não tem o medo da máquina administrativa, do poder
comunista, do Poder Público. A partir do momento que você tem o
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seletivado contratado, ele tem o receio, assim como temos observado,
o que foi alvo de muitas denúncias na campanha eleitoral, que
contratados, seletivados são ultrajados, são humilhados e têm que
levantar bandeiras, participar de comícios e de atividades por conta da
contratação, por conta do seletivo do qual participa. Então precisamos
ter na educação de forma democrática e principalmente de forma
transparente, então que a escolha de diretores seja pautada na escolha
pelos professores. Nada mais justo do que os professores daquela
escola num determinado bairro, numa determinada cidade, em Bacabal,
em Barra do Corda, em Pedreiras, em Presidente Dutra, que os
professores possam se reunir e possam escolher o diretor da escola,
sem interferência do Estado, sem interferência da Seduc, sem
interferência de coloração partidária e, o mais importante, com respeito
à dignidade humana, com respeito à dignidade do cidadão. Todo cidadão
é livre, portanto, que tenhamos a liberdade também pautada nessas
ações na Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente, e eu tenho certeza de que
esse tema ainda vai aflorar e muito e de forma acalorada na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Mas era o que tinha para o
momento. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Maranhão
e a sua população.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Márcio Honaiser, por cinco minutos, sem apartes.
Após o Deputado Márcio, nós vamos iniciar a Ordem do Dia. A
Deputada Thaiza Hortegal e o Deputado Neto Evangelista ficam
transferidos para a sessão de amanhã ou, se desejarem, podem falar no
Tempo dos Partidos, dos respectivos partidos.
O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, nobres colegas Deputados e
Deputadas, imprensa, pessoal da galeria, todos que nos acompanham
aqui pela TV Assembleia. Quero aproveitar a oportunidade de estar
aqui neste plenário hoje, na tribuna, para destacar o trabalho do governo
Flávio Dino que vai ser feito e realizado durante esta semana no sul do
estado. Principalmente parabenizando a Secretaria de Cultura, através
do Secretário Diego Galdino e do Secretário de Educação, Felipe
Camarão, por ser uma série de eventos que vão levar para aquela
população conhecimentos, cultura, tecnologia e ensino. Vai ser
inaugurado, após feita a reforma, uma escola em São Felix de Balsas,
terra da nossa amiga Andreia Rezende e do seu pai. Isso é fruto, lógico,
do trabalho de todos os políticos daquela região, do Prefeito Márcio
Pontes, do Stênio Rezende que lutou muitas vezes, da gente que é
amigo daquela região. Então, vai ser essa semana entregue essa escola
totalmente reforma, ampliada com uma quadra e esportes. Coisa que a
cidade até então não tinha. As crianças lá, a juventude está com muita
alegria e expectativa, esperando essa quadra. Também vai ser entregue
uma outra escola em Feira Nova do Maranhão. Feira Nova do Maranhão
era um dos poucos municípios do Estado que não tinham uma escola
própria de Ensino Médio. E o Governo do Maranhão está entregando
nesta semana também a escola em Feira Nova, o Centro de Ensino
Rosilma Sá. Também vai ser entregue hoje à noite o Farol do Saber em
Fortaleza dos Nogueiras. Esse farol que, por duas décadas esteve
abandonado, jogado às traças e quem por lá passava via aquele prédio
no meio em ruínas, foi totalmente reformado, foi totalmente refeito,
climatizado. E, além da reforma, também o acervo literário está sendo
entregue. Então eu quero hoje parabenizar o Secretário de Cultura, o
Secretário de Educação, nosso Governador Flávio Dino, e me
congratular com a população de Fortaleza. Não estou presente,
participando dessa inauguração porque temos aqui compromisso na
capital, aqui na nossa Assembleia, mas desejo a todos que participem
dessa grande festa. E a grande alegria que é para toda essa cidade, que
era um sonho esperado por muitos e muitos anos. Quero aproveitar
também para destacar que hoje à tarde vou acompanhar o nosso vereador
Penha aqui da cidade de São Luís, do nosso partido PDT lá na SECID.
Levando também algumas melhorias para o bairro da Liberdade e o
bairro da Camboa. Sabemos que a Secretária Flávia Alexandrina vem
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atendendo e vai fazer o possível para que essas intervenções possam
ser feitas e concluídas para melhorar as condições de vida daquela
população. Muito obrigado e bom dia a todos.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento nº 019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Senhores Deputados, e Senhoras Deputadas, o
Requerimento nº 19/2019...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Senhor
Presidente, uma questão de ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante. De autoria do Deputado Wellington do Curso,
foi indeferido ontem pela Mesa Diretora. E o autor recorreu da decisão
nos termos do artigo 159 do Regimento Interno. Submeto à apreciação
dos senhores deputados e senhoras deputadas o recurso do Deputado
Wellington. E, para ficar claro, ainda não está em votação. Só para
esclarecer a forma de votação. Os deputados que desejarem manter a
decisão da Mesa, na hora da votação deverão permanecer como estão,
e os que forem contrários deverão ficar de pé.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, questão de ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, só um instante. Deputado Hélio Soares,
V. Ex.ª pediu uma questão de ordem.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) – Obrigado, Deputado Presidente. Eu senti falta do Diário. V.
Ex.ª está na Ordem do Dia. Eu senti falta do Diário.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Teve um pequeno problema técnico, mas ele já está chegando,
Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Está explicado,
muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, nós apresentamos o
requerimento na semana passada. O requerimento foi lido ontem pela
Mesa e o requerimento foi indeferido ontem durante a votação e a
deliberação da Mesa. Nós recorremos ao Plenário. Como não cabe
mais a discussão por dez minutos, deveria ter feito isso ontem. Mas eu
acreditava que havia uma mudança na Assembleia Legislativa...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª está encaminhando?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO ...na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e eu acreditava
que poderia ter sido aprovado ontem pela Mesa. E por isso eu não
pedi a discussão, por isso eu perdi dez minutos muito importantes
para a discussão, mas ainda há tempo de pelo menos encaminhar e
tentar sensibilizar os meus pares, Deputados estaduais, para que possam
aprovar o Requerimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª encaminhou ou deseja encaminhar?
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Desejo encaminhar, por gentileza, para votação.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
nesta tribuna, já destacamos muitas ações em defesa da educação no
Estado do Maranhão e cabe a nós, parlamentares, além de legislar,
fiscalizar as ações do Executivo, aplicação do dinheiro público. Ao ser
eleito o Presidente da República, Governador do Estado, Prefeito, ele
vai administrar, vai gerir o dinheiro público, e nós temos que zelar pela
boa aplicação do dinheiro público e nessa linha também, amparado
principalmente nos princípios que norteiam as administração pública
e, dentre os princípios da transparência, é que nós solicitamos à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão um requerimento e
que fosse encaminhado ao Secretário de Educação do Estado, Senhor
Felipe Camarão, as informações quanto à relação das oitocentas e
trinta escolas, oitocentas e trinta escolas dignas, reformadas,
construídas ou reconstruídas e todas as informações, cópias integrais
dos processos licitatórios autuados ou que estejam em andamento,
pareceres ou notas técnicas, empenhos e inscrições e restos a pagar,
ordem de pagamento, notas de créditos, prestação de contas, ou seja,
cópias de todos os documentos relacionados a esse pedido, de acordo
com o pronunciamento oficial do Governo do Estado e propaganda do
Governo do Estado. No ato da posse, o Vice-Governador do Estado do
Maranhão veio à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
representando o Governo do Estado do Maranhão e destacou que já
foram reformadas, construídas 830 escolas, nós fazemos um simples
pedido negado pela Mesa, e eu creio, eu creio que os nobres
Parlamentares não vão negar um pedido desse, eu creio, pela moralidade
no serviço público, pela transparência do serviço público e eu faço só
algumas observações e esclarecimentos que são de suma importância,
nós criamos um projeto chamado “De olha nas Escolas” e colocamos
em atividades nos últimos 4 anos e visitamos e fiscalizamos escolas
públicas estaduais e municipais, a exemplo da escola Jackson Lago, na
Cidade Operária, não respeitam nem a memória de Jackson Lago, uma
escola depredada, na frente da escola cheio de buracos, enfim, um dos
exemplos. Esse contato direto com alunos e professores é a pedido
dos professores, recebemos várias solicitações e nessas várias
solicitações, nós fomos ao Centro de Ensino Joaquim Gomes de Sousa,
inicialmente, fomos impedidos de entrar na escola, como Parlamentar
eleito pelo voto consciente fomos impedidos de entrar na escola depois
de acionar a Assembleia, Presidente Othelino, pudemos entrar na escola,
tivemos o primeiro contato com o diretor, com professores, ouvimos
as reclamações, os problemas e marcaram depois uma reunião com o
Secretário. Para a nossa surpresa, dois dias depois já estava tudo
arrumadinho, tudo bonitinho, tudo pronto para receber a nossa visita.
Mas até aí tudo bem, porque após a nossa visita a escola passou por
uma limpeza, uma adaptada, mas enfim. Visitamos também o Centro
de Ensino Anália Neiva, uma escola localizada no município de Nova
Iorque. Estava de passagem por Nova Iorque, a população denunciou
que a escola estava depredada, com o muro quebrado há mais de 08
anos e nada tinha sido feito e ao chegar à escola contatamos isso.
Visitamos também o Centro de Ensino Professor Ribamar Torres, na
cidade de Pastos Bons. O Secretário se apressou, tão logo soube que
estivemos na cidade e na escola gravou um vídeo dizendo que a escola
seria reformada. Tentou passar a imagem que o Deputado Wellington
estava mentindo ou faltando com a verdade. Mas só assim a escola foi
reformada, só assim a escola foi contemplada. Mas Senhoras e Senhores,
vejam só, olhem para cá, por favor: 574 escolas. Essa nossa luta começou
quando a propaganda enganosa, mentirosa falava que eram 574 escolas.
Quando se fala em uma escola reformada ou totalmente reconstruída, o
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que se caracteriza? Que houve uma reforma, processo licitatório.
