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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/02/2019 – 4ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
4. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB - 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.02.2019
I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. REQUERIMENTO Nº 042/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA CONSTITUÍDA UMA COMISSÃO
ESPECIAL COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR
CONTRATAÇÕES E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAFINANCEIRA DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO,
JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMPOSTA POR
7 (SETE) DEPUTADOS, PARA FUNCIONAR NO PRAZO DE 180
DIAS.
2. REQUERIMENTO Nº 048/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
28 DE MARÇO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AOS 37 ANOS
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA E
50 ANOS DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE
MÉDICO VETERINÁRIO.
II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
3. REQUERIMENTO Nº 040/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/02/19, EM
RAZÃO DO MESMO NESTA DATA ESTÁ EM ATIVIDADES NA
REGIÃO SUL DO ESTADO, REPRESENTANDO ESTE PODER.
4. REQUERIMENTO Nº 047/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PESAR AOS FAMILIARES, DO SENHOR ARLINDO ABREU DE
CASTRO, EXTERNANDO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 18/02/2019.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 20/02/2019 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 059/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui o “Dia Estadual de Combate e
Prevenção ao Câncer de Colo de Útero”.
2. PROJETO DE LEI Nº 060/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação
de cartazes informativos sobre o dever legal de comunicação às
autoridades competentes de casos de estupro e assédio sexual, conforma
especifica.
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3. PROJETO DE LEI Nº 061/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que estabelece a “Campanha Estadual Maria da
Penha” e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 062/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o selo “Empresa Consciente,
Meio Ambiente Equilibrado”, a ser conferido aos estabelecimentos
comerciais instalados no Estado do Maranhão que priorizarem o uso
de materiais comestíveis, biodegradáveis, reutilizáveis ou permanentes,
em detrimento de descartáveis e determina medidas de estímulo às
empresas ambientalmente responsáveis.
5. PROJETO DE LEI Nº 063/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que altera a Lei Estadual nº 10.576/
2017, que institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos
Centros de Distribuição no Estado do Maranhão e dá outras
providências.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/19, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede o Prêmio
“Professor nota dez” aos professores da rede pública e dá outras
providências.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/19,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor William Rodrigues Santas, natural
do Rio de Janeiro-RJ.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 050/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 004/19, que dispõe sobre a criação, o manejo, o
comércio e o transporte de abelhas sociais nativas(meliponíneos) e dá
outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 051/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 005/19, que institui o Programa Estadual “Habitar
no Centro”.
3. PROJETO DE LEI Nº 052/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o Prêmio Cidade Amiga do
Idoso”, destinado aos Municipios que se destacarem na adoção de
políticas e iniciativas que visam assegurar um tratamento mais digno
às pessoas idosas, e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 053/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o “Selo Empresa Solidária”,
destinado às empresas que desenvolvam programas de esclarecimento
e incentivo aos seus funcionários para a doação de sangue, medula
óssea e tecidos humanos, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 054/19, de autoria do Senhor
Deputado José Gentil, que dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo
e o Fator RH na cédula de identidade expedida pela Secretaria de
Estado de Segurança Pública.
6. PROJETO DE LEI Nº 055/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece regras para a promoção de
eventos culturais no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 056/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga refinarias, distribuidoras e postos
de combustíveis a fornecer informações de preços ao PROCON/MA
para realização da pesquisa de preços, e dá outras providências.
8. PROJETO DE LEI Nº 057/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a inclusão de dados na
carteira de identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
9. PROJETO DE LEI Nº 058/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui e regulamenta o Selo de
Acessibilidade no âmbito do Estado do Maranhão.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 046/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que obriga restaurantes, bares,
lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares autorizados pelo
governo a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou
reciclável individual e hermeticamente embalados com material
semelhante.
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2. PROJETO DE LEI Nº 047/19, de autoria do Senhor
Deputado Pastor Cavalcante, declara a Escola Bíblica Dominical como
patrimônio imaterial do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 048/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que acrescenta o § 3º ao Art. 3º da Lei nº 6.915,
de 11 de abril de 1997, alterada pela Lei nº 10.206, de 24 de fevereiro
de 2015, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de
pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 049/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que altera dispositivos da Lei nº 10.969/2018,
de 14 de dezembro de 2018, que institui o dia maranhense de combate
a violência de gênero contra a mulher.
5. MOÇÃO Nº 003/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, de aplausos, manifestando extensa admiração
pelas iniciativa dos estudantes de direito Brenda de Abreu Sá e Victor
Hugo Souza Moraes que desenvolveram um aplicativo para classificar
locais com risco de assédio às mulheres, intitulado “SafeGirl” (Garota
Segura), em parceria com o estudante amapaense de Ciência da
Computação Mateus Bezerra da Silva.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 041/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a política de incentivo ao
uso de bicicletas, instalação de bicicletários e vestiários em prédios
dos órgãos públicos do Estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 042/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a política de incentivo ao
uso de bicicleta e obrigatoriedade de criação de estacionamentos para
bicicletas em locais de grande movimentação de pessoas no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
3. PROJTO DE LEI Nº 043/19, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, que determina que bares, restaurantes, hotéis e
similares disponibilizem cardápios e outros meios informativos na
linguagem braille para seus usuários com deficiência visual e dá outras
providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 044/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga, no Estado do Maranhão, as
empresas prestadoras de serviços a informarem previamente aos
consumidores os dados dos funcionários que executarão os serviços
demandados em suas residências ou sedes, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 045/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a proibição de utilização
de canudos produzidos em material plástico, nos estabelecimentos
comerciais e afins, e dá outras providências.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/
19, de autoria do Senhor Deputado Wendel Lages, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à cantora,
compositora e instrumentista Alcione Dias Nazareth.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/19, de autoria do
Senhor Deputado Hélio Soares, tendo como có-autor, o Senhor
Deputado Duarte Junior, que cria na estrutura do Poder Legislativo do
Maranhão o Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
ASSEMBLÉIA e dá outras providências.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia dezenove de fevereiro de dois mil
e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniela Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Hélio Soares, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio e
Rildo Amaral.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 059 / 19
Institui o “Dia Estadual de Combate e Prevenção
ao Câncer de Colo de Útero”.
Artigo 1º - Fica instituído o “Dia Estadual de Combate e
Prevenção ao Câncer de Colo de Útero - HPV”, que será comemorado
anualmente no dia 11 de Março.
Artigo 2º - O “Dia Estadual Combate e Prevenção ao Câncer
de Colo de Útero - HPV” passa a integrar o Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão.
Artigo 3º Os objetivos do “Dia Estadual de Combate e
Prevenção ao Câncer de Colo de Útero HPV” são:
I – Estimular ações informativas visando à conscientização da
importância da prevenção do Câncer do Colo do Útero;
II – Conscientizar as várias esferas do Poder Público sobre a
Importância da aplicação da Vacina que previne o Câncer de Colo de
Útero;
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

E Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças
que tem em comum o crescimento desordenado (maligno) de células
que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase)
para outras áreas do corpo.
O Câncer de Colo de Útero por sua vez demora anos para se
desenvolver. As alterações das células que podem desencadear o câncer
são descobertas facilmente através de exames preventivos
(Papanicolau), por isso é importante a sua realização periódica.
O HPV é transmitido durante a relação sexual por alguém que
esteja infectado, mas, como depende apenas do contato com a pele,
não é necessária a penetração para que haja contaminação.
Existem mais de 200 subtipos diferentes de HPV, entretanto,
somente os subtipos de alto risco estão relacionados a tumores malignos,
dentre os quais o câncer de colo uterino.
O câncer de colo uterino é o terceiro tipo de câncer mais comum
no país, atrás apenas do câncer de pele e do câncer de mama, sendo o
HPV responsável por 95% dos casos.
No mundo, o câncer de colo do útero é o segundo mais comum
entre mulheres sendo responsável, anualmente, por cerca de 471 mil
casos novos e pelo óbito de, aproximadamente, 230 mil mulheres por
ano.
Sobre o desenvolvimento da Vacina do HPV é de inestimável
importância a pesquisa realizada pelo médico Harald Zur Hausen,
nascido em 11 março de 1936 em Gelsenkirchen, na província de
Westphalia na Alemanha.
Em 1976, publicada a hipótese de que o papiloma vírus humano
desempenha um papel importante na causa de cancro cervical, o médico
Harald Zur Hausen juntamente com seus colaboradores, identificaram
o HPV16 e HPV18 em cânceres cervicais em 1983, o que possibilitou
posteriormente o desenvolvimento da vacina do HPV que foi
introduzida no ano de 2006.
Seu trabalho sobre papiloma vírus e câncer cervical recebeu
várias críticas científicas em lançamento inicial, mas posteriormente
foi confirmado e estendido a outros papiloma vírus de alto risco.
Recebeu o Prêmio Internacional Gairdner Foundation em 2008
por suas contribuições à ciência médica. Ainda em 2008 recebeu o
prêmio Nobel de Medicina juntamente com Luc Montagnier e Françoise
Barré-Sinoussi, que descobriu o vírus da imunodeficiência humana.
Por todos esses motivos, apresentamos o presente projeto de
lei que Institui o “Dia Estadual de Combate e Prevenção do Câncer de
Colo de Útero”, no âmbito do estado do Maranhão, a ser comemorado
anualmente no dia 11 de março, em homenagem a data de nascimento
do médico Harald Zur Hausen, promovendo uma reflexão sobre a
doença, incentivando a prevenção.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de fevereiro de 2019.Ana do Gás - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI N° 060 / 19
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA
AFIXAÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS
SOBRE O DEVER LEGAL DE COMUNICAÇÃO
ÀS AUTORIDADES COMPETENTES DE CASOS
DE ESTUPRO E ASSÉDIO SEXUAL, CONFORME
ESPECIFICA
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHAO DECRETA:
Artigo 1º - Fica estabelecido que os hospitais, clínicas e
laboratórios do setor público e privado instalados nos Estado do
Maranhão devem afixar, em locais de fácil visualização, cartazes
informando sobre o dever legal de comunicação às autoridades
competentes de casos de estupro e assédio sexual.
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Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o “caput” deste
artigo deverão ter as medidas mínimas de 500x250 mm (quinhentos
por duzentos e cinquenta milímetros) e conter frase informativa nos
seguintes termos:
“Conforme art 66, II, da Lei de Contravenções Penais, comete
contravenção penal o profissional de saúde que deixar de
comunicar à autoridade competente, casos de estupro de
que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra
profissão sanitária.”
Artigo 2º - Os hospitais, clínicas e laboratórios terão prazo de
120 (cento e vinte) dias, a contar da data da publicação desta Lei, para
se adaptarem às exigências nela contidas.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Em setembro de 2018 entrou em vigor a Lei Federal nº 13.718/
2018 que trouxe alterações no direito penal e processual penal, uma
delas é a alteração do art. 225 do Código Penal que torna os crimes
contra a dignidade sexual uma ação pública incondicionada, ou seja,
nos casos de estupro e assédio sexual não mais necessita de autorização
da vítima, mas sim, da iniciativa do Ministério Público.
Assim, é dever de todos, e não só da vitima, a comunicação do
crime sexual ocorrido e a ação penal será distribuída contra o suposto
agressor. No caso dos profissionais de saúde o Decreto-lei 3.688/41,
determina que é dever dos profissionais da saúde comunicarem à
autoridade os crimes que tiveram conhecimento no exercício da sua
função.
É necessário que os profissionais da saúde tenham
conhecimento desta obrigatoriedade e sejam estimulados a cumpri-la,
para que não venham a incorrer em contravenção penal.
É importante a alteração penal citada, uma vez que é sabido
que muitas vítimas de crimes sexuais não informam às autoridades por
receio de retaliação, ou por estarem sob ameaças ou envolvidas em
uma relação abusiva/passional. Com as alterações, o Ministério Público
pode instaurar processo independentemente da autorização da vitima.
Sendo assim, pedimos e contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto de lei.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de fevereiro de 2019.
- Ana do Gás - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 061 / 19
Estabelece a “Campanha Estadual Maria da
Penha” e dá outras providências.
Artigo 1º - Fica instituída a “Campanha Estadual Maria da
Penha” a ser comemorada, anualmente, no mês de março, nas Escolas
Públicas Estaduais e particulares, com os seguintes objetivos:
I - contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca
da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha;
II - impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra
a mulher;
III - conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e
professores que compõem a comunidade escolar, da importância do
respeito aos Direitos Humanos e sobre a Lei do Feminicídio, prevenindo
e evitando, as práticas de violência contra a mulher;
IV - esclarecer sobre a necessidade da efetivação de registros
nos órgãos competentes de denúncias dos casos de violência contra a
mulher, onde quer que ela ocorra.
Parágrafo único - A data passará a fazer parte do Calendário
Oficial do Estado.
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Artigo 2º - A Campanha de que trata o artigo 1º poderá ser
desenvolvida juntamente às comemorações em menção ao “Dia
Internacional da Mulher”.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O presente projeto trata da violência doméstica, sobremaneira
a violência contra a mulher, não é recente, estando presente em todas
as fases da história. Apenas recentemente no século XIX, com a
constitucionalização dos Direitos Humanos a violência passou a ser
analisada com maior profundidade e apontada por diversos setores
representativos da sociedade, tornando-se assim, um assunto central
para a humanidade, bem como, um grande desafio discutido por várias
áreas do conhecimento, e iniciado o enfrentamento pela sociedade.
Necessário registrar que a violência doméstica não é marcada
apenas pela violência física, mas também pela violência psicológica,
sexual, patrimonial, moral dentre outras, que em nosso país atinge
grande número de mulheres, as quais vivem estes tipos de agressões no
âmbito familiar ou doméstico, em sua maioria, o que até hoje ainda
dificulta a punição dos agressores.
No Brasil, este tema ganhou relevância com a Lei nº 11.340, de
07 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha,
uma merecida homenagem à mulher que se tornou símbolo de resistência
às sucessivas agressões de seu ex-esposo.
A cultura machista oriunda da lógica patriarcal de organização
social marcada pela desigualdade de forças ampara a perversa regra da
lei do silêncio. Esse funcionamento informalmente enraizado nas
relações sociais consiste em grande desafio na trilha que caminhamos
rumo à legítima efetivação da garantia dos direitos das mulheres à vida
e à dignidade humana.
A importância desse projeto é indiscutível, pois sabemos da
amplitude que o trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa de
São Paulo deve ter, de enfrentamento à Violência contra a Mulher. O
projeto tem o objetivo de orientar meninos e meninas da rede de ensino,
sobre o funcionamento da Lei Maria da Penha, além de ajudar a combater
e prevenir a violência doméstica contra a mulher.
O objetivo é instituir uma nova cultura de combate à violência
contra a mulher, bem como pautar definitivamente sobre estupro e
feminicídio, despertando nos estudantes o interesse sobre as questões
ligadas aos direitos humanos, apoiando-se na crença de que a escola é
o lugar capaz de fazer a diferença no combate a todas as formas de
violência e na construção de uma cultura de paz.
Trata-se de uma medida preventiva de conscientização
direcionada a partir de um trabalho educacional de humanização,
respeito e informação, de forma que, havendo o cometimento da
violência, seja ela denunciada e reprimida com veemência.
Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres
Parlamentares para a aprovação da presente proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de fevereiro de 2019.
- Ana do Gás - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 062 / 19
Cria o selo “Empresa Consciente, Meio Ambiente
Equilibrado”, a ser conferido aos estabelecimentos
comerciais instalados no Estado do Maranhão que
priorizarem o uso de materiais comestíveis,
biodegradáveis, reutilizáveis ou permanentes, em
detrimento de descartáveis e determina medidas
d e estímulo às empresas ambientalmente
responsáveis.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º - cria o selo “Empresa Consciente, Meio Ambiente
Equilibrado” a ser conferido aos estabelecimentos comerciais instalados
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no Estado do Maranhão que priorizarem o uso de matérias o uso de
materiais comestíveis, biodegradáveis, reutilizáveis ou permanentes,
em detrimento de descartáveis, desde que atendidas as seguintes
práticas.
I – A substituição dos canudos e copos plásticos descartáveis
por outros comestíveis, biodegradável, reutilizáveis ou permanentes,
desde que em conformidade com as normas de segurança pertinentes;
II – O respeito ao meio ambiente;
III – A observância da legislação e das políticas públicas de
proteção ao meio ambiente;
IV – A priorização de práticas sustentáveis;
V – A adoção de boas práticas socioambientais e sanitárias;
VI – O incentivo a consciência coletiva acerca da degradação
do meio ambiente causada pela utilização e descarte irresponsável;
VII – O fomento a utilização de novos produtos ambientais
corretos, bem como a pesquisa, desenvolvimento e inovação de
produtos voltados a preservação do meio ambiente;
VIII – A correta e integral destinação dos resíduos sólidos
IX – O processamento próprio de resíduos orgânicos.
Art. 2º - entende-se como estabelecimentos comerciais para
efeitos desta Lei: bares, lanchonete, restaurantes, comercio ambulantes,
“food trucks” , quiosques, motéis hotéis e similares.
Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais eu receberem o selo
“EMPRESA CONSCIENTE, MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO”
poderão, a critério dos órgãos públicos responsáveis receber os
seguintes benefícios:
I – Redução em multas ambientais;
II – Preferência na contratação em eventos públicos;
III – Pontuação para participação em licitações públicas;
IV – Descontos em taxas estaduais;
V – Incentivos fiscais estaduais;
Art. 4º - Atos normativos internos editados pelos órgãos
públicos competentes determinarão as condições e o procedimento
para a concessão e manutenção do selo referido no artigo 1º e dos
benefícios elencados no artigo 3° desta lei;
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 15 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem o intuito de incentivar o empresário
maranhense do ramo alimentício a priorizar o uso de materiais
biodegradáveis e reutilizáveis para minimizar a degradação ambiental,
pois atualmente, há uma grande produção e utilização de materiais
recicláveis. Entretanto, infelizmente, embora sejam recicláveis, este
processo não é realizado, o que gera lixo de difícil descarte e,
consequentemente, de grande prejuízo ambiental.
Estimativas da Organização Mundial Das Nações Unidas dão
conta de que são gerados 13 (treze) milhões, aproximadamente, de
toneladas de lixo plástico por ano. Atualmente, de acordo com a pesquisa
desenvolvimento na Universidade Federal De Alfenas- Minas Gerais
80% do lixo marinho é de plástico.
Especificamente, em relação aos copos plásticos, que levam
de 200 a 400 anos para se decompor, a reciclagem nem sempre é viável,
pois há necessidade de uma quantidade muito grande de copos plásticos,
dificultando seu armazenamento e também necessitam de limpeza
adequada para serem submetido ao processo de reciclagem
Além do dano ao meio ambiente, os copos descartáveis também
podem causar danos ao ser humano. Segundo pesquisa realizada pelo
Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (UFBA) ao
copos plásticos possuem poliestireno (derivado de petróleo ) que
submetido ao calor – produzido por líquidos quentes como por exemplo
o café ou chá liberam o estireno substancia toxica considerada como
cancerígena.
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Sabe-se que a responsabilidade ambiental e um dever de todos,
neste intuito, o presente projeto de lei visa amenizar os danos
ambientais causados pelo uso indiscriminado de recicláveis;
concretizado os empresários do ramo alimentício, bares, lanchonete,
restaurantes, comercio ambulantes, “food trucks”, quiosques, motéis,
hotéis e similares, não há dúvida que haverá uma redução de materiais
nocivos ao meio ambiente.
Por fim, não é demais relembrar que todos estes cuidados,
auxiliaram, em especial, o litoral, maranhense, que muito sobre com a
destinação e descarte irregular de resíduo, especialmente na alta
temporada e feriados prolongados.
Ademais, as medidas de incentivo visam reconhecer valorizar
os esforções dos comerciantes que atenderem a bandeira ecológica e
optarem por matérias de menor impacto ambiental.
No que diz respeito a competência para legislar em matéria
ambiental, o art. 23 da Constituição Federal estabelece a competência
comum entre os entes federativos.
Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares
para aprovação do presente projeto.
Assembleia Legislativa, 15 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

Por sua vez, a iniciativa do parlamentar em matéria tributária
encontra-se insculpida no parágrafo único do art. 43 da Constituição
Estadual. Senão vejamos:
“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:” [...] III – organização
administrativa e matéria orçamentária.[...] Parágrafo único
- A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo
matéria tributaria só será permitida a projetos dos quais
não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
fevereiro de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