Senhoras e Senhores, há necessidade da transparência por parte do
Governo do Estado. Nós solicitamos, na época, e veio a relação, a
relação está aqui. Veio a relação das escolas e fomos em algumas escolas.
Fomos visitar escolas. Eu vou dar exemplo para vocês. E fomos visitar
a última escola que eu deixei para falar, Escola Robson Martins,
localizada no Maiobão. Fomos visitar a Escola Robson Martins e uma
professora questionou. O Secretário disse que tinha reformado a Escola
Força Área e a professora questionou: “e a Escola Robson Martins?
Tem alguma posição sobre o retorno das obras? Quebraram metade da
escola, largaram tudo, vai começar as aulas e continuar tudo parado?
Podem nos informar alguma coisa”? O Secretário disse que ia reformar
a escola e que ia começar as obras em 15 dias. Fica o nosso
questionamento: por que não reformaram a escola durante o período
de férias, durante o período de recesso, em dezembro e em janeiro? Por
que não fizeram a reforma? E hoje eu liguei para escola novamente,
senhoras e senhores, essas são fotos da Escola Robson Martins, no
Maiobão. Foto da Escola Robson Martins, no Maiobão. Uma escola
que reclamamos em 2016, reclamamos em 2017, reclamamos em 2018,
o Secretário foi lá em 2016, o Secretário voltou lá em 2017, voltou lá
me 2018 e essa é a situação da escola na região metropolitana de São
Luís, Escola Robson Martins. Senhoras e Senhores, nosso pedido é
tão simples. Não quero entrar ainda na seara da Escola Digna, teremos
muito tempo para isso. Só estamos pedindo a benevolência, a
complacência e a transparência dos demais pares para que possa aprovar
o nosso requerimento. Nós temos outros requerimentos, hoje já estamos
solicitando também o efetivo da Polícia Militar, a quantidade de viaturas
alugadas e compradas pelo Governo do Estado. Só transparência. Se o
governo divulgou em outdoors, campanha publicitária 830 escolas,
por que não fornecer os dados, as informações dessas escolas
reformadas? E é só o que pedimos, humildemente. Humildemente
estamos pedindo transparência e que seja autorizada a relação das
escolas reformadas ou totalmente construídas no estado do Maranhão.
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente, e creio contando
com a benevolência e complacência dos demais pares e a transparência
dos atos administrativos do Executivo no Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Presidente Deputado Othelino, só para encaminhar para que
a base do governo mantenha a decisão da Mesa pela rejeição, ficando
como está.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam
sentados. Os que forem contrários fiquem de pé. Decisão da Mesa
mantida com o voto contrário do Deputado Adriano e do Deputado
Wellington. Mais alguém votou contra a decisão da Mesa?
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Questão de
Ordem, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) - Antecipo meus agradecimentos só para registrar a presença
de nosso Secretário Municipal, Dr. Leonardo.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Secretário Leonardo, seja muito bem-vindo. Então, mantida a
decisão da Mesa com os votos contrários dos Deputados Wellington e
Adriano. Requerimento nº 16/2019, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa (lê).
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, é o requerimento de urgência? Eu pedi à direção da Mesa
para retirá-lo de pauta, da Ordem do Dia.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 023/
2018, de autoria do Deputado Zé Inácio. Deputado ausente. Fica
transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº 024/2018, de
autoria do Deputado Adelmo Soares (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 029/2018, de autoria da Deputada Helena Duailibe.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento 029/2019, de autoria da Deputada
Helena Duailibe, que requer, depois de ouvido o Plenário, que seja
enviada a Mensagem de Congratulações pelos profícuos 25 anos de
sacerdócio do Frei Francisco Sales de Araújo. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Se eu puder
subscrever esse requerimento da Deputada Helena Duailibe.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Helena, Vossa Excelência autoriza o Deputado
Vinicius Louro a subscrever seu requerimento? Peço à Mesa que registre
a subscrição feita pelo Deputado Vinícius Louro com a autorização da
autora. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento 025/2019,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que requer, depois de
ouvida a Mesa, que seja encaminhado Expediente à Secretária de Estado
da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, Senhora Lilian
Guimarães, solicitando informações quanto ao efetivo atualizado da
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e agentes
penitenciários concursados, contratados e seletivados, bem como o
número de aposentados das respectivas corporações e a projeção para
aposentadoria em 2019. Inscrito para discutir o Deputado Wellington
do Curso por 10 minutos, com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, na 19ª Legislatura,
começaram bem cedo as discussões que vão permear o Parlamento
estadual começaram bem cedo. E tenho certeza dos embates que
travaremos nesta Casa, da forma como vamos ter que nos posicionar
nesta Casa diante de um árduo trabalho, da árdua missão, da árdua
tarefa de ser oposição ao Governo do Estado. A árdua tarefa recai
sobre os nossos ombros. A responsabilidade de um olhar atento de
mais de sete milhões de habitantes, um olhar atento de mais de sete
milhões recai sobre os nossos olhos diante de uma administração
pública e na essência do Parlamento Estadual, legislar, legislar, criar
leis e fiscalizar. Fiscalizar as ações executivas, fiscalizar a aplicação do
dinheiro público. Ainda apelamos para a consciência dos demais pares,
inicialmente para a Mesa. Esse requerimento solicitamos agora,
solicitamos a benevolência da Mesa, a transparência. E na manhã de
hoje ainda apelamos, muito embora já tenhamos sido derrotados no
primeiro embate, na primeira solicitação de transparência ao solicitar
ao Governo do Estado transparência. Mas eu quero aproveitar para
fazer um registro que não encerrasse aí, que não para aí. O requerimento,
ao ser rejeitado pela Mesa, ao ser rejeitado por toda a base do Governo,
só tendo dois votos contrários, não se encerra aí. Estaremos oficiando
a Secretaria de Educação do Estado com base na Lei de Informação. E
acreditamos que seremos respondidos, que teremos o pleito da
população atendida. Mas, porém, entretanto, se, somente se não
tivermos atendido o nosso pedido, vamos ter que judicializar e
encaminhar ao Ministério Público, à Promotoria de improbidade, para
que possamos ter acesso às informações. Mas, enfim, essa foi a primeira
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batalha. Uma batalha que nós não perdemos. Temporariamente tivemos
uma negativa por parte dos deputados da base do Governo. E eu não
quero crer que será tudo como dantes na terra de Abrantes. Eu não
quero crer que seja tudo como dantes na terra de Abrantes. E esse foi
somente o primeiro, o segundo de vários outros requerimentos.
Apresentamos um outro requerimento. E o segundo requerimento é
encaminhado à Secretaria de Estado e Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores, Dra. Lídia Guimarães. Solicitamos informações quanto
ao efetivo atualizado da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de
Bombeiros Militar e agentes penitenciários concursados, contratados,
seletivados, bem como o número de aposentados nas respectivas
corporações e a projeção para aposentadorias em 2019. Senhoras e
senhores, em abril de 2018, o Governador Flávio Dino, ainda durante
o período que não era vedado pela legislação eleitoral, fazia propaganda
dizendo que era o maior efetivo da história. Tinham quase 12 mil
policiais em atividade no retorno da Polícia Militar. Na caixa d’água
tinha um banner bem grande dizendo que tinha o maior efetivo da
Polícia Militar, da Polícia Civil de todos os tempos. Para a nossa
surpresa, durante a eleição, o Governador Flávio Dino estampou durante
os meios de comunicação, durante a campanha, que era o maior efetivo
da história, quase 15 mil homens, e nós não compreendemos como é
que engravidou, como é que pariu, como é que surgiu, como é que
aumentou o número de policiais no Estado do Maranhão, nós não
conseguimos compreender e esse mesmo número permanece agora,
durante a solenidade de posse, o Vice-Governador do Estado disse que
temos aproximadamente 15 mil homens, 15 mil policiais, o
Requerimento é tão simples, nós queremos o real efetivo da Polícia
Militar, da Polícia Civil, de agentes penitenciários, e a previsão de
aposentadoria para 2019, porque os números não batem, em abril,
eram 12 mil homens, pulou para 15 mil homens, Governador Flávio
Dino pode ter contado com os 3.200 policiais que fizeram Curso de
Formação e não foram nomeados, nomearam somente 1.200 e nós
estamos nessa luta. A Assembleia Legislativa aprovou no orçamento a
possibilidade de contratação, de nomeação de mais 2.000 policiais e o
Governador Flávio Dino, até agora, não fez menção nenhuma, e hoje
aproveitamos para cobrar esse efetivo para que façamos Oposição
responsável, com base no efetivo solicitamos ao Governo do Estado a
nomeação imediata dos dois mil policiais que já fizeram o Curso de
Formação. A nomeação imediata dos dois mil policiais, dentre eles, os
que fizeram cadastro de reserva, já estão no cadastro de reserva e os
sub judice, também os policiais civis que fizeram o Curso de Formação,
todos eles. E ao solicitar isso nós temos olhar voltado para a sociedade,
defendemos a segurança pública em duas vertentes: a segurança pública
do cidadão; a segurança pública do cidadão que já foi assaltado, que já
foi furtado, que não pode sair de casa, que está amedrontado e o agente
de segurança pública, aquele pai de família que mora no Coroadinho,
que mora na Liberdade, que mora no Angelim, que sai de casa vivo e
não sabe se volta vivo para casa. O policial militar ou policial civil que
sai para defender as nossas vidas. Se despede da esposa, se despede
dos filhos, se despede da família e não sabe se volta vivo para casa.
Senhoras e Senhores, o Maranhão não é terra de pistoleiro, o Maranhão
não é terra de cangaceiro, o Maranhão não é terra onde o cidadão não
possa fazer uma caminhada numa Litorânea, numa noite de segundafeira e ouça estrondos, papoucos, pipocos de arma de fogo. Um jovem
foi executado na noite de ontem, na capital do Estado. Prefeitos,
vereadores, executados pelo Maranhão afora. Crimes de encomenda,
crimes de pistolagem, o Maranhão não é terra de vagabundo. O
Maranhão não é terra de pistoleiro, nem terra de cangaceiro. Aumentou
a quantidade de assaltos no transporte coletivos na capital, na grande
São Luís. São números, são dados, são informações disponíveis para
todos, e é por isso que queremos contribuir com a segurança pública.
Nós solicitamos desde o início do mandato, barreiras em toda as
fronteiras do Maranhão com Tocantins, do Maranhão com Piauí, do
Maranhão com o Pará, nós apresentamos uma Indicação, no início do
nosso mandato, para que o Governo do Estado pudesse beneficiar,
pudesse contemplar, pudesse agraciar os policiais militares e civis do
Estado do Maranhão que fizessem apreensão de arma de fogo. Projeto
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nosso, ouvindo os policiais militares, ouvindo os policiais civis.
Indicação nossa, captada no anseio da população militar. E
apresentamos nesta Casa, indicação do Deputado Wellington. Nunca
foi feito uma única menção. Uma única menção. E nós não fomos
ontem à entrega da premiação, por quê? As nossas ações têm resultado,
as nossas ações são efetivas e são acatadas pelo Governo do Estado,
sim. Não é dado o crédito, não é dado o mérito, como não foi dado o
crédito, o mérito para a premiação de arma de fogo a policiais militares
e civis. Como não foi dado o crédito, o mérito para o ‘Sim eu Posso’,
para que possamos diminuir a quantidade de analfabetos no estado do
Maranhão. São ações efetivas, sim, são ações de resultados sim, de
quem votou em Flávio Dino em 2006 para Deputado Federal, quem
votou em 2008 para Prefeito, quem votou em 2010 para Governador
do Estado, quem votou e pediu voto em 2014 para Governador do
Estado. Não se iludam, nobres parlamentares que estejam na base do
Governo, se forem alijados, se forem trocados, se forem humilhados,
se forem colocados no canto da parede. Porque o Deputado Wellington
sempre se pronunciou nesta Casa. Mesmo sendo da base do Governo
eu não concordo com o que está acontecendo. E não se preocuparam
em corrigir. Se preocuparam sim em perseguir o Deputado Wellington,
tentar calar a voz do Deputado Wellington, tentar calar a voz do povo.
Fui seguido e perseguido durante a campanha para Prefeito, seguido e
perseguido. Denunciei na Polícia Federal. É assim que eles agem, é
assim que eles fazem. Durante a campanha para deputado estadual
para a reeleição, fui ultrajado, fui perseguido nas redes sociais. Tivemos
que entrar na justiça e conseguimos autuar Facebook e Instagram, para
que pudessem declinar, mostrar o número dos IP’s de quem nos atacava,
de quem faz a política covarde, a política dos subterfúgios. Eu não sou
político de bastidores, eu sou político de falar a verdade olhando na
cara, eu sou guerreiro, ex-sargento do Exército com muito orgulho, eu
não sou subversivo, nem sou guerrilheiro que se utiliza de subterfúgios,
principalmente a atacar adversário com dinheiro público. E
denunciamos. Recebemos o resultado da Justiça Eleitoral e levamos à
Polícia Federal. Hoje eu vou à Polícia Federal saber o resultado do
inquérito das investigações, da tentativa de aniquilar a reputação de
homens públicos. Pago com dinheiro público, com dinheiro desviado
da saúde, com dinheiro desviado do recurso público. Senhoras e
Senhores, solicitamos a criação da CPI nesta Casa, somente três
assinaturas. Mas isso é em outro momento, é outro embate para falar
da Saúde pública do estado do Maranhão. Eu quero me ater ao
requerimento de nossa autoria, que solicita transparência do Governo
do Estado, e queremos o efetivo da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, da Polícia Civil e de Agentes Penitenciários. A quantidade,
o efetivo e a perspectiva de aposentadorias para 2019. Só assim vamos
ter os números do Estado dizendo que tem 15 mil homens em atividade.
Mas reafirmamos o nosso compromisso com a Segurança Pública, com
a população do nosso Estado e, mais uma vez, queremos solicitar ao
Governador Flávio Dino em caráter de urgência, a previsão orçamentária
já existe, em caráter de urgência a nomeação dos 1.800 candidatos que
já fizeram o Curso de Formação. Queremos solicitar, em caráter de
urgência, ao Governador Flavio Dino a nomeação de todos os aprovados
no concurso da Polícia Militar, cadastro de reserva, sub judice e os
aprovados no concurso da Polícia Civil, Detran e EMAP do Estado do
Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
Solicitamos à Mesa que tenha complacência diante de um simples
pedido de um humilde deputado nesta Casa, pedindo transparência ao
governo do estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Andreia Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

QUARTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2019

13

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido o requerimento.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Questão de Ordem, Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Assim como eu faço o meu posicionamento muito aguerrido nesta
Casa em defesa da população, eu não posso deixar de destacar neste
momento e agradecer às duas deputadas que estão na Mesa pelo
deferimento do requerimento para que possamos ter transparência do
governo do Estado. Muito obrigado à Mesa e que Deus abençoe V.
Ex.ªs.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento nº 026/2019, de autoria do Deputado Adriano
(lê).
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Andreia Rezende? Já está em votação,
Deputado Wellington. V. Ex.ª não está inscrito. Como vota a Deputada
Andreia Rezende? Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Deferido.
Registro a presença do Vereador Lauro, de Anajatuba, a pedido do
Deputado Vinicius Louro. Registro também a presença do Vereador
Beto das Vilas, Presidente da Câmara de São José de Ribamar, a pedido
do Deputado Glalbert Cutrim. Seja muito bem-vindo, Vereador Beto.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington novamente, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Questão de ordem, Senhor Presidente. O senhor,
que tão bem conduz a presidência desta Casa, já sei que está pacificado
e votado, mas eu queria só pedir a Vossa Excelência que pudesse
confirmar a Mesa, por gentileza, por que havia feito a minha inscrição
para discutir o requerimento e Vossa Excelência já estava em votação e
não atentaram. Confirme, por gentileza, se o equívoco, se o lapso é
meu, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, houve, de fato, um equívoco da Mesa.
Como o autor havia declinado de discutir, a Mesa entendeu que já não
haveria mais necessidade da discussão. Da próxima vez garantiremos a
sua inscrição para discutir. Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu gostaria só de registrar a presença do nosso amigo,
Deputado Fábio Braga, que hoje se encontra aqui na Assembleia
Legislativa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Braga já é da Casa, por isso que eu nem fiz
o registro. Seja muito bem-vindo, Deputado Fábio. Registro a presença
do Vereador Ismael do Sindicato, de Matões do Norte; da Mary do
Sindsaúde; da Ana Léa, do SEEMA, e da Vereadora Carolina, de
Pirapemas, a pedido do Deputado Adriano.
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O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Presidente
Othelino.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Arnaldo.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
Arnaldo Melo. Por gentileza, eu gostaria que V.Exa. registrasse a
presença do Vereador Zé do Dimas, da Cidade de Grajaú, representando
a comunidade de Alto Brasil, inclusive onde V.Exa. também é votado.
Registre em nosso nome aí a presença do Vereador Zé do Dimas, por
gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença do Vereador Zé do Dimas, a pedido do
Deputado Arnaldo Melo. Seja muito bem-vindo, Vereador, assim como
a comitiva de Alto Brasil do Município de Grajaú. Requerimento nº
027/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, (lê). Como vota a
Deputada Andreia Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão ordinária de
quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019. Nos termos do Regimento Interno,
determino a inclusão na ordem do dia da Sessão Ordinária de quartafeira, 13 de fevereiro, o Requerimento nº 030/2019, de autoria da
Deputada Ana do Gás.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos partidos ou blocos:
Pela liderança do....
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, uma questão de ordem. Deputado Vinícius Louro, Senhor
Presidente. É porque até o momento o diário não chegou nas nossas
mãos e eu estou sem saber qual é o momento do Bloco Parlamentar
Democrático.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius, é o segundo bloco. Deputado Adriano vai
agora falar pela liderança do PV.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
eu vou declinar. Gostaria só de fazer uma Menção. Agradecer à Mesa
pelo deferimento da nossa solicitação de informações. Eu acho que
isso engrandece esta Casa e traz à luz o problema que está ali presente,
que é um problema mais de transparência. Então, tendo essas
informações, nós estamos satisfeitos. Muito obrigado, Senhor
Presidente e às duas Secretárias da Mesa. A presença feminina já está
fazendo uma grande contribuição para esta Casa. Muito obrigado,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado
Professor Marco Aurélio, a Deputada Thaíza está inscrita por sete
minutos. É isso?
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rafael Leitoa por cinco minutos. Deputada Thaíza por
sete minutos e Deputado Neto Evangelista por dez minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra a Deputada Thaíza, por prioridade, por sete
minutos, com direito a apartes.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) – “Gratidão” é a palavra de ordem nesse
momento. Agradecer ao soberano Deus. Gratidão pelos 51.895 votos
de confiança que obtivemos em nosso projeto. Um projeto nascido
segundo o coração do Senhor, assim eu costumo dizer. Senhor
Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa,
funcionários desta Casa e todos que assistem a TV Assembleia, eu sou
grata por fazer parte desta legislatura. Sou grata por poder servir além
da Medicina, servir de forma agora como funcionária pública, funcionária
do povo, a serviço 24 horas. Uma oportunidade que Deus deu. Espero
poder conservar, espero poder fazer com muita dedicação e com muito
respeito aos sete milhões de maranhenses que lutam e que acreditam
por um Estado melhor, um Estado mais digno. A voz da população
nunca soou tão claro e tão evidente como ela soou nessa última eleição,
acredito eu, pela força da rede social. A cada dispositivo usado ele se
tornou uma tribuna. Ele se tornou uma forma de se expressar, de
acreditar e dizer o que cada eleitor, o que cada maranhense quer e o que
cada maranhense espera de seus representantes. A imprensa também
tem cumprido bastante o seu papel prezando sempre ser um canal de
interesse público, nos ajudando a ser a voz do povo e acima de tudo
com devida transparência dos fatos, dos atos, dos votos e do
posicionamento. E a imprensa séria, livre e atuante, ela precisa ser
respeitada, ela precisa ser valorizada como um dos pilares da
democracia. Todos os profissionais cumprem esse papel e eles sempre
terão o meu respeito, a minha confiança e a minha atenção, as demandas
são muitas e vão sempre requerer bastante. Mas, Senhores Deputados
e Deputadas, aqui pediu um compromisso para legislar a favor de um
povo, não a favor de interesses próprios. Então, meus colegas
Deputados, tenho o dever de capitanear a renovação das práticas
públicas que esse povo tanto deseja. Aqui se inicia uma nova legislatura
junto com cada colega, vários colegas de experiências, vários colegas
que já estão aptos a fazer um grande trabalho e que têm exercido com
muito respeito, com muita fidelidade ao povo os seus mandatos e eu
como médica não poderia deixar de ressaltar a minha preocupação, a
minha atenção sobre a saúde do Maranhão, sobre a saúde do Brasil que
passa, sim, por um momento crítico, um momento delicado e que
requer nossa preocupação, que requer sempre o nosso maior cuidado.