Desta feita, o projeto em tela amolda-se perfeitamente à
iniciativa parlamentar.
Explica-se. A mudança nos requisitos necessários para a entrada
de empresas no referido programa, por si só, não gera qualquer aumento
de despesa ao erário público, uma vez que não se faz possível aferir a
quantidade de empreendimentos que serão atraídos pelo incentivo.
Ademais, é fato notório, inclusive por notícias veiculadas pelo
próprio Poder Executivo, que a Lei em tela, da forma como foi aprovada
originalmente não gerou o efeito esperado, conquanto, não tornou o
estado do Maranhão um polo de centros atacadistas de distribuição,
assim, a mudança legislativa ora proposta facilitará na consecução dos
fins inicialmente colimados pela norma, o que, por via transversa, trará
mais arrecadação tributária à administração pública do que renúncia de
fato, uma vez que existirão mais empresas instaladas no estado que
antes não se instalariam, portanto, o que parece ser inicialmente um
alargamento de renúncia, encerra, em verdade, maior receita para o
erário.
Nessa esteira, a presente proposta se subsume perfeitamente
aos ditames constitucionais da iniciativa parlamentar.
No mérito, o projeto tem o condão de resolver os entraves do
projeto original, quais sejam, trazer os requisitos para adesão ao
programa para um patamar mais realista, facilitando a criação do polo
atacadista que a Lei originalmente aprovada não conseguiu concretizar.
Ante o exposto, submete-se o presente projeto de lei para
apreciação dos pares, aguardando-se por sua aprovação, posto que
importante para o desenvolvimento de nosso estado.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
fevereiro de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006 / 19

PROJETO DE LEI Nº 063 / 19
Altera a Lei Estadual nº 10.576/2017 que institui o
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos
Centros de Distribuição no Estado do Maranhão e
dá outras providências.
Art. 1º. O artigo 2º da Lei Estadual nº 10.576/2017, passa
a ter a seguinte redação:
Art. 2º. Para aplicação dos efeitos desta Lei considera-se
Centro Distribuição o estabelecimento comercial atacadista
com faturamento anual mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões) e que gere 500 (quinhentos) ou mais empregos
diretos.

O Projeto de Lei que ora se apresenta a esta augusta casa
parlamentar propõe a alteração da Lei Estadual nº 10.576/2017 que
instituiu o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de
Distribuição no Estado do Maranhão.
Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo,
“juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que
disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da
própria constituição”1.
Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.
A fase de iniciativa consiste em assegurar a determinado agente
ou grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar.

Concede o Prêmio “Professor nota dez” aos
professores da red e pública e dá outras
providências.
Art. 1° Fica instituído o Prêmio “Professor nota dez” que será
entregue anualmente no dia 15 de outubro, dia do professor, ou em
data próxima, em sessão solene a ser realizada no Plenário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, especialmente para este proposito.
§ 1°. A entrega do referido prêmio fará parte, como evento de
caráter institucional, do Calendário Oficial de Eventos da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.
§ 2°. O Prêmio “Professor Nota Dez” se constituirá de um
certificado e uma placa em metal do tipo estojo, onde constará o nome
do professor homenageado.
Art. 2° O Prêmio será destinado aos dez (10) professores da
Rede Pública Estadual de Ensino que mais se destacarem pelo trabalho
inovador, criativo e transformador.
Art. 3º. Para escolha do professor a ser premiado, serão
utilizados, nesta ordem, os seguintes critérios:
I – Votação entre o corpo discente por maioria absoluta;
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II – Destaque na atuação como professor por meio de projetos
inovadores e criativos que incentivem o aluno no processo de
aprendizagem;
Art. 4° O Diretor de cada escola informará a Secretária de
Educação os nomes dos professores escolhidos.
Art. 5° Os professores escolhidos deverão ser analisados pela
Secretaria Estadual de Educação que encaminhará o nome dos dez (10)
professores escolhidos a serem homenageados para esta casa.
Art. 6 ° A concessão do prêmio será deliberada pela mesa
diretora.
Art. 7° Para atender as despesas decorrentes desta Resolução
serão usados recursos próprios do orçamento vigente, suplementados
se necessário.
Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 18 de fevereiro de 2019.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A educação se constitui como direito fundamental e essencial
ao ser humano e diversos são os documentos que corroboram com tal
afirmação. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional,
afirma que “é direito de todo ser humano o acesso à educação básica”,
assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos que
estabelece que “toda pessoa tem direito à educação”. Segundo a Unesco,
a educação é um fator diferencial, uma vez que através dela os indivíduos
têm maiores chances de conseguir trabalhos qualificados, além de
participação ativa na vida democrática podendo desta forma, ter pleno
conhecimento dos seus direitos e deveres e usufruir dos mesmos. Diante
disso, o professor está presente em todas as etapas do processo de
educação, sendo um dos responsáveis por transformar a vida do aluno.
Nesse sentido, o presente projeto de resolução tem por objetivo
estimular o processo de ensino e aprendizagem valorizando o trabalho
realizado pelo professor em sala de aula, enaltecendo e reconhecendo o
mérito dos professores da rede pública estadual de ensino, pela
contribuição dada para a melhoria da qualidade na educação, através da
escolha do próprio corpo discente e de projetos pedagógicos bemsucedidos, criativos e inovadores que estimulem o aluno a estudar.
A Secretaria Estadual de Educação ficará encarregada de
constituir uma comissão para escolher os dez professores a serem
homenageados na Assembleia Legislativa após votação e escolha em
suas respectivas escolas. A entrega da premiação ocorrerá em solenidade
oficial na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia 15 de
outubro, data em que se comemora o dia do professor, caso haja
impedimento, deverá ser realizada em data próxima.
Em suma, este projeto tem por objetivo resgatar e valorizar o
papel dos professores como agentes fundamentais no processo
formativo das novas gerações, dando visibilidade às experiências
pedagógicas conduzidas, consideradas exitosas e passíveis de adoção
por outros professores e pelos sistemas de ensino além de promover o
estímulo a participação dos professores como sujeitos ativos no
desenvolvimento da Educação do Maranhão.
Diante do exposto, conto com o apoio de meus nobres pares
para a aprovação deste Projeto de Lei.
Assembleia Legislativa, 18 de fevereiro de 2019. - Wellington
do Curso - Deputado Estadual
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Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1º Vice Presidente
Justificativa
William Rodrigues Dantas, 29 anos, advogado, presidente
nacional da Juventude Socialista, militante do PDT, ativista do
movimento estudantil, ex diretor da União Nacional dos Estudantes,
ex coordenador nacional do Movimento Reinventar, fundador da 2
Elefantes Consultoria e Estratégia Política.
Ativista do movimento juvenil desde os 16 anos de idade,
sempre se destacou na liderança do movimento estudantil e também
no campo organizacional.
Estudante formado pelo ProUni no Ibmec RJ, já acumulou
experiencia no legislativo (Câmara Municipal do Rio de Janeiro) e no
executivo (Fundação Parques e Jardins - Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro), sendo o mais jovem chefe de gabinete daquela gestão.
Eleito presidente nacional da Juventude Socialista, do PDT,
em agosto de 2017, em São Luis, Maranhão tem ampliado sua ação e
liderança por todo o país.
Mantém dialogo e relação permanente com o movimento de
juventudes do Maranhão e de São Luís, já tendo feito visita oficial ao
estado em diversas ocasiões, onde pode debater sobre a importância
da juventude na política, e impulsionado o movimento juvenil
maranhense.
Por todo o exposto o indicado é merecedor de ser agraciado
com o título de CIDADÃO MARANHENSE.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1º Vice Presidente
REQUERIMENTO Nº 040 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos a Vossa Excelência, após
deliberação da Mesa, que seja justificada a nossa ausência da Sessão
Ordinária realizada no dia 14 de fevereiro de 2019, pois nesta data
estarei em atividades na região Sul do Estado, representando o Poder
Legislativo.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de fevereiro de 2019.Márcio Honaiser - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.19
EM: 19.02.19
REQUERIMENTO Nº 042 / 19
Senhor Presidente,

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor William Rodrigues Dantas

Nos termos regimentais, requeremos a Vossa Excelência, após
aprovação do Plenário, que seja constituída uma Comissão Especial
com a finalidade de acompanhar contratações e execução orçamentáriafinanceira dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério
Público, composta por 7 Deputados, para funcionar pelo prazo de
180 dias.
Assembleia Legislativa do Estado Maranhão, em 18 de fevereiro
de 2019. – Arnaldo Melo – Deputado Estadual

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor William Rodrigues Dantas, natural de Rio de Janeiro - RJ.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.19
EM: 19.02.19

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007 / 19
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REQUERIMENTO Nº 047 / 19

INDICAÇÃO Nº 164 / 19

Senhor presidente,
Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento
do ARLINDO ABREU DE CASTRO, externando o mais profundo
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 18 de fevereiro
do corrente ano.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de fevereiro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.19
EM: 19.02.19

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos ao Governo
do Estado do Maranhão e ao Secretário Estadual de Segurança PúblicaSSP, Sr. Jefferson Miler Portela e Silva, o destacamento e lotação de
uma Delegada para a Delegacia da Mulher para atuar no Município de
Açailândia, considerando que naquela cidade habitam cerca de 52.000
(cinquenta e duas mil) mulheres, que em parte, demandam do
atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência na região.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13de fevereiro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