Ressalto também em dizer que irei dedicar o meu mandato a projetos,
ações que irão sempre estar recebendo atenção, voltados às mulheres,
aos idosos, às crianças, ao bem-estar de uma população. Eu também
não poderia deixar de agradecer a minha família, aos meus amigos, ao
meu esposo, que esteve comigo nessa luta, que esteve comigo nessa
campanha e que sonhou até mais do que eu. Aos servidores da
Assembleia que nos receberam com tanto carinho, com tanta atenção,
com tanto respeito, sempre se dispondo a ajudar, sempre se dispondo
a que pudéssemos percorrer o melhor caminho, o mais ágil e que
possamos, sim, desenvolver com muito empenho e com muita
determinação um excelente mandato. A todos eu quero deixar aqui a
minha gratidão. Iniciando o meu discurso venho aqui trazer algo, um
assunto muito preocupante, um assunto que deve ser de conhecimento
dos nobres colegas e dizer, Deputado Othelino, V. Ex.ª como também
pinheirense, que ontem vários vídeos foram publicados nas redes
sociais, a cidade de Pinheiro sofreu uma grande enchente por conta do
rompimento da barragem. Então, assim, ontem cabos de contenção
dessa comporta foram rompidos e o Rio Pericumã pede socorro e pede
atenção. Alguns bairros da cidade foram inundados, então a situação de
Pinheiro hoje é preocupante, é alarmante e é uma situação que requer
todo um caráter de urgência por todos aqueles moradores dos bairros
próximos a enchentes, todos aqueles próximos à barragem, em especial

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
ao Bairro da Matriz, que é o bairro onde V. Exa. reside em Pinheiro.
Então a situação da barragem é de conhecimento do Governo Federal,
a própria Prefeitura de Pinheiro esteve há 2 anos no Ministério da
Integração já prevendo que isso poderia acontecer, mas até o momento
nada foi feito, até o momento nenhuma solução chegou junto àquele
município. E hoje o Prefeito Luciano se encontra na cidade preocupado,
pois as ruas estão com enchente nas casas, restaurantes que ficam à
beira do rio Pericumã e foram inundados. Então assim um prejuízo
incalculável para aquela população. São 36 anos sem qualquer reforma
significativa e isso se torna inadmissível. E assim não podemos mais
estar negligenciando...
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputada
Thaiza, quando puder eu gostaria de aparteá-la.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL Já, já. A estrutura de ferro está completamente depredada, já desgastada,
os cabos foram quebrados, os cabos não se encontram no Maranhão,
não tinha no Maranhão para ser comprado para repor e isso pode
prejudicar não somente o município de Pinheiro. As fortes chuvas vêm
acontecendo naquele município e esse risco está iminentemente
próximo a todas as famílias que estão perto da barragem. E destaca-se
que a Prefeitura vem fazendo sim a sua parte, a equipe técnica está no
local, mas a manutenção da comporta é de responsabilidade do Governo
Federal e hoje ela passa a ser, Deputado Vinícius Louro, uma
responsabilidade também de todos nós. Neste momento de risco nós
podemos estar diante de uma calamidade desproporcional que pode
trazer até aqui... pedindo ajuda de cada um dos Senhores Deputados,
para que possamos juntos unir forças e intervir também ao Governo
do Estado, ao Secretário de Infraestrutura para que também possa
deslocar uma equipe técnica para dar esse suporte lá na cidade de
Pinheiro. Também ressaltar que não só o município de Pinheiro está
sendo prejudicado, mas o município de Palmeirândia, Peri Mirim, Pedro
do Rosário, que eles sobrevivem ali pela subsistência do rio Pericumã.
Na oportunidade já informo que estamos fazendo o requerimento para
solicitar ao Governo do Estado que possa deslocar essa equipe e que
possa voltar o seu olhar atento para aquele município de tanta
importância e um dos maiores municípios da Baixada. E se torna
preocupante tendo aqui a Deputada que teve a maior votação daquela
região, mas vários Deputados foram votados, a Deputada Detinha,
que V. Exa venha a se unir para que a gente possa intervir ao Governo
do Estado, ao Governador, ao Secretário Clayton Noleto para que
possa deslocar essa equipe o mais rápido possível tendo a preocupação,
o caráter de urgência desse ocorrido nos últimos dois dias na cidade de
Pinheiro. Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Senhor Presidente, só de forma rápida, mas é um assunto muito
importante e está em evidência em todo o Brasil, haja vista que no
estado de Minas Gerais houve um grande deslizamento, em se tratando
lá das imperfeições e irresponsabilidade da Vale do Rio Doce,
ocasionando muitas mortes e no caso aqui do município de Pinheiro a
Deputada trouxe um assunto muito importante sobre a questão da
Barragem de Pinheiro. Deputada, tivemos na legislatura passada, eu
fui presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia
Legislativa, nós fizemos audiências públicas a pedido do Comitê de
Bacia, isso eu já levo para minha região também, o que refletiu na
cidade de Pinheiro a respeito da Barragem dos Flores e da Barragem de
Pinheiro. Eu fiz vários requerimentos de populares daquela cidade de
Pinheiro onde a gente se solidariza, eu me uno também para estar ali à
disposição para o que puder ajudar na cidade de Pinheiro, mas digo
também que é muito preocupante nossas barragens do Maranhão, pois
aconteceu esse problema em Pinheiro e que poderia ser bem mais
grave. Também estamos preocupados, na cidade de Pedreiras, com a
Barragem do Rio Flores. Fizemos inúmeras reivindicações, fizemos
requerimentos para que aquela empresa que administra essas barragens
realmente possa fazer os investimentos devidos. O caso exemplo
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também, que eu pego gancho no seu discurso e levo lá para minha
região do Médio Mearim, é a Barragem do Flores administrada pelo
DNOCS. No ano passado, aqui o Deputado Fábio Braga foi presidente
e hoje se encontra aqui por ironia do destino, o Deputado Fábio Braga
foi presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa no ano
passado e nós estivemos na Barragem do Rio Flores junto com o
Deputado Fábio Braga e toda comissão para deliberar sobre o descaso
que essas administradoras vêm tendo com essas barragens. Nós não
podemos aceitar de forma alguma o que vem acontecendo. Nós sabemos
de investimentos, o Deputado Fábio Braga aqui é testemunha, que
foram feitos pelo governo federal a essas administradoras, mas o que
aparenta e o que realmente nós podemos imaginar são esses recursos
comprovados por notas fiscais, por documentos, mas lá na base a
gente chega e não tem investimento nenhum. Lá as engrenagens estavam
todas enferrujadas, os motores foram furtados, cabos também todos
enferrujados, árvores adultas na parede da barragem, podendo ocasionar
o rompimento dessa barragem. Então, é muito importante o tema. Eu
quero agora, até com V.Ex.ª, com o Deputado Leonardo Sá, Deputada
Detinha, Deputado Hélio Soares, Deputado Wendell Lages, que fazem
parte do nosso bloco, logo assim que a Comissão de Meio Ambiente,
a Comissão de Obras e Serviços Públicos desta Casa estiverem com
seus presidentes, vices e membros, que a gente possa fazer um
requerimento em caráter de urgência para que a gente possa realmente
levar a Comissão de Obras, novamente, a essas barragens e chamar as
administradoras a fim de que possam se esclarecer, possam esclarecer
o que está acontecendo com os recursos que são disponibilizados para
a manutenção das mesmas. Muito obrigado, deputada.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputada, eu
queria um aparte, por gentileza.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAÍZA HORTEGAL –
Sim.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Deputada, muito oportuno aí o seu pronunciamento. Eu até iria fazer
o pronunciamento agora no Tempo dos Partidos com relação a esse
assunto. Vale ressaltar que, nos últimos dias do meu mandato passado,
eu fiz o registro, a lado do Deputado Jota Pinto, nós formamos uma
comissão aqui que tratava dos diques da Baixada e um dos pontos
principais nossos foi visitar a nossa Barragem de Pericumã, à qual V.
Ex.ª se refere neste momento. Nós fizemos um trabalho, eu levei técnicos
lá e ressaltei o possível rompimento da barragem, inclusive mandamos
um ofício. Eu era um dos representantes da Unale aqui no Maranhão e
foi um tema de debate nosso em Brasília. Levamos à Comissão da
Integração, existem registros nossos, meus, que fui o autor do
requerimento, que tomasse providências urgentes com relação a essa
barragem que estava com sinas de rompimento. O que aconteceu? A
Secretaria de Meio Ambiente esteve lá e disse que não corria risco. E
nós teimamos que corria risco, sim. E olhem que isso aqui agora é só
um prenúncio do que vai acontecer lá com a fauna, flora, com toda a
região dos campos da nossa Baixada se por ventura venha a se romper
por falta de manutenção. E até levantei instituições aí que eram
encarregadas da manutenção. Levantei os valores que o Ministério da
Integração tinha mandado para que fizessem, e não fizeram. Então
todos têm responsabilidade com o que poderá vir acontecer. Até porque
já têm registros alertando uma possível catástrofe na nossa Baixada
com a invasão da água salgada, empurrando a água doce para dentro
das matas, causando prejuízos incalculáveis. Eu acho pertinente ao
seu pronunciamento e parabenizo. E demonstra nesse momento
sentimento seu retratado aqui por essa gama de deputados que aqui
têm na Assembleia. Embora com os ideais diferentes, alguns
verdadeiramente heterogeneamente. Mas um assunto desses todos vão
com certeza ter o maior empenho para que nós possamos salvar a
nossa Baixada de uma catástrofe grande. E agora foi só um prenúncio
dos cabos. Depois vai acontecer o que tem acontecido aí com outras
barragens. Parabéns. Me coloco à disposição de V. Ex.ª para contribuir
naquilo que tiver ao meu alcance, muito obrigado.
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A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAÍZA HORTEGAL –
Obrigada, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Deputada
Thaíza, um aparte, por favor.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAÍZA HORTEGAL –
Pois não, Deputado...
O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (aparte) –
Há mais de 15 anos morando naquela cidade, Presidente, lá em Pinheiro,
eu lhe digo aqui por conhecimento de causa sobre a manutenção daquela
barragem do Rio Pericumã. Inexiste, Deputado Wellington, Deputada
Detinha, Deputado Ciro, Deputado Vinicius Louro. Parabenizar a
Deputada Thaíza pelo pronunciamento. Inexiste manutenção naquela
barragem. A manutenção até hoje é feita por alguém que quer ajudar a
fazer a manutenção daquilo. Não tem um corpo técnico para fazer a
manutenção daquela barragem. É uma verdadeira vergonha. Tudo
abandonado. Quem faz a manutenção hoje é quem quer ajudar, mas não
tem as condições técnicas para fazer a manutenção de uma barragem
daquele porte e da importância, Deputados, que V. Exas. sabem que
tem aquele Rio Pericumã para Pinheiro e para a Baixada Maranhense.
Então deixo aqui o meu alerta, o meu sinal vermelho em relação a essa
situação que muito bem a Deputada Thaiza, esposa do prefeito de
Pinheiro, salientou aqui e muito bem relatou nesse momento. Deixo
aqui a minha indignação com a falta de compromisso das autoridades
com aquele problema que é anunciado. Uma tragédia anunciada aqui no
Maranhão, na maior cidade da Baixada Maranhense, a princesa da
Baixada, Pinheiro.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Deputada, me
permita um aparte.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL –
Deputado Ciro Neto.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (aparte) – Eu gostaria
de reforçar.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ciro, só um instante. Peço só a Deputada Thaíza
que esse seja o último aparte, porque V. Ex.ª já passou em 10 minutos
do seu tempo acertado, mas pode dar seguimento.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Só aproveitar para
reforçar a palavra dos colegas, a solicitação da colega deputada. E
lembrar que nossas barragens no Maranhão são administradas pelo
DNOCS, um instituto onde não tem nenhum escritório no nosso
Maranhão e o que dificulta essa manutenção, essa fiscalização e a
posterior manutenção. Já entrei com uma Indicação na Mesa, solicitando
do Secretário Clayton Noleto também que seja feita a emissão de um
laudo técnico a respeito da Barragem do Flores e novamente convidar
os colegas Deputados, numa frente, formarmos uma Frente Parlamentar
em defesa das barragens que tem o nosso Maranhão. E convidar, no dia
23, nós teremos um encontro na cidade de Pedreiras, na Câmara
Municipal, onde os prefeitos, por meio da FAMEM, já nos convidaram
para participar deste movimento, onde a CODEVASF já se disponibiliza
em se candidatar a fazer essa manutenção, a fornecer funcionários, os
técnicos para emitir esses laudos e evitarmos catástrofes como que
está se iniciando em Pinheiro, obrigado.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAÍZA HORTERGAL Obrigada, só agradecer e ressaltar que possamos o mais rápido possível,
se a Comissão ainda não está definida, Presidente, sugerir que se forme
uma Frente Parlamentar e que se possa mandar até Pinheiro, porque o
caso realmente é de extrema urgência e as chuvas lá estão bastante
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fortes para poder ver o que é que podemos fazer junto ao Governador
e o Secretário de Infraestrutura, que a gente possa realmente possa
evitar uma catástrofes, porque várias famílias já estão sofrendo, já
estão sem poder sair de casa e, na verdade, já começaram por meio de
barco tirar essas famílias de casa, porque o caso lá é muito grave, muito
obrigada e até a próxima oportunidade.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Quando nós chamamos a Deputada Thaíza pelo Bloco Unidos
pelo Maranhão, na verdade, foi um equívoco, porque a Deputada
Thaíza faz parte do Bloco Solidariedade/PP, mas não tem problema, o
importante é que ela já fez o pronunciamento. Agora está inscrito o
Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino, Senhoras e Senhores colegas
Deputados, galeria, imprensa, Senhor Presidente, apenas para pontuar
que, ontem à tarde, nós realizamos mais uma reunião com a ProcuradoriaGeral de Justiça, na pessoa do doutor Luiz Gonzaga, com a Vigilância
Sanitária do Estado, Conselho Regional de Farmácia e alguns
microempresários do setor farmacêutico do estado do Maranhão, pela
seguinte dificuldade, o cumprimento da lei federal 13.021/2014 que
estabelece assistência farmacêutica plena em todas as farmácias e
drogarias do país, ocorre, Presidente, que a realidade do nosso estado
e de alguns outros estados do Norte e Nordeste, principalmente, a
dificuldade de se cumprir a exigência da lei, de manter ali um profissional
formado em farmácia durante todo o funcionamento do estabelecimento,
ou seja, existe estabelecimento que abre 8h e fecha às 22h, ali é
necessário ter 2 profissionais de farmácia. Qual farmácia, doutor
Leonardo, Vossa Excelência que é médico, consegue sustentar dois
profissionais de farmácia no interior do estado do Maranhão? Eu rodei
o comércio de todas as cidades que eu fiz campanha, em uma cidade eu
visitei 10 farmácias, apenas uma tinha um responsável técnico, que
não se encontrava na farmácia, as outras 9 nem profissional tinha,
ninguém está querendo obviamente retirar os profissionais da farmácia
ou não ter os profissionais de farmácia, tem que ter, agora nós temos
que ver a nossa realidade, inclusive econômica, até porque nessas
cidades, interiores do Estado, as grandes redes não atuam. As grandes
redes farmacêuticas não vão para Marajá do Sena, para Paulo Ramos,
para municípios onde não há situação econômica favorável. Então
estamos trabalhando com o Ministério Público Estadual, Conselho,
que também tem obrigação de fiscalizar. E precisa fiscalizar porque
está na lei federal. Então, Dr. Leonardo, fizemos uma boa reunião, mais
uma reunião de trabalho, porque trago esse tema desde o ano passado
aqui para a Assembleia, ou talvez desde 2017, dessa situação que é
uma situação de saúde pública do Estado todo. Então temos que tentar
fazer o que fez o Estado vizinho do Piauí, construir um termo de
ajustamento de conduta colocando prazos para que esses municípios
consigam, esses farmacêuticos, os estabelecimentos se adequarem à
norma. Com o cumprimento mínimo de hora de trabalho do farmacêutico
para que tenha lá um profissional responsável técnico. Nós não
queremos que as farmácias não tenham o responsável técnico, muito
pelo contrário, nós queremos e precisamos ter sim que cada farmácia
do estado e do país tenha um profissional assinando pela dispensação
de medicamento. É necessário ter, mas também é preciso dar condições
da sobrevivência das pequenas farmácias. Porque se a gente for cumprir
a lei de verdade, por exemplo, nesse município que citei, teriam que ser
fechados todos os estabelecimentos de farmácias, e onde o cidadão ir
comprar o medicamento? Então nós precisamos ter o meio termo.
Porque, infelizmente, o Congresso Nacional às vezes aprova legislações
que são praticamente impossíveis de cumprir. Creio que com esse
entendimento, assim como fez o Estado vizinho, o Piauí aqui do lado,
a gente consiga trazer um entendimento. Trago esse assunto aos
Senhores Deputados porque esse assunto diz respeito a todas as regiões
do Estado. Tenho certeza absoluta que, por exemplo, o município de
Vitória do Mearim, do meu amigo Deputado Vinícius Louro, o município
de Pedreiras, há essa dificuldade também, do cumprimento da legislação
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ao rigor da lei, de que enquanto o estabelecimento estiver aberto tem
que ter um profissional de farmácia atuando. Então peço também aos
colegas para que a gente mobilize os pequenos e a sociedade em geral,
que também não pode ter ali um estabelecimento aberto, que muitas
vezes inclusive no interior a gente sabe como é feita a venda, é no
caderno, ter direito de acesso ao medicamento, obviamente respaldado
por um profissional técnico respondendo por aquele estabelecimento
farmacêutico. Era isso, Senhor Presidente.
A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Com a
palavra, o Deputado Neto Evangelista, por dez minutos, com direito a
apartes.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) – Senhora Presidente Deputada Detinha, Senhor
Presidente Deputado Othelino que se encontra ainda no Plenário,
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, galeria, imprensa que nos
acompanha nesta sessão, internautas, telespectadores da TV
Assembleia. Eu venho pela primeira vez, nesta legislatura, à tribuna da
Assembleia Legislativa para agradecer à população do estado que nos
reconduziu a esta Casa com quase 50 mil votos. Sou muito grato a
todos aqueles que fizeram parte dessa luta e me somo aos senhores e
às senhoras que retornam a esta Casa e aos outros colegas que chegam
à Assembleia Legislativa. Tenho certeza de que esta renovação que a
Assembleia Legislativa teve, renovação em número de parlamentares e
renovação na própria idade, hoje nós somos, acho que acredito que a
turma jovem aqui da Assembleia talvez seja a maioria nessa legislatura.