REQUERIMENTO Nº 048 / 19

INDICAÇÃO Nº 165 / 19

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
realizada sessão solene no dia 28 de março de 2019 em comemoração
aos 37 anos do Conselho Regional de Medicina Veterinária e 50 anos
de regulamentação da profissão de médico veterinário.
O Conselho de Medicina Veterinária do Maranhão foi criado
em 11 de dezembro de 1981, ao ser desmembrado do Conselho Regional
de Medicina Veterinária do Ceará, passando então a ter sede própria
na capital, São Luís.
Após a sua implantação, a abertura do primeiro livro ata do
CRMV-MA foi realizada em 10 de março de 1982, na sede provisória,
localizada na Av. João Pessoa, nº268, no bairro do Outeiro da Cruz, em
São Luís. Naquele ano, a gestão era do então presidente Raimundo
Cardoso Nogueira. A sede atual foi fundada em 18 de agosto de 2006,
na rua Astolfo Marques, nº57, no bairro Apeadouro, na gestão do
médico veterinário Fernando Luís Mendonça Lima.
Os desafios para a implantação do Conselho órgão eram muitos,
desde a contratação de pessoal, a aprovação de regimento interno
baseado no Conselho Federal, pagamento de piso salarial até a
regulamentação do exercício da profissão.
Ainda naquele mesmo ano, em 6 de agosto de 1982, a única
chapa registrada na primeira eleição do CRMV foi declarada vencedora,
tendo como presidente Antônio Dias de Moraes. O número de inscritos
chegava a 221 profissionais, dentre estes 215 eram médicos veterinários.
A primeira reunião da Diretoria Executiva do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Maranhão aconteceu dia 14 de setembro de
1982.
O Maranhão tem atualmente 2.026 médicos veterinários (1.464
atuantes) e 196 zootecnistas (146 em atividade). Hoje presidido pela
médica veterinária Francisca Neide Costa, em sua primeira gestão (20162019), o Conselho entra em um momento de importância histórica
para a medicina Veterinária e Zootecnia, que comemoram este ano 50
anos de criação das Leis Nº 5517 e Nº5550, tendo como desafios as
discussões em defesa da inserção dessas duas profissões nos espaços
que são de suas competências técnicas, em defesa da saúde e bem-estar
dos animais, da saúde pública e do meio ambiente.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de fevereiro de 2019.
- César Pires - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.19
EM: 19.02.19