Desejo boa sorte a todos os colegas que retornaram e aos colegas que
chegam agora. Mas, Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas,
eu venho destacar uma inauguração que ontem acompanhei o Secretário
de Educação do Estado, Secretário Felipe Camarão, no bairro do São
Cristóvão, para inaugurar o Centro de Ensino da Força Área Brasileira,
na verdade uma reinauguração, uma escola que há 20 anos não recebia
sequer um reparo por parte do poder público. Estava com suas
instalações totalmente comprometidas e foi feita praticamente uma
reconstrução naquela escola. Ali, Deputado Wellington, quando
adentramos aquela unidade escolar, a gente percebia na diretora da
Escola, Dona Maria Clara, nos alunos daquela escola a felicidade de
estarem estudando em um ambiente digno, em um ambiente próprio
para o ensino. Assim tem sido feito na educação no Maranhão. Ontem
eu comentava com os alunos que estavam lá que eles tinham sido um
tema de discussão em uma das maiores universidades, que foi em
Harvard, quando o Governador Flávio Dino foi apresentar o programa
Escola Digna e os números crescem, Deputado César Pires, de forma
muita rápida. Vossa Excelência foi Secretário de Educação, prestou um
grande serviço, um importante serviço para o nosso estado, e sabe
dessa realidade. Já são 65% das escolas da rede estadual reformadas,
61 já entregues após a substituição das escolas de taipa e de palha,
escolas dos municípios, escolas municipais de responsabilidade das
prefeituras, mas o governo do Maranhão também tem aportado recurso
para garantir naqueles lugares mais longínquos do Maranhão a fim de
que possam ter uma estrutura digna para esses alunos estudarem. Eu
recordo, quando fui fazer com o Governador Flávio Dino, Deputado
César, a inauguração, eu era até então secretário de Desenvolvimento
Social, tínhamos feito um sistema de abastecimento de água num
povoado chamado Bananal, em Turiaçu, e lá nós fomos inaugurar o
sistema de abastecimento de água e a escola digna. Quando eu chego lá,
Deputado Pastor Cavalcante, as crianças correm para o governador e
agradecem. Uma criancinha de mais ou menos 8 anos de idade dizia
assim: “Governador, eu queria que o senhor permitisse que eu morasse
nesta escola”. Percebam a forma de uma criança para um governador.
Ela devia ter uns 8 anos de idade, como já disse, passou a vida toda ali
até aqueles 8 anos de idade, estudando numa escola de taipa, quando
de repente na sua comunidade chega uma escola de qualidade para que
ela possa ser instalada. E ainda existem 129 escolas em construção,
mas há quem diga, há quem tenha a coragem de fazer um
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pronunciamento, Deputado Pastor Cavalcante, dizendo o seguinte,
Deputada Daniela: mas não se faz educação só com infraestrutura. É
lógico que não se faz educação só com infraestrutura. Mas não há que
se falar em educação de qualidade, Deputada Mical, se V. Exa. não tem
sequer um ambiente apropriado para o professor levar o ensino e para
o aluno adquirir aquele ensino. Pois bem, se falarmos em qualificação,
em capacitação sem um ambiente adequado, nós não vamos ter sucesso.
Portanto o Governador Flávio Dino se preocupou ao mesmo tempo de
montar estrutura das escolas de ensino médio no Maranhão, ajudando
também a montagem de ensino fundamental paralelamente à qualificação
dos nossos profissionais, paralelamente à expansão do ensino no
Maranhão. Porque vale lembrar que em 2014 não existia uma vaga
sequer de escola de ensino integral no Maranhão. Uma vaga, Deputada
Mical. Uma vaga, Deputado Yglésio. Hoje, no Maranhão, já passam
de treze mil alunos que estão estudando em escola de tempo integral,
Deputado César. É um avanço que o Governo do Maranhão vem dando
no que diz respeito à educação. Progressões, promoções, concursos
públicos. No concurso que foi feito, no último concurso que o Governo
do Maranhão fez, se inscreveu gente de todo o lugar do Brasil. Por
quê? Porque estava sendo proposto, Deputado Hélio, o maior salário
de professor do nosso país. Eu me recordo quando via em algumas
redes nacionais as pessoas, os jornalistas falando sobre educação e
muitos diziam assim: Pasmem! É possível pagar um salário digno para
um professor. Lá, o Estado do Maranhão, no final do nosso continente,
com baixo índice de desenvolvimento humano, ainda resolveu investir
na educação e paga o maior salário dos professores. Analfabetismo, eu
jamais vou esquecer a carta que eu li, Deputado César. Eu estava junto
com o Governador Flávio no interior do Estado, o Secretario Felipe
Camarão do programa “Sim, eu posso”. Um senhor de 70 anos de
idade chegou para o Governador e entregou uma carta. Quando a gente
viaja no interior, Deputado César, a gente sempre recebe uma cartinha
ali, outra cartinha ali, cada uma com o seu recado. Na forma, a gente
coloca no bolso. Chega em casa e vai fazer a leitura dessas cartas para
dar uma resposta obviamente para o eleitor, Deputado Wendell. A
gente está voltando no carro e o Governador Flávio resolve pegar a
carta e lê. A carta diz o seguinte. Não vou lembrar ipsis litteris tudo que
tinha na carta, que já tem uns dois anos, mas a carta dizia mais ou
menos o seguinte, Deputado Wellington: Tenho a grata satisfação de
pela primeira vez escrever uma carta, escrever para o Governador do
meu Estado. Venho aqui apenas para lhe agradecer, porque através do
programa “Sim, eu posso” hoje eu posso escrever. Escrever uma carta
para o Governador do meu Estado do Maranhão. Assinado era seu
Raimundo e tal. O sobrenome dele lá não sei. Então são gestos que a
gente vê a evolução que a educação no Maranhão vem tendo. E a gente
vai para os índices, para os percentuais em 2010. Nós tínhamos em
torno de 20.8% de analfabetos no Maranhão. Em 2017 temos 16.7%,
ainda é um número alto. Todos hão de convir comigo, mas já é um
avanço naquilo que está sendo proposto. O IDEB, em 2009, 3; em
2013, 2.8; em 2017, 3.4. Saímos de 21º para 13º colocado no País, na
nota do IDEB. Aqui no Nordeste, salvo engano, terceiro lugar perdendo
apenas para o Ceará e para Pernambuco. Então percebam ação efetiva
que o Governo do Maranhão vem fazendo, o Governador Flávio Dino,
sob a coordenação importante do Secretário Felipe Camarão. Portanto,
Senhores e Senhoras Deputadas, eu venho aqui, na verdade, ontem
estive como Deputado Estadual, estive como um fiscal do Poder
Executivo, Deputado César, naquela escola Centro de Ensino Força
Aérea Brasileira no bairro do São Cristóvão e tive a grata satisfação de
ver o sorriso no rosto dos alunos, no rosto dos professores e no rosto
da Diretora, D. Maria Clara, vendo que é possível, Deputada Thaiza,
você focar investimentos na educação, porque eu tenho certeza absoluta
de que a educação é a principal política de segurança pública, é a
principal política de cidadania, é a principal política de combate à
pobreza. Obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN.
Deputada Detinha, por oito minutos, com direito a apartes.
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A SENHORA DEPUTADA DETINHA (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, internautas, todos aqueles que me seguem na rede social,
TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia, galeria, servidores desta
Casa. É um prazer enorme estar aqui, e é nesta singela manhã que
expresso o meu profundo respeito a todos os parlamentares, as todas
as mulheres, homens de pensamentos diferentes, mas, com certeza,
com a grande diferença, mas o ideal que é do Maranhão cada vez
melhor. Aproveito para parabenizar o Presidente Othelino pela forma
como conduziu a eleição do nosso biênio. Sou cearense de nascimento,
maranhense de orgulho e de coração. A cidade de Maranhãozinho, onde
nos acolheu, acolheu o meu esposo Josimar de Maranhãozinho, no
qual nos abraça, abraça os meus filhos Josimar Júnior, Jade e a Jasmim.
Tenho orgulho de ser filha de comerciante e de costureira, que me
ensinaram desde o berço aprender a vencer os desafios, com a fé em
Deus e com grandes amigos parceiros a meu lado. Em 2005, fui Secretária
de Assistência Social do Município de Maranhãozinho, onde naquele
momento o Josimar era Prefeito naquela cidade, 2009 a 2016, fui Prefeita
do Município da Cidade de Centro do Guilherme, cidade essa que era
conhecida pelo seu menor IDH, pela sua carência, pela sua ansiedade,
de um povo que clamava por uma mudança e clamava por um
desenvolvimento. Graças a Deus, graças a meu esposo, graças as
pessoas ao meu lado conseguimos fazer um grande desenvolvimento
naquele município. Saímos do IDH 0,307 para o IDH 0,542, fomos o
primeiro casal de Prefeito reconhecido no estado do Maranhão naquele
período, elevando assim na humanidade do município consequência de
melhores vidas a cada cidadão que ali estava. Atualmente, exerço a
Presidência Estadual do PR Mulher e me disponho, meu Presidente,
neste momento a agradecer aos meus 88.402 votos, a cada pessoa que
acreditou e que acredita no projeto político, que acredita em um casal
que traz na política não como raiz, mas traz na política a convicção de
que é a melhor forma que a gente pode exercer o bem à humanidade.
Entro nesta Casa com a esperança, mas principalmente com o dever
em cumprir, exercer e fazer exercer cada direito das pessoas que me
colocaram nesta Casa. Por fim, Senhores, eu quero agradecer, agradecer
ao meu amigo, ao meu companheiro, ao meu esposo, ao meu Presidente
do Partido do PR, ao Josimar de Maranhãozinho, onde ele acreditou
que a união conjugal pode se sair entre quatro paredes e invadir um
Estado. Invadir um Estado que juntos com a nossa bancada do PR, o
nosso Deputado Vinícius Louro, Deputado Leonardo de Sá, a meu
grande amigo Hélio Soares onde tenho um enorme carinho. Os meus
sinceros agradecimentos ao qual vamos fazer um papel relevante a
todos e àqueles que acreditaram em nossa política, que acreditaram em
nossa história. Finalizo aqui dando um obrigado ao Presidente pelo
tempo...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputada, antes
de finalizar eu gostaria que me concedesse um aparte, por gentileza.
A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Pois não, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Inicio
com meu agradecimento pelo aparte. E lhe dizer da honra de ter estado
nessa campanha com V. Ex.ª e aqui há muito tempo nos conhecemos,
há muito tempo no PR e parabenizá-la pelo belo pronunciamento.
Parece até que V. Ex.ª já tem vários mandatos na Casa, não está fazendo
diferença nenhuma e estou aqui me recordando aí, V. Ex.ª agradecendo
os 88 mil votos, fora os que foram passados para mim e Deputado
Vinícius Louro, certo? Então isso é motivo de agradecimento, nosso
orgulho de lhe parabenizar pela condução do PR Mulher aqui no nosso
Maranhão, que haveremos de incrementar e fazer com que esse PR
cresça muito mais do que tem crescido, na direção do nosso Deputado
Federal e hoje nosso irmão, meu irmão Josimar de Maranhãozinho e
que aproveito neste aparte para também agradecer a nossa convivência.
E dizer que estou orgulhoso pela nossa campanha que fizemos, eu
passei vinte e poucos dias doente e vocês me substituíram por todos
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os lugares onde fizemos a campanha juntos e quero aqui de público lhe
agradecer. E dizer que onde quer que eu esteja, vocês estarão presentes.
E para que isso fique mais... você falou da sua naturalidade, nós não
escolhemos onde queremos desenvolver o nosso trabalho e isso fica a
critério dos desígnios divinos, assim Deus foi feito com Vossas
Excelências para que viessem para o Maranhão adicionados aos projetos
sociais e ao projeto político com o qual nós estamos bastante satisfeitos.
E para contemplar, já tem um título em andamento de cidadão
maranhense seu e do nosso querido amigo, Josimar, que está em Brasília
representando muito bem o nosso Maranhão. Muito obrigado e lhe
parabenizo por tudo, desejando-lhe felicidades e muitos anos de vida,
saúde e que Vossa Excelência usufrua da simpatia que a natureza lhe
deu para que Vossa Excelência possa desfrutar cada vez mais e adquirir
a confiabilidade do nosso eleitor maranhense. Muito obrigado e
parabéns, deputada.
A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Obrigada.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputada
Detinha, se puder, eu gostaria também de fazer um aparte.
A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Pois não, deputado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) Deputada, primeiramente eu quero lhe parabenizar pelo seu discurso.
Quero lhe parabenizar pelos mais de 88 mil votos que V.Ex.ª conquistou
em todo o estado do Maranhão e dizer que isso é o reflexo de um
grande trabalho. V.Ex.ª foi prefeita de Centro do Guilherme, fez uma
grande administração, mostrou realmente que é possível trabalhar pelos
nossos munícipes. Eu tenho um orgulho de hoje estar aqui nesta
legislatura ao lado de V. Ex.ª. Nós irmanados em um grande partido,
onde nós temos um líder, que é o seu esposo, Josimar de Maranhãozinho.
Eu sempre achei muito bonita a forma como V.Ex.ªs trabalha, a forma
como V. Ex.ªs tratam as pessoas, a forma como V. Ex.ªs atendem aquelas
pessoas que realmente necessitam da mão amiga do agente público. Na
época outrora, Vossa Excelência prefeita e hoje como deputada. Eu
vejo no semblante de uma mulher guerreira, uma mulher que tem muito
a dar, continuando, Senhor Presidente, tem muito a dar ao estado do
Maranhão. Vossa Excelência como a deputada bem votada, isso foi
realmente um reconhecimento do povo, foi um trabalho que vocês
fizeram nas bases e refletiu em todo o estado do Maranhão. Hoje a
gente vê a BR representada não só por um deputado estadual, que era
o Deputado Josimar de Maranhãozinho, mas agora pelo Deputado
federal Josimar de Maranhãozinho e pela Deputada Detinha que
realmente vem reforçar mais ainda esse grande trabalho na região ali da
BR, pois é uma deputada atuante e presente. É simples, Deputada
Detinha, a forma como Vossa Excelência recebe as pessoas, e é isso que
nós precisamos no nosso Parlamento, levar para a gestão pública que
o Parlamento, quem está aqui hoje como deputado foi o povo que
colocou. Então nós não podemos agora nos esconder do povo, muito
pelo contrário, o que a gente vê, mesmo depois de eleita, é a senhora,
nas suas bases, auxiliando todos os munícipes porque isso é que é
importante. Eu me identifiquei com essa ideologia do PR, eu sempre vi
um trabalho muito parecido com o que nós fazemos na região do
Médio Mearim e me sinto orgulhoso também de ter apoiado o Deputado
Josimar de Maranhãozinho na região do Médio Mearim porque sei
que lá também essa parceria, essa união a partir da qual nós iremos dar
mais qualidade de vida às pessoas da região do Médio Mearim. Então,
parabéns, Deputada Detinha, por esse grande trabalho, por essa mulher
que Vossa Excelência. Realmente está mostrando a força da mulher
aqui no Parlamento, trazendo a demanda da sua região do estado do
Maranhão para dentro da Assembleia, podendo resolver.
A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Obrigada, Deputado
Vinícius. Eu quero agradecer ao Presidente pelo tempo concedido e
obrigada aos meus nobres colegas.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Quarta 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, 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. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos Deputados (as): Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Edson Araújo, Wendell Lages, Daniela Tema, Ciro
Neto, Duarte Júnior e Wellington do Curso. 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: 011/2019, de autoria do Deputado
Glalbert Cutrim, subscritos pelos Deputado Fernando Pessoa, Ciro
Neto, Professor Marco Aurélio, Cleide Coutinho e Hélio Soares,
enviando mensagens de congratulação ao Prefeito do Município de
Igarapé Grande, Senhor Erlânio Furtado Luna Xavier, parabenizandoo por sua eleição ao Cargo de Presidente da Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão-FAMEN, para o biênio 2019/2020; 017/2019,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, para que seja convocada
uma Sessão Solene, pelo aniversário dos 400 anos da Câmara Municipal
de São Luís e 018/2019, de autoria do Deputado Adriano, que seja
enviada mensagens de congratulações Doutor Thiago Diaz,
parabenizando-o pela sua reeleição como Presidente da OAB-MA,
bem como aos Diretores e Secretários eleitos para a nova Diretoria e
020/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, para que seja
encaminhado expediente de aplausos ao Prefeito da Cidade de Viana,
Senhor Magrado Barros e a toda população vianense, pela passassem
do centenário de criação da Bandeira de Viana. O Requerimento nº 016/
2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa ficou transferido para a
próxima sessão, devido à ausência do autor. Sujeito a deliberação, o
Requerimento nº 019/2019, do Deputado Wellington do Curso, ao
Secretário de Estado da Educação, solicitando informações sobre as
escolas reformadas, construídas ou reconstruídas, pelo Governo do
Estado. Este requerimento foi indeferido e o autor recorreu na decisão
da Mesa ao Plenário, sendo o mesmo incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária. Na forma do Regimento Interno, foram
também incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 023/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio; 024/
2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares; 025/2019, de autoria do
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Deputado Wellington do Curso; 026/2019, de autoria do Deputado
Adriano; 027/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior; 028/2019,
de autoria do Deputado Zé Inácio e 029/2019, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio. No tempo dos Partidos
e Blocos o Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar
Unidos PR/PMN e pela Liderança deste Bloco. O Deputado Duarte
Júnior falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram de usar o tempo a elas destinado. No Expediente
Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 12 de fevereiro de 2019.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
Nº 126/2019, de 07 de fevereiro de 2019, nomeando
ANTONIO AUGUSTO COSTA PERDIGÃO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, ELIZANGELA AMADO
PIMENTA, SONIA FILOMENA CHIDIAK REIS FERREIRA e
TATIANA CILENE MENDES PONTES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo; FERNANDA
SANTOS ARAUJO e KALENY ÁDILLA REIS DO DESTERRO
RENNER, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo; MANOEL CASTRO DOS SANTOS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 127/2019, de 07 de fevereiro de 2019, exonerando
ANTONIO AZEVEDO NETO, do Cargo em Comissão, de Diretor de
Tecnologia da Informação, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
da presente data.
Nº 128/2019, de 07 de fevereiro de 2019, nomeando PAULO
MARCELUS CASTRO SILVA, para o Cargo em Comissão, de Diretor
de Tecnologia da Informação, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir da presente data.
Nº 184/2019, de 11 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
as nomeações de DIEGO VINICIUS GOMES DANTAS
MARANHÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial; JORGE ROBERTO DE SOUSA MORAIS,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador
Parlamentar; THIAGO DE AZEVEDO SILVA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; FAGNA FEITOSA
SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto; LUIS GONZAGA GOMES ARAGÃO
SOBRINHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Motorista, publicadas no Diário da ALEMA nº 019 de 07 de fevereiro
do ano em curso.
Nº 185/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando THIAGO
DE AZEVEDO SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial; MAICON PINHEIRO NOGUEIRA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador
Parlamentar; DIEGO VINICIUS GOMES DANTAS MARANHÃO,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete;
LUIS GONZAGA GOMES ARAGÃO SOBRINHO, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto e
JOSE CARLOS SERRA BARBOSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 186/2019, de 11 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a nomeação de BENEDITO GERALDO LIMA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, publicada
no Diário da ALEMA nº 018 de 06 de fevereiro do ano em curso.
Nº 187/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando AMELIA
RIBEIRO MILHOMEM, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
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Nº 188/2019, de 11 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
indicação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão(Deputado MARCO AURELIO), nomeando ALVIMAR
CELES DIAS e ROMARIO RICARDO REIS SOARES, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 189/2019, de 11 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 162/2019 que nomeou ANALICE
GUTERRES MENDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS1 de Coordenador Parlamentar, publicada no Diário da ALEMA nº 021
de 11 de fevereiro do ano em curso.