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos ao Governo
do Estado do Maranhão e ao Secretário Estadual de Infraestrutura –
SINFRA, Sr. Clayton Noleto, a recuperação da camada asfáltica e
devida sinalização horizontal e vertical da MA-006,no trecho
compreendido entre os Municípios de Grajaú/MA e Fortaleza dos
Nogueiras/MA, considerando o grande fluxo de veículos dos habitantes
daquela região que contam como única alternativa rodoviária para entrar
e sair do Município, além de também ser utilizada a referida estrada,
em grande parte, por caminhões pesados que realizam o escoamento
de soja na região.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12de fevereiro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 166 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos ao Governo
do Estado do Maranhão e ao Secretário Estadual de Infraestrutura –
SINFRA, Sr. Clayton Noleto, a recuperação e sinalização horizontal e
vertical da MA-122,no trecho que liga o Município de Imperatriz/MA
a Amarante/MA, considerando que referida MA encontra-se em
péssimo estado de conservação e sem a devida sinalização, o que vem
contribuindo sensivelmente para a ocorrência de acidentes fatais e
grandes prejuízos materiais.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12de fevereiro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 167 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos ao Governo
do Estado do Maranhão e ao Secretário Estadual de Infraestrutura –
SINFRA, Sr. Clayton Noleto, o asfaltamento e sinalização horizontal
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e vertical da MA-006,no trecho que compreende a reserva indígena
Guajajaras, entre os Municípios de Buriticupu/MA e Arame/MA,
considerando que naquele local não há asfaltamento, contribuindo assim
para a ocorrência de acidentes fatais e grandes prejuízos materiais.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12de fevereiro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÕES Nº 168 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos ao Governo
do Estado do Maranhão e ao Secretário Estadual de Infraestrutura –
SINFRA, Sr. Clayton Noleto, a recuperação e sinalização horizontal e
vertical da MA-125,no trecho que compreende o Povoado Trecho
Seco a sede do Município de São Francisco do Brejão/MA, e no trecho
compreendido entre a BR-010, Municípios de Cidelândia, Vila Nova e
São Pedro da Água Branca/MA, considerando que referida MA
encontra-se quase que intrafegável e sem a devida sinalização, o que
vem contribuindo sensivelmente para a ocorrência de acidentes fatais.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12de fevereiro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 191 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Senhor GERARDO DE FREITAS FERNANDES,
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Maranhão, em
caráter de urgência a recuperação asfáltica e sinalização da BR 316
no trecho que liga os municípios de Santa Inês a Maranhãozinho
Nosso pedido justifica-se em virtude deste trecho estar em
precária situação de conservação, dificultando a trafegabilidade e
impactando diretamente no desenvolvimento de todos os municípios
compreendidos neste trecho. Refletindo em aumento de tarifas de cargas
para São Luís, além de colocar em risco a vida de motoristas e
passageiros. Observamos ainda o impedimento, nos mais diversos
níveis, da promoção da qualidade de vida dos maranhenses.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 18 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 192 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o Senhor Clayton Noleto
solicitando, em caráter de urgência a recuperação asfáltica, numa
dinâmica estilo “tapa buraco” da MA 008 nos trechos compreendidos
entre os municípios de Bacabal a Vitorino Freire.
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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, 18 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 193 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o Senhor Clayton Noleto
solicitando, em caráter de urgência a recuperação asfáltica, numa
dinâmica estilo “tapa buraco” da MA 326 nos trechos compreendidos
entre os municípios de Conceição de Lago Açu a Lago Verde até a
BR316.
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, 18 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 194 / 19.
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o Senhor Clayton Noleto
solicitando, em caráter de urgência a recuperação asfáltica, numa
dinâmica estilo “tapa buraco” da MA 206 nos trechos compreendidos
entre os municípios de Cururupu a Apicum-Açu.
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, 18 de fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 195 / 19
Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o Senhor Clayton Noleto
solicitando, em caráter de urgência a recuperação asfáltica, numa
dinâmica estilo “tapa buraco” da MA 206 nos trechos compreendidos
entre os municípios de Mirinzal a Cururupu.
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, 18 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 196 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o Senhor Clayton Noleto
solicitando, em caráter de urgência a recuperação asfáltica, numa
dinâmica estilo “tapa buraco” da MA 206 nos trechos compreendidos
entre os municípios de Pinheiro e Mirinzal
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, 18 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 197 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o Senhor Clayton Noleto
solicitando, em caráter de urgência a recuperação asfáltica, numa
dinâmica estilo “tapa buraco” da MA 206 nos trechos compreendidos
entres os municípios de Pinheiro e Cururupu
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.
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Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 18 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 198 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES,
solicitando que seja encaminhado em regime de urgência uma
AMBULÂNCIA para a cidade de SANTA INÊS / MA.
A cidade de Santa Inês, localizada no oeste maranhense, vem
atravessando grandes dificuldades em todos os aspectos. Notadamente
na área da saúde pública, se observa precariedade no transporte dos
enfermos para os hospitais, tanto local quanto regional, assim sendo,
solicito especial atenção de vossa excelência no sentindo de viabilizar
para aquele município, um veículo tipo AMBULÂNCIA, a fim de
transportar os referidos pacientes que se encontram em situação de
emergência.
O município hoje com pouco mais de 90 (noventa) mil
habitantes, sofre com a precariedade no transporte dos enfermos, dessa
forma, os pacientes em situação de emergência ou mesmo em
atendimento clínico especializado são transportados em veículos sem
as mínimas condições necessárias, imprescindíveis para um atendimento
humanizado.
A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de SANTA INÊS - MA.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 199 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário
de Estado de Saúde – SES, senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
solicitando que seja providenciado em regime de urgência, o início das
obras para que se inicie as atividades da UTI Pediátrica do Hospital
Macrorregional Tomás Martins, em SANTA INÊS / MA.
Inaugurada em agosto de 2016, em Santa Inês (MA), a unidade
é referência para as regiões de Santa Inês, Zé Doca e Pindaré. O hospital
conta com cerca de 400 profissionais e várias equipes médicas para o
atendimento de casos de alta complexidade.
Acrescentamos que o Hospital Macrorregional de Santa Inês
atende aproximadamente 15 (quinze) mil pessoas ao mês só em
consultas, mais de 35 (trinta e cinco) mil procedimentos mensais e
com uma população atendida de aproximadamente 200 (duzentas) mil
pessoas.
Lembramos que em 2018 foi assinada a ordem de serviço para
construção da UTI Pediátrica pelo Governador Flávio Dino e pelo
Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, em solenidade realizada
em abril na cidade de Santa Inês e que infelizmente ainda não foi
realizada.
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Solicitamos importante investimento para que possa ser
oferecido um atendimento digno à população de Santa Inês e região,
investindo em ações de melhorias, como a ampliação do número de
leitos de UTI e descentralizado os serviços de saúde, ampliando assim
a assistência em saúde no estado.
A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhoria da qualidade de vida daquela população, ensejando,
por consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano do povo da região.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 200 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, que autorize ao órgão competente, em regime
de urgência que seja perfurado 01 (um) poço artesiano no povoado
Tirirical, localizado no município de BOM JARDIM / MA.
Em decorrência do desabastecimento d’água no Povoado acima
citado, os moradores estão sendo obrigados a recorrer a poços
particulares, tendo que caminhar longa distância para ter acesso ao
precioso líquido. A medida é considerada emergencial, pois a situação
é considerada grave e requer uma atenção especial do Governo do
Estado através da Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão CAEMA, como também da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social - SEDES, através do Sistema Simplificado de Abastecimento de
Água – SSAA, dentro do Programa Água para Todos.
Referido programa visa à expansão e democratização do acesso
à água potável em todos os municípios maranhenses promovendo a
universalização do acesso a esse importante benefício que é ter água
potável e de qualidade, contribuindo também com a melhoria do
saneamento básico e da saúde pública nos locais beneficiados.
A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes
para minimizar o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do povoado Tirirical, no município de Bom Jardim / MA, beneficiará
aproximadamente 200 (duzentas) famílias que vivem naquela região,
possibilitando assim o acesso à água potável para a comunidade em
geral.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 201 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, SENHOR ROMMEO PINHEIRO
AMIN CASTRO, solicitando providências no sentido de determinar,
A RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DESTINADOS AO ESPORTE
E LAZER DA CAPITAL SÃO LUIS, EM ESPECIAL O PARQUE
DO BOM MENINO, considerando que esses espaços são a única
opção gratuita para quem quer manter um ritmo de vida saudável.
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Esporte e lazer são importantes para a saúde do ser humano e
deve ser levado a sério até para que tenhamos uma qualidade de vida
cada vez melhor. Esses espaços, gratuitos, diga-se de passagem, são
necessários para a população poder se exercitar, sair do sedentarismo,
com o objetivo de combater o stress físico, mental e psicológico
adquirido no dia a dia. O momento de lazer é uma necessidade do ser
humano. Entretanto, para que haja uma programação para a prática de
exercício diário, é preciso que os espaços de esporte e lazer, bem como
os equipamentos para atividade física estejam em perfeito estado de
conservação.
Portanto, queremos com a nossa propositura solicitar a atenção
de Sua Excelência, para que “olhe” com carinho para esses espaços,
que se encontram em estado de conservação decadente.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 18 de
fevereiro de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 202 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, SENHOR
ROGERIO CAFETEIRA, solicitando providências no sentido de
determinar, A RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DESTINADOS
AO ESPORTE E LAZER NA LAGOA DA JANSEN E NO
COMPLEXO ESPORTIVO CANHOTEIRO, considerando que esses
espaços são uma opção gratuita para quem quer manter um ritmo de
vida saudável.
Na Lagoa da Jansen o estado de conservação das quadras, da
pista de corrida e dos aparelhos para exercícios, tira o ânimo de qualquer
atleta. No complexo Esportivo Canhoteiro, não é diferente, o
emborrachado da pista de atletismo está solto, dificulta a prática
esportiva assim como pode provocar lesões graves aos atletas. Grades
danificadas, a ferrugem tomou conta do complexo, as piscinas cheias
de água da chuva, um convite para a proliferação do aedes aegypti,
enfim.
Esporte e lazer são importantes para a saúde do ser humano e
deve ser levado a sério até para que tenhamos uma qualidade de vida
cada vez melhor. Esses espaços, gratuitos, diga-se de passagem, são
necessários para a população poder se exercitar, sair do sedentarismo,
com o objetivo de combater o stress físico, mental e psicológico
adquirido no dia a dia. O momento de esporte e lazer são uma
necessidade do ser humano.
Portanto, solicito a Vossa Excelência que não meça esforços no
sentido de equacionar definitivamente os problemas existentes nesses
espaços de esporte e lazer, que infelizmente estão se tornando um
caso de saúde pública.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 18 de
fevereiro de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 203 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
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Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRISSIMO
DIRETOR GERAL DO DENIT, GENERAL ANTONIO LEITE
DOS SANTOS FILHO, solicitando providências, urgentes,
urgentíssimas, no sentido de determinar a RECUPERAÇÃO DA
CAMADA ASFÁLTICA DA BR 135, NO TRECHO SAIDA DE SÃO
LUIS ATÉ BACABEIRA, considerando que o estado de conservação
da referida BR não é dos melhores e as chuvas que caem sobre a capital
São Luís, têm contribuído para aumentar o número de buracos sobre a
rodovia..
Infraestrutura em estradas tem um imenso valor econômico,
assim como tem importância para a segurança do transporte modal
rodoviário de cargas e de passageiros.
A BR 135 é a espinha dorsal do sistema rodoviário, liga a
capital São Luís a outras cidades, além da importância econômica podese acrescentar o indiscutível valor social, político, estratégico e turístico
para a cidade.
A BR 135 é uma importante via de escoamento de produtos
via modal rodoviário, assim como para a entrada de bens e serviços de
outras regiões e do resto do mundo.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 18 de
fevereiro de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 204 /2019
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Secretário de Infraestrutra do Maranhão o Senhor
Clayton Noleto para obter recursos junto ao Governador do Estado do
Maranhão, o excelentíssimo Sr. Dr. Flávio Dino, para viabilizar a
recuperação da MA 034, que liga o município de Caxias/MA aos
povoados Barriguda, Caxirimbú, Baú, e outros. Ressalte-se que a estrada
está em condições ruins para o tráfego sendo ocasionados vários
acidentes com moradores dos referidos povoados
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
fevereiro de 2019. JOSÉ GENTIL - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 205 / 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, para que determine ao
Secretário de Estado da Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, a
recuperação (aproximadamente 5km) de camada asfáltica da
Avenida Tancredo Neves, na cidade de Presidente Dutra.
A referida obra é de grande importância, pois as precárias
condições de tráfego de veículos em decorrência da falta de manutenção
de uma das principais via de acesso, causam prejuízos à economia e
transtorno a população, em especial aos motoristas, que necessitam
trafegar com segurança, assim, melhorando a mobilidade e a
trafegabilidade.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de fevereiro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE - Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação. Registro a presença no plenário
do Prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio. Seja muito bem-vindo,
Prefeito.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Thaiza Hortegal por cinco minutos, sem apartes.
Registro também a presença do ex-Deputado José Jorge. Seja bemvindo, José Jorge.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) - Bom dia, Senhor Presidente, Deputados e
Deputadas, Plenário, toda a imprensa. Trago um outro assunto a esta
tribuna, a esta Casa, falando que estamos há duas semanas para o
período do carnaval e estamos diante de, mais uma vez, um episódio
crítico que afronta o consumidor maranhense, que afronta milhares de
pessoas que vivem na região da Baixada e que dependem do transporte
ferryboat para se deslocar do Cujupe até a Ponta da Espera em São
Luís. Não falo de uma pequena quantidade de pessoas, mas falo de um
grande número. E me incluo nessa porque, em 2017, aponta-se que 1
milhão e 800 mil pessoas utilizaram o transporte ferryboat. E é
lamentável que, diante de tantas reclamações, porque eu tenho certeza
de que vários Deputados já usaram esta tribuna, já reclamaram, já se
pronunciaram, já cobraram que algo fosse feito, porque há 30 anos este
transporte existe, há 30 anos se vive os mesmos problemas, as mesmas
calamidades. E é inadmissível que se passe aumentando a passagem do
ferryboat, que se tenha aí por mês uma estimativa de 150 mil usuários
e esses consumidores continuam sendo lesados, continuam pagando
passagem. E é muito prático, é muito fácil se fazer um cálculo. Em
média, 150 mil usuários mensais a doze reais, que é o valor mínimo da
passagem, se têm aí aproximadamente um milhão e meio de reais. E o
que se encontra é um transporte sucateado, um transporte sem
higienização, sem uma alimentação armazenada de forma adequada,
banheiros que são quase impossíveis serem utilizados. E o mais grave:
se passa entre uma hora e meia, muitas vezes até duas horas na travessia
da Baía de São Marcos. E o que se vê é que dentro do ferryboat várias
pessoas têm passado mal e não se tem um profissional apto a fazer um
serviço de primeiros socorros. Então seria uma sugestão, seria uma
cobrança de que pudessem ser treinados, porque esses marinheiros
necessitam ser treinados, que tivesse um posto médico. Porque hoje o
ferryboat não conta com nenhum profissional que possa aferir uma
pressão, que possa fazer uma manobra de primeiros socorros. Isso é
algo muito preocupante tendo em vista que quase todas as semanas
usuários têm passado mal dentro deste transporte. E o que muitas
vezes salva são as ambulâncias, são os profissionais que fazem essa
travessia nas ambulâncias dos municípios trazendo pacientes para São
Luís. E se torna a falar também, Deputado Zé Inácio, V.Exa., que
também é da Baixada, que a fila de espera, a falta de modernidade, a
falta de acessibilidade, que é o que garante essas pessoas o ir e vir, e é
o mínimo que nós podemos brigar por aquela região. Se estamos falando
de um local que não se o utiliza um cartão de crédito, um cartão de
débito, que não tem uma torre de celular, o que se ainda tem, com muita
luta conseguido pelo Deputado Duarte Júnior, quando esteve à frente
do Procon foi aquele wi-fi, que muitas vezes fica mais tempo sem
funcionar e você fica incomunicável uma vez que você chega lá e não se
tem perspectiva da hora da travessia porque não se tem uma
organização. E todo o período movimentado, principalmente o carnaval,
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tendo que Pinheiro é um dos maiores carnavais do Maranhão que
recebe muitos turistas, você vê pessoas esperando relatos de vinte e
vinte quatro horas na fila de espera, sem nenhuma perspectiva, não se
tem em nenhum momento no ferryboat o respeito por uma gestante,
por um idoso, por uma criança. Não existe essa tabela de prioridade, o
que se vem conseguindo ali dentro são amizades nos encaixes de
passagens, são amizades que naquele momento se faz uma reserva na
hora e as pessoas que estão nas filas de espera ficam à mercê sem
perspectiva, sem ter onde se hospedar. Algo muito grave que se coloca
também é saber que o último transporte para vir para São Luís é às
22h30, e muitas vezes nós, que somos médicos, que atuamos naquela
área, necessitamos de forma urgente transportar um paciente para São
Luís, precisar fazer uma viagem de emergência e tem que esperar o
próximo ferry, que é às 5h. Então, aqui eu peço neste momento a
atenção do Ministério Público, do Governo do Estado, da EMAP, dos
colegas Deputados, para que nós juntos possamos cobrar uma maneira
de urgência e emergência, que a gente possa fazer junto com a Comissão
desta Casa uma grande operação para que se cobre medidas que possam
ser realizadas neste carnaval, para que os usuários do ferryboat, para
que os visitantes, os turistas e as pessoas que moram na Baixada
tenham acessibilidade garantida de forma respeitosa, de forma digna,
porque tem sido lesado o consumidor e não pode se admitir que os
parlamentares que usufruem também desse transporte, que são votados
por essa região, possam ficar calados possam ficar esperando, entra
mandato e sai mandato e a mesmice continua nesse ferry. Então fica a
indignação, fica o respeito e pedir ajuda e pedir que neste momento a
gente possa se unir porque as panes têm sido constantes e qualquer
hora pode acontecer uma tragédia no ferryboat, e aí todo mundo se
sente no direito de reclamar, de usar a tribuna e se tornar grandes
pessoas que se compadecem das misérias que poderiam ser evitadas.
Então, neste momento, eu peço pra dizer solicitar à Comissão de
Obras e Serviços Públicos desta Casa que se junte ao Ministério
Público, que se junte ao Governo do Maranhão, que se junte à EMAP,
à MOB, para que possamos juntos travar, planejar essa megaoperação
a ser feita no período de carnaval e implantar segurança, conforto e
melhorias para esses passageiros. Destaco também aqui o grande
assunto que foi feito sobre a Frente Parlamentar das Barragens, que
hoje o Prefeito de Pinheiro estará junto com o Senador Weverton Rocha,
com o Deputado André Fufuca e o Vice-Governador Carlos Brandão,
juntos, às 19h, em Brasília, em reunião com o Ministério Regional de
Desenvolvimento, onde vai tratar, levar toda demanda, a real situação,
tudo para tratar de forma amigável, de forma pacífica, e de forma ágil,
o tratamento da Barragem do Rio Pericumã. Então foi um assunto que
foi trazido por nós, na semana passada, e que, graças a Deus, nessa
articulação política do Prefeito Luciano, do Deputado André Fufuca,
do nosso Senador Weverton Rocha que conseguiram agilizar essa
reunião, esse encontro e podemos ter certeza que vamos estar
trabalhando incansavelmente para que dias melhores cheguem a nossa
região e de uma vez por todas esse grande pesadelo da comporta da
barragem do Rio Pericumã venha a ser cessado. Muito obrigada pela
oportunidade.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença da ex-Prefeita Socorro Martins, a pedido
da Deputada Andreia Martins Rezende. Com a palavra o Deputado
Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, galeria, todos que nos
acompanham pela TV Assembleia e pela Rádio Assembleia. Estivemos,
Senhor Presidente, semana passada na cidade de Brasília com os
Deputados federais, com alguns Senadores, com o Senador Weverton,
Senadora Eliziane tratando de melhorias para nosso Estado,
especialmente para nossa região, a região central do Maranhão, os
municípios de Barra do Corda, Tuntum, Grajaú. Estivemos também
este final de semana na cidade de Barra do Corda, na cidade de Tuntum.
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Em Barra do Corda participamos de um programa de rádio com o
Prefeito Eric Costa. Estivemos na cidade de Tuntum participando de
um rally com a Prefeita de Governador Eugênio Barros, Prefeita Daluz
e queria parabenizar toda organização do rally, no município de Tuntum.
Queria também, Senhor Presidente, fazer um registro e parabenizar ao
Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino em que agora
estaremos participando da posse de novos Secretários, onde aqui acho
que toda classe política do nosso Estado, todo o nosso campo político
está muito satisfeito com as nomeações, do Deputado Federal Rubens
Júnior, Deputado atuante que agora irá assumir um novo desafio, uma
Secretaria. E ali eu queria parabenizar o Governador pela escolha.
Queria também parabenizar o Governador pela escolha do Secretário
de Articulação Política, o Secretário Rodrigo Lago, grande Secretário
que irá também ajudar toda a classe política. Ontem estive com o
Secretário que de forma imediata resolveu todas as nossas demandas,
então eu queria aqui agradecer ao Secretário Rodrigo Lago. Também
queria registrar a grande satisfação de termos agora como Secretário de
Esportes, o Secretário Rogério Cafeteira, ex-Deputado desta Casa, um
grande amigo e aqui eu queria parabenizar o Governador Flávio Dino
pela escolha do Secretário Rogério Cafeteira e que não tenho dúvidas
que irá melhorar bastante aqui o esporte no nosso Estado. Queria
também, Senhor Presidente, falar sobre as indicações que fizemos à
cidade de Barra do Corda, que é a parceria entre a Secretaria de Segurança
Pública com a nossa Guarda Municipal. Eu queria aqui pedir que o
Secretário de Segurança Pública pudesse atender os nossos pedidos
para fortalecer ainda mais a Segurança Pública no município de Barra
do Corda. Queria também, Senhor Presidente, aqui agradecer ao
Governador Flávio Dino por ter destinado Mais Asfalto a Barra do
Corda, onde concluímos a parte asfáltica no povoado Cajazeiras Br,
mas aqui eu queria pedir ao Secretário Clayton Noleto que possa de
imediato terminar essa obra no município de Barra do Corda, lá no
povoado Cajazeiras Br, colocando os meios-fios e sarjetas naquele
município. E também reiterar aqui o compromisso que temos com o
Governador Flávio Dino, que é asfaltar um quilômetro de asfalto nos
povoados Barro Branco e Centro do Ramo. Pedir que de imediato o
Secretário Clayton Noleto possa destinar a empresa, possa destinar a
equipe para que possamos realizar essas obras no município de Barra
do Corda e entregá-las ainda no aniversário daquela cidade. Queria
também, Senhor Presidente, reiterar aqui um pedido. Nós temos uma