Nº 190/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
CARLINDA DOS SANTOS SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 191/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando MARIA
DO AMPARO SOARES PENHA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Subsecretario Chefe do Gabinete da Presidência, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 192/2019, de 11 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
indicação do Terceiro Secretário(Deputado PARÁ FIGUEIREDO,
nomeando ELENICE DO CARMO DINIZ COSTA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; NENA
CONCILIA COSTA PINTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; ANTONIO DANIEL DE
CARVALHO BELLO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo e DOMINGOS FERREIRA ARAUJO, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 193/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
LUCIANA MACEDO BARBOSA DO VALE, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 194/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando JOÃO
FRANCISCO SILVA RODRIGUES, ANNA KARINNA LIMA
CARVALHO, LUCIANA SILVA CRUZ e NAIRES MENEZES DOS
SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 195/2019, de 11 de fevereiro de 2019, exonerando
GERALDO NASCIMENTO JUNIOR, do Cargo em Comissão
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 196/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
LAISINELLY BARBOSA LACERDA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 197/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
BARBARA DO CARMO NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 198/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
ANDERSON ALVES FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 199/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
CASIMIRO BEZERRA SAMPAIO NETO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
Nº 200/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando ELIENAI
SOUSA ALMEIDA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
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Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser
considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 201/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
GILDEILMA DOS REIS MARTINS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 202/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando HELIO
GOMES FIUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser
considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 203/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando JEDAIAS
NICACIO ALMEIDA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo
ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 204/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando JOSE
LEANDRO SOARES MOTA DE CASTRO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
Nº 205/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando LAYANE
CRISTINA DE FARIAS CARDOSO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 206/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando OSIMAR
RODRIGUES NASCIMENTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 207/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
RAIMUNDO BRANDÃO ALVES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 208/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando ALYNE
DA SILVA COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser
considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 209/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando MARIA
DA CONCEIÇÃO BRITO DA SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
Nº 210/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
ROBSON DE MORAES CHAGAS FILHO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 211/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando BRENDA
STEPHANNY DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo
ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 212/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
FERNANDO MAGOMITSU RODRIGUES OSHIMA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado-1 de Assessor Especial, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 213/2019, de 11 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a nomeação de DANIELE DE JESUS BORGES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, publicada no Diário
da ALEMA nº 019 de 07 de fevereiro do ano em curso.
Nº 214/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando KASSIA
MANUELA SERRA CUTRIM, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
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Nº 215/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
EDYANNE DELLANE CAMPOS DE MELO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 216/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando JESSICA
PAMELA NEVES FINIZOLA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 217/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando MARIA
DAS GRAÇAS ALVES TELES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 218/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando JOANITA
SILVA, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser
considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 219/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando SUELEN
SILVA FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser
considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 220/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando THIAGO
ROSA DA CUNHA SANTOS AROSO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 221/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
MERYLEUDES PEREIRA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 222/2019, de 11 de fevereiro de 2019, nomeando
FRANCISCO EUDO CARDOSO AGUIAR, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 223/2019, de 12 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
as nomeações de DEIMI BARBOSA DE MIRANDA, BIANCA
LUCENA FERNANDES e LOYANE DUQUESA SANTOS, para o
Cargo em Comissão Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial,
publicada no Diário da ALEMA nº 018 de 06 de fevereiro do ano em
curso.
Nº 224/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, JOSE EVALDO SILVA e
JHOSEFI CAICK DE MOURA LEAL, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso
Nº 225/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando CARLOS
AUGUSTO QUINTANILHA VALOIS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
Nº 226/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando JOÃO
RICARDO VEIGA ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 227/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando MILENA
CUNHA BANDEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 228/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
VANESSA CRISTINA MAIA SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
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Nº 229/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando BIANCA
DANIELY DE SOUSA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 230/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando MIRLA
MIKAELLE MELO BATALHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 231/2019, de 12 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
indicação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos PR/PMN(Deputado
VINICIUS LOURO, nomeando EDNAELMA COSTA PEREIRA,
ROSE DOS SANTOS RODRIGUES, ANANDA EMILY DE
MENEZES COSTA e VALTERVI MENDES PASSOS, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso
Nº 232/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
VIRGINIA ANDRADE CHUVAS ARAGÃO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 233/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando LARISSA
NASCIMENTO LUCENA, MICHELLE MACHADO SIMÃO
FALCÃO e CARLOS GUSTAVO SANTOS ASSUNÇÃO, para o
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial
e JOSE NARCELIO DA SILVA, para o Cargo em Comissão Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 234/2019, de 12 de fevereiro de 2019, exonerando
CAMILA PINHEIRO BORGES, do Cargo em Comissão Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 235/2019, de 12 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
as nomeações de ANIBAL COELHO PIRES, para o Cargo em
Comissão Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar e ERISVAN
PEREIRA AMORIM LIMA, para o Cargo em Comissão Símbolo DAS1 de Assistente Técnico Legislativo, publicadas no Diário da ALEMA
nº 019 de 07 de fevereiro do ano em curso.
Nº 236/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando RAFAEL
LAGO FRAZÃO DE SOUZA, para o Cargo em Comissão Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar e DAVID PINHEIRO SILVA,
para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 237/2019, de 12 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
solicitação do Líder do Governo (Deputado RAFAEL LEITOA),
nomeando BARBARA PRISCILA DE SOUSA MONTEIRO,
EUGENIO GOMES DA SILVA JUNIOR, ANTONIO MARCELO
ALVES COELHO, JOSE MARTINS DOS SANTOS NETO,
NATALIA JOANA BAZOLA SOARES LEMOS e PAULO RYLDON
CLAUDINO DE OLIVEIRA COSTA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 238/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando JULIANA
MARIA GUERRA DE ASSIS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado-1 de Diretor Adjunto de Desenvolvimento Social, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir da presente data.
Nº 239/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
JOSELINNE SILVA DE ANDRADE SOUSA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 240/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando ELIAS
GOMES DE MOURA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
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DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 241/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando MARISA
VILMA RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado1 de Subdiretor de Cadastro, Direitos e Deveres, do Quadro de Pessoal
deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
Nº 242/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando MARIA
AURENIZA DA SILVA LIMA FERREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 243/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
RAIMUNDO NONATO SERRA RIBEIRO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 244/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando CAMILA
PINHEIRO BORGES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo
ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 245/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando JOSE
ALBERTO MORAES NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 246/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando MARCIA
THEREZA SILVA BARBOSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 247/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando JOSELIA
NADIA MENDES FONSECA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 248/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando ALDENIR
CABRAL DA CRUZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo
ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 249/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
ANTONIA MARIA CABRAL MACEDO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 250/2019, de 12 de fevereiro de 2019, exonerando BRUNO
LEONARDO SILVA RODRIGUES, do Cargo em Comissão Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 251/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando DIOGO
APOLINARIO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser
considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 252/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
MARCELO RAPOSO RIBEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 253/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando FABIO
BATISTA DE MELO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo
ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 254/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
ROZILDA DE SÁ COUTINHO ROCHA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
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Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 255/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando HYAGO
HEMILTON BEZERRA CORDEIRO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 256/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando JOÃO
FELIPE DE ABREU RAMOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 257/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
MARCELO BARBOSA DA SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 258/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando JOÃO
CARLOS DO REGO RODRIGUES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
Nº 259/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando MARILIA
DE SOUSA MEDEIROS COSTA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 260/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
RICARDO MESQUITA LOBO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 261/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
THALISSA MARIA MACHADO RIBEIRO LOPES, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do
Quadro de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 262/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando FELIPE
AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 263/2019, de 12 de fevereiro de 2019, nomeando
BENJAMIM ALVES NEPOMUCENO FILHO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019-ALEMA
Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 955,
de 27 de dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA S/A, CNPJ n°. 86.781.069/0001-15, para efetivação
da inscrição do servidor, o Sr. André Luís Pinto Maia (matrícula n°
1646744), no Seminário –”60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS
LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS – COMO EVITAR, QUANDO
SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU”, a ser
realizado na cidade de Sâo Paulo/SP, no período de 25 a 27 de fevereiro
de 2019, no valor total de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e
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cinquenta reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento na
qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores
resultados dos profissionais na execução dos serviços prestados neste
Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de
05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍSMA, 08 DE FEVEREIRO DE 2019. Deputado Othelino Nova Alves
Neto. Presidente ALEMA
ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0273/2019-ALEMA
Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 955,
de 27 de dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos
autos, RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25,
caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação
direta e emissão da Nota de Empenho com a empresa ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ n°. 86.781.069/
0001-15, para efetivação da inscrição do servidor, o Sr. Tarcísio
Almeida Araújo (matrícula n° 1639608), no Seminário –”60 VÍCIOS
MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS – COMO
EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO
COM O TCU”, a ser realizado na cidade de Sâo Paulo/SP, no período
de 25 a 27 de fevereiro de 2019, no valor total de R$ 3.950,00 (três
mil, novecentos e cinquenta reais), visando proporcionar o
aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos em busca
de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA08 de fevereiro de 2019. Deputado
Othelino Nova Alves Neto Presidente ALEMA
ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0195/2019-ALEMA
Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 955,
de 27 de dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA S/A, CNPJ n°. 86.781.069/0001-15, para efetivação
da inscrição do servidor, o Sr. Arthur Baldez Siva (matrícula n°
1644632), no Seminário –”60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS
LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS – COMO EVITAR, QUANDO
SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU”, a ser
realizado na cidade de Sâo Paulo/SP, no período de 25 a 27 de fevereiro
de 2019, no valor total de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e
cinquenta reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento na
qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores
resultados dos profissionais na execução dos serviços prestados neste
Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de
05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍSMA, 08 de fevereiro de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto.
Presidente ALEMA
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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