grande área indígena em Barra do Corda, então queria pedir ao Secretário
Felipe Camarão que possa aumentar a quantidade de professores na
área indígena para que possamos atender todos os indígenas daquele
município. Queria também, Senhor Presidente, reiterar aqui um pedido,
que é de recuperação de tapa-buraco na MA que liga o município de
Tuntum à BR-226, ali onde liga a Avenida Seabra de Carvalho ao
povoado Entroncamento, do município de Tuntum. Senhor Presidente,
lá nós temos uma MA que está asfaltada, mas precisamos de imediato
que possamos fazer a recuperação daquela MA com o tapa-buraco.
Aqui eu peço ao Secretário Clayton Noleto que possa de imediato
mandar para aquele município para que a gente possa fazer esse tapaburaco. Queria aqui também pedir ao Secretário Felipe Camarão uma
indicação que fizemos para a continuação, no município de Trizidela
do Vale, da obra que já está em andamento do Centro Educacional
Newton Belo. Queria pedir também e aqui, Senhor Presidente, reiterar
o nosso pedido de uma ambulância ao município de Apicum Açu, ao
qual eu mando as minhas condolências e ao Prefeito Cláudio Cunha
que perdeu recentemente sua mãe. No mais, Senhor Presidente,
satisfeito.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente,
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no final de semana passado, lá em Barra do Corda, fui procurado por
alguns jogadores do Cordino que mostraram indignação e insatisfação
com a maneira como vem sendo tratado o time. O Cordino foi montado
com um elenco enxuto, com salários com todo o respeito, mas os
salários pagos aos jogadores eram salário de amador. Mesmo assim, os
jogadores eram satisfeitos porque recebiam menos do que os salários
às vezes do time da capital, mas recebiam os salários. Os atletas vieram
para Barra do Corda porque acreditavam muito no presidente do
Cordino, que era o Marlon Cutrim, que tinha uma credibilidade junto
aos atletas porque acreditavam muito nele, no presidente do clube, no
entanto, hoje há um descrédito de todo o elenco para com o Cordino.
Há um descrédito. O pessoal não está mais acreditando. O Presidente
não mostra como é que estão os recursos, como vem. Os recursos que
foram destinados pela Federação Maranhense de Futebol, os recursos
que foram assinados pela CBF, todos não chegam nas mãos dos
jogadores. Os jogadores estão com os salários atrasados e muito
magoados e muito chateados. E eu queria que a diretoria do Cordino, se
for possível, como há dinheiro público envolvido, há dinheiro do Estado
envolvido, há dinheiro da Federação Nacional envolvido, tem que prestar
conta à sociedade, tem que prestar conta aos jogadores, porque eles
não estão pagando os jogadores. E o time está aí com salários atrasados
desde o início do ano. Não se pagou salário ainda. Nenhuma condição
de trabalho físico ou psicológico. Isso dito pelos próprios jogadores.
Quem quiser tirar a prova é só visitar e ver como está a situação do
Cordino, vestuário, a casa. O estádio de futebol está lá abandonado, o
Leandrão. E os jogadores são obrigados a pedir ajuda para os torcedores.
E eu sempre ajudo e estou sempre ajudando os jogadores. Por quê?
Porque a situação financeira dos jogadores realmente está uma
calamidade. Se precisar comprar um medicamento, não tem recursos.
Se precisar ir a hospital, também não tem. Têm jogadores ameaçados
de até ser preso por atraso de pensão. E aí qual o objetivo final? É ser
preso por não pagar a pensão. Mas não paga por quê? Não porque o
jogador não quer, porque ele vive daquele salário. O jogador vive da
sua remuneração. Ele é um profissional do futebol. E estão com os
salários atrasados. E eu queria aqui que a direção do Cordino olhasse
com bons olhos para o time, para que não deixasse acontecer. No
último dia 10, em Rosário, o time quase não conseguiu jogar. O time à
beira do rebaixamento, vergonhoso e vexatório. E estão aí sem ninguém
se colocando à disposição para ajudar o Cordino. E aqui, Deputado
Fernando, eu peço a V.Exa., que nós dois juntos vamos levantar esse
time. Não vamos deixar o Cordino cair. Porque é alegria não só da
nossa querida Barra do Corda; é a alegria do Maranhão. O Cordino
chegou a vice-campeão estadual. Só não foi vice-campeão por um
desmando, uma irresponsabilidade da federação maranhense de futebol.
Por tirar o jogo lá de Barra do Corda, final entre Cordino e Sampaio
Correia, e levar para Imperatriz sem nenhuma necessidade. Somente
para prejudicar o time. E o time vem sendo prejudicado pela sua direção.
O time vem sendo prejudicado pela diretoria. A prefeitura não está
conivente com o que está acontecendo e devia chamar o Cordino e
colocar os salários em dia. Os jogadores desmotivados. Está aqui. O
Cordino nunca passou por essa situação, Deputado Roberto. V. Ex.ª
que já comandou e comanda o Bacabal Esporte Clube. Veja a situação.
E de fazer pena um time que tanto abrilhanta o Maranhão estar nessa
situação. No dia 20 de janeiro, o Cordino jogou com o Maranhão lá em
Barra do Corda. Perdeu de 4x2 para o Maranhão. Nada contra o
Maranhão, mas o Cordino é um time superior. No dia 23 de janeiro, o
Cordino jogou com o Sampaio. Perdeu de 2x0. No dia 31 de janeiro, o
Cordino jogou com Pinheiro lá em Pinheiro e perdeu de 3x0 para o
Pinheiro. Quero parabenizar o prefeito. Ele tem investido em seu time.
Acredita em seu time. Isso é o que temos que fazer, Prefeito, acreditar
no esporte, no time, investir no time. Parabéns, senhor Prefeito Luciano
Genésio. No dia 10 de fevereiro, perdeu para o Maranhão. Já disse
aqui. Perdeu de 4x2 para o Maranhão. E no dia 10 de fevereiro não
jogou em Rosário, ia jogar com São José de Ribamar em Rosário, não
jogou, mas o time está sendo prejudicado, o time em todos os jogos
sofreu nove gols, fez somente quatro. Então, o time está à beira de um
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rebaixamento, isso é uma tristeza para nós vermos esse time sendo
rebaixado, é uma tristeza para o Maranhão, é uma tristeza para Barra
do Corda para aqueles jovens atletas ver o time rebaixado, e aqui eu me
coloco à disposição para ajudar no que for possível, ajudar a qualquer
maneira no que for possível me coloco aqui à disposição para não ver
o Cordino sendo rebaixado, não ver o Cordino não disputar mais o
campeonato no próximo ano, time esse que disputa o Campeonato
Maranhense, disputa a Série D, a Copa Nordeste, a Série D Nacional,
é um orgulho não só para a nossa querida Barra do Corda, mas para o
Maranhão, e aqui eu me coloco à disposição para colaborar ajudar,
esquecer picuinhas políticas, mas sim não deixar o Cordino cair, não
deixar o time ser rebaixado, ver o time ser mais e continuar sendo o
orgulho dos nossos atletas e da população de Barra do Corda do
Maranhão e do País.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, em primeiro
lugar, gostaria aqui de agradecer aos nossos colegas do Partido Verde e
do MDB. Ontem, conseguimos concretizar a formação do Bloco de
Oposição nesta Casa que conta com 5 Deputados: 3 Deputados do PV,
do Partido Verde, e 2 Deputados do MDB. Quero aqui agradecer aos
colegas César Pires, Arnaldo Melo, Roberto Costa, Rigo Teles, que
comporão este Bloco que é um Bloco de Oposição, na Assembleia
Legislativa. Um Bloco que é de extrema importância para a democracia.
Um contraponto em todos os governos é necessário com respeito, com
educação, com profissionalismo, mas, sobretudo, pensando em 1º lugar
no povo do Estado do Maranhão. Agradecer aos colegas pela indicação
do meu nome para líder, mas sabendo que cada um dos 42 Deputados
aqui desta Casa são líderes e nunca vou pretender ser líder de líderes,
pelo contrário, poderei ser um amigo, um colega, alguém que conversa
e tenta pacificar as situações e avançar naquilo que nós precisamos
avançar pela democracia do nosso Estado do Maranhão. Sabemos que
dentro deste Bloco uns Deputados terão um perfil mais de oposição e
sabemos que teremos Deputados que serão mais independentes, isso
faz parte da democracia. Eu convivi com isso, nós convivíamos com
isso durante todo o ano passado e no mandato passado de 04 anos,
nunca o MDB e o PV conseguiram formar um bloco, mas tínhamos o
bloco do PV que uns faziam mais oposição que outros, mas que nunca
deixou de ter a sua significância e o seu lugar. Tendo 05 parlamentares
vamos conseguir fazer parte e participar de todas as comissões desta
Casa, da CCJ, ao meio ambiente, do orçamento, aos assuntos
econômicos e vamos ter uma voz do nosso bloco dentro de cada
comissão. Teremos também o privilégio de presidir uma das comissões
que muito provavelmente, segundo conversamos com outros líderes
dos outros blocos, será a Comissão de Meio Ambiente. Vamos ainda
decidir e conversar sobre os nomes que serão indicados para cada uma
das comissões e para presidir a Comissão de Meio Ambiente. Então
Senhor Presidente, eu gostaria aqui agradecer aos nossos colegas e a
todos os Deputados e Deputadas aqui presentes. Queria para finalizar,
Senhor Presidente, ler uma pauta muito importante dos professores de
Paço do Lumiar, que vieram a esta Casa, como a Casa do Povo, que é
um refúgio de todos aqueles maranhenses que se sentem discriminados,
sejam eles parte do governo estadual, parte dos governos municipais,
funcionários até de empresas que se sentem injustiçados vêm a esta
Casa pedir ajuda dos Deputados. E hoje aqui temos a presença dos
professores do município de Paço do Lumiar, município esse que tem
a gestão do comunista cujo apelido ele mesmo colocou nele, que é o
“Futi”, o “Futi” que é o prefeito de Paço do Lumiar. Então esses
professores que estão aqui me chamaram e pediram que eu viesse a
esta tribuna para ler uma carta de indignação de todo o desrespeito que
eles estão tendo no município de Paço do Lumiar. Falta de progressões,
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alguns professores recebem auxílio transporte e outros não recebem
valor algum. Falta de um calendário de pagamentos, o município está
pagando no dia que bem entende, no dia que quer. Não estão respeitando
o novo Estatuto do Servidor. Pleiteiam a defesa da hora aula de 50
minutos, pois a prefeitura quer, arbitrariamente, uma carga horária de
60 minutos. Também a defesa da legalização das 30 horas semanais de
trabalho, pois a prefeitura teria aumentado a jornada do professor com
os alunos que, segundo a lei, é de 26 horas, mas em Paço do Lumiar a
Secretaria de Educação colocou e força que os professores trabalhem
32 horas. O ano letivo de 2019 começou com o secretário de Educação
Municipal chamando os professores de “enrolões” em uma reunião,
fato que causou uma enorme perplexidade na classe dos professores e
professoras. O período letivo das escolas se iniciou com muita
desorganização, algumas escolas começaram, gestores assumiram a
responsabilidade da merenda, pois até na semana passada não tinha
chegado à rede a merenda. Na quarta passada, foi oficializada a relotação
por ofício pelo secretário apenas após uma reunião dos professores do
Ministério Público. Enfim, o clima, segundo os professores daquele
município, é desfavorável aos profissionais que trabalham de qualquer
jeito, sem material, em locais insalubres e sem condições de acesso e de
ao menos permanecerem, pois as escolas estão em condições físicas
péssimas. Essa é a gestão do aliado do comunista Flávio Dino, do
prefeito de Paço do Lumiar, intitulado por ele mesmo de “Futi”. Está
aí a resposta. Cadê a parceria do Governo do Estado? Cadê a
responsabilidade do Governo do Estado em relação às escolas da rede
estadual aqui na grande ilha de São Luís? Então, senhores e senhoras
deputadas, os professores de Paço do Lumiar estão percorrendo o
gabinete de cada um de V.Ex.ªs, por favor atendam, por favor ouçam e
vamos fazer justiça a esta categoria que é uma categoria que valoriza as
crianças, valoriza o futuro. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, só para destacar.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto Evangelista.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, só para destacar a presença do
Deputado Rogério Cafeteira aqui no plenário conosco. Deputado
Rogério foi nomeado há poucos dias Secretário de Esportes do nosso
Estado. Foi uma perda grande o não retorno a esta Casa legislativa,
mas um ganho enorme agora para o Maranhão e para todo esporte
maranhense e para composição do governo do Governador Flávio Dino
com a presença do Deputado Rogério Cafeteira, que se encontra ao
nosso lado aqui.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bom registro, Deputado Neto. Deputado Rogério,
seja muito bem-vindo a nossa Casa. Com a palavra, o Deputado
Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, só enquanto o Deputado Wellington do
Curso chega à tribuna. Eu gostaria também de registrar a presença do
nosso Secretário de Esporte, Rogério Cafeteira, e de já pedir o apoio
para o esporte de vaquejada no estado do Maranhão, pois é um esporte
que gera emprego e renda e, portanto, nós precisamos da mão amiga do
Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa,
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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, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão e o
Ministério Público do Estado pediram o bloqueio das verbas municipais
para o carnaval, em 2019. Dada à gravidade do problema na saúde do
Estado do Maranhão e, principalmente, com o Hospital da Criança,
que é o alvo da ação da Defensoria Pública e do Ministério Público do
Maranhão. O Hospital da Criança foi prometido pelo Prefeito Edivaldo
Holanda ainda durante a campanha em 2012. Se arrastou durante quatro
anos no primeiro mandato do Prefeito Edivaldo Holanda, 2013, 2014,
2015 e 2016. E, mais uma vez, nas eleições de 2016, entrou na pauta da
propaganda eleitoral de 2016 do Prefeito Edivaldo Holanda. E, nas
duas vezes, endossado pelo Governo do Estado do Maranhão, tanto
em 2014 como em 2018. Como seu afilhado político, o Governador
Flavio Dino endossou a promessa, endossou o apoio. E muito pouco
foi feito. Tanto é que só inauguraram a recepção por conta de uma ação
do Judiciário, Dr. Douglas Martins. Inauguraram a recepção do Hospital
da Criança. E na última semana a Defensoria Pública do Estado e o
Ministério Público do Estado pedem ao Judiciário o bloqueio das
verbas municipais para o carnaval. É uma pauta que precisa ser discutida
e é uma pauta de suma importância. Saúde é um tema que tem que ser
abordado permanentemente. Nós temos nesta Casa uma defesa e visita,
inspeção e fiscalização nos hospitais. Já fomos ao Socorrão I, Socorrão
II, Hospital da Criança, alguns hospitais no interior do Estado, como
também o Socorrão de Imperatriz. E é uma pauta importante que
precisa ser discutida. E, ao ser indagado e questionado nas redes sociais
sobre o meu posicionamento, estou em defesa e a favor da Defensoria
Pública do Estado e do Ministério Público Estadual. Então há a
possibilidade de se fazer o carnaval, sim. A possibilidade também de
parceria pública privada. Há outras possibilidades de se fazer o carnaval
e, principalmente, a falta de apoio que os blocos tradicionais têm no
Estado do Maranhão. Mas quando se dá total atenção a outras pautas
em detrimento da saúde, não tenho como ficar contra a saúde do Estado
do Maranhão, principalmente quem acompanha os casos e as denúncias
do Hospital da Criança. Inclusive fazemos esse questionamento: o que
que a sociedade entende, qual o posicionamento da sociedade diante de
recursos destinados à saúde e ao carnaval? Então posicionamento,
inclusive, que nós colocamos para que a sociedade também possa se
posicionar diante deste dilema. Mas fica aqui o nosso registro e o
apoio à Defensoria Pública do Estado e ao Ministério Público Estadual,
do bloqueio de recursos do carnaval para a conclusão do Hospital da
Criança tão prometido ao longo dos últimos seis anos e que infelizmente
não foi concluído ainda. Senhor Presidente, hoje recebemos também na
Assembleia Legislativa professores de Paço do Lumiar, na última
semana já havia me reunido com alguns professores, já percorreram
alguns gabinetes na Assembleia Legislativa hoje, e trazendo uma longa
pauta, uma pauta de reivindicações que vai desde as progressões, falta
de um calendário de pagamentos, um novo Estatuto do Servidor, defesa
da hora/aula de cinquenta minutos, defesa da legalização das trinta
horas semanais de trabalho, pois prefeitura já tinha um trabalho realizado
em 2018, fez um destrato no contrato, à revelia dos professores,
totalmente sem contato nenhum com os professores, sem ouvir o
sindicato, período letivo das escolas iniciou de forma desorganizada,
remanejamento de professores. Na quarta-feira passada foi feito uma
representação ao Ministério Público, uma reunião no
SINPROESSSEMA, no último sábado, e na próxima quinta-feira uma
representação novamente no Ministério Público, estaremos
acompanhando. Hoje, os professores estão na Assembleia legislativa,
já percorreram alguns gabinetes, só quero pedir a atenção dos
Deputados, caso algum professor, professores, Comissão de
Professores de Paço do Lumiar batam à porta de V. Exas., que V. Exas.
possam recebê-los , por gentileza, e tratem dessa pauta de suma
importância na Prefeitura de Paço do Lumiar, o descaso do Prefeito, a
falta de atenção do Prefeito e principalmente sem o diálogo que sempre
foi peculiar do Deputado Federal Dutra , do então candidato a Prefeito
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de Paço do Lumiar, realizamos duas Audiências Públicas, por exemplo,
vou citar para os Senhores terem ideia, para tratar da Odebrecht, tanto
em Paço do Lumiar como em Ribamar. Dutra chamava a Odebrecht de
“odepeste”, e tão logo assumisse iria cancelar o contrato com a
Odebrecht, que ele chamava de “odepeste”, até hoje nada foi feito, não
tratou da pauta com a população, e é assim que o Prefeito de Paço do
Lumiar trata a administração, trata a população com descaso, sem o
diálogo, sem o contato com os professores. Os professores vieram à
Assembleia Legislativa, têm todo o nosso apoio, terão todo o nosso
apoio, e estão percorrendo outros gabinetes para que possam ser
ouvidos, para que que possam ser atendidos no seu pleito. Eu quero só
registrar também a presença da comissão de professores, que estão
aqui hoje, que é a professora Taiana Frazão Pinto, Alcimara dos Santos,
a Ana Melo, o Vagner Aquino, o Marão, Peterson e também o professor
Márcio. Então, são professores que estão na comissão de professores
de Paço do Lumiar, estão percorrendo alguns gabinetes em busca de
apoio para o pleito na cidade de Paço do Lumiar. Era o que eu tinha
para o momento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui é
para falar novamente, e dando total apoio ao esporte de Vaquejada no
estado do Maranhão. Nós estivemos em reunião com a AVMA, que é
Associação dos Vaqueiros do Estado, onde eu quero aqui parabenizar
o Almir Serejo por esse grande empenho ao esporte de Vaquejada. E
quero aproveitar e agradecer, mais uma vez, pelo apoio em todo o
estado do Maranhão que tivemos da Vaqueirama. Estivemos aqui na
Assembleia Legislativa com a grande cavalgada, aqui na porta da
Assembleia, reivindicando que realmente naquele momento a Vaquejada
fosse legalizada. Fomos até Brasília com todos os vaqueiros do Brasil
onde fizemos um grande movimento muito organizado, um dos maiores
e mais organizados movimentos em Brasília, na Esplanada, onde foram
todos os vaqueiros, tratadores, criadores, juízes, locutores, curraleiros,
na cidade de Brasília, para reivindicar pela Vaquejada legal.
Conseguimos, graças a Deus, e hoje a Vaquejada é fato, é realidade e é
um esporte, Deputado Rogério Cafeteira e agora Secretário de Esporte
do Estado do Maranhão, onde quero lhe parabenizar pela indicação,
parabenizar o Governador Flávio Dino. E agora aproveitar o momento,
o ensejo, a presença de V. Ex.ª para que a gente possa juntos, de mãos
dadas contribuir ainda mais com a Vaquejada no Estado do Maranhão.
Está sendo lançado o Circuito 2019 agora no dia 25, aqui em São Luís,
onde estaremos presentes dando total apoio e a temporada 2019 do
Circuito AVMA de Vaquejada, que é Associação dos Vaqueiros, vão ter
04 datas: 25 a 27 de abril, 13 a 15 de junho, 22 a 24 de agosto, 10 a 12
de outubro. A premiação do circuito, Deputado Rogério Cafeteira, é de
R$ 260 mil, incluindo 03 motos 0Km. E quero aqui parabenizar a todas
as pessoas, todos os criadores do Quarto de Milha no Estado do
Maranhão, que é um esporte que vem crescendo muito, a Vaquejada,
muitos investimentos, gerando emprego, gerando renda. Deputado
Edivaldo Holanda, todas as vezes que é feita uma Vaquejada em uma
cidade os hotéis ficam lotados, os postos de gasolinas vendem, os
autônomos estão ali, seguranças, mototaxistas, os cabeleireiros, tudo o
que existe na cidade, os supermercados vendem ou ficam cheios. E isso
é muito importante gerando esse emprego, gerando renda para as
famílias, principalmente em um momento de dificuldade, principalmente
em um momento que o desemprego vem crescendo no nosso país. E a
Vaquejada a gente sempre defendeu aqui, todos os Deputados agora
que renovaram os seus mandatos são testemunhas do empenho do
Deputado Vinícius Louro em todo o estado do Maranhão. Eu não
meço esforços para defender esse esporte, onde sou também proprietário
de equipe, temos um cavalo Quarto de Milha hoje no nosso Haras VL,
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expandindo ainda mais essa linhagem. E fico feliz de contribuir com
essa classe que vem gerando emprego e vem gerando renda. E aqui
Secretário Rogério Cafeteira, vamos nos unir, vamos realmente reforçar
esse esporte. Estou aqui já fazendo o compromisso com a Vaqueirama
onde eu colocar R$ 300 mil para a Secretaria de Esporte do Estado do
Maranhão, para que esses recursos cheguem realmente às pistas de
Vaquejada, às cidades onde são realizadas o esporte de Vaquejada. E
dizer que precisamos fazer uma vaquejada legalizada, que a lei que nós
fizemos na legislatura passada contra os maus tratos dos animais e a
legalidade da vaquejada prevaleça com o colchão de terra de mais de 60
centímetros para que o boi possa cair e levantar saudável, com a
protetora de calda, com o juiz de bem-estar animal, com alimentação e
água nos cochos, nas pistas de vaquejada, para que o gado possa beber
e se alimentar. Aqui podem contar, em toda Vaqueirama do estado do
Maranhão, mais uma vez com o empenho do Deputado Vinicius Louro,
com a nossa luta, porque tenho certeza de que iremos aumentar e
acrescentar mais ainda à qualidade da vaquejada no estado do Maranhão.
Meu muito obrigado, Senhor Presidente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento 039/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso (lê). O requerimento foi indeferido ontem pela Mesa. O
autor recorreu da decisão ao Plenário. Senhores deputados, peço a
atenção de todos porque vamos apreciar o recurso do Deputado
Wellington. Não tem discussão, Deputado Wellington. Vossa Excelência
pode encaminhar por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Ontem apresentamos
um requerimento à Mesa desta Casa solicitando transparência e
solicitando informações do Governo do Estado do Maranhão sobre
uma pauta de suma importância e um questionamento que a sociedade
faz, para o que buscou o nosso gabinete a fim de que nós pudéssemos
trazer essa solicitação para a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Principalmente, depois que recebemos, no Centro de São
Luís, um informativo do Governo do Estado dizendo que há mais de
15 mil policiais e que é a maior tropa da história do Estado do Maranhão,
nós já solicitamos inclusive a informação ao Governo do Estado por
meio da Secretaria de Segurança Pública acerca do efetivo da Polícia
Militar, da Polícia Civil e de agentes penitenciários, assim como os
contratados e seletivados para agente penitenciário, para Polícia Militar
e Polícia Civil. Até abril do ano passado, o governo disse que tinha 12
mil policiais, na campanha disse que tinha 15 mil e agora continua com
a propaganda, gastando o dinheiro público com propaganda dizendo
que tem 15 mil policiais. Solicitamos as informações ao Governo do
Estado para que possa apresentar o quantitativo de policiais militares,
bem como a perspectiva de aposentadorias para 2019. Nesse mesmo
informativo do Governo do Estado, existem mais de mil viaturas que
foram entregues. Nós solicitamos, então, para que os deputados
possam ter compreensão do nosso pedido. Solicitamos ao Secretário
de Segurança e ao Governo do Estado do Maranhão informações
referentes a quantidades de viaturas adquiridas ou alugadas e seus
respectivos valores, bem como a cópia do contrato de locação dessas
viaturas e as notas fiscais das compras e aquisição dessas viaturas dos
anos de 2015 e 2016, 2017, 2019 e também as placas e chassis e órgãos
e unidades para onde elas foram destinadas. Qual é a reclamação da
população e qual é a denúncia da população? As placas das viaturas da
Polícia Militar e civil do Estado do Maranhão tem placas de Teresina,
placas de Manaus. E nós precisamos saber se essas viaturas foram
alugadas, locadas ou foram adquiridas. Senhoras e senhores, o
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maranhense tem que pagar, tem que emplacar no Maranhão, e por que
o Governo do Estado utiliza viaturas, carros oficiais com placa de
Teresina e com placa de Manaus? Já existe entendimento do STJ que
isso é fraude tributária. É o único lugar do país em que nós encontramos
isso. As viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do
Maranhão com placa de Teresina e com placa de Manaus. E alguns
questionamentos: por que negar as informações sobre o quantitativo e
por que as viaturas de outro estado estão circulando no Estado do
Maranhão? Se houve o princípio da economia. Se o Governo tem mil
viaturas, mil viaturas emplacadas em Teresina, mil viaturas emplacadas
em Manaus. E o tributo nem vem para o Maranhão. Um governo que
tem tanta ganância, tanta sede por impostos, é incoerente, é
incongruente. Um governo que apreendeu mais de 60 mil veículos,
carros e motos de maranhense. Leiloou mais de 15 mil veículos, carros
e motos de maranhenses. O pobre coitado que é moto taxista, o pobre
coitado tem o seu carro, o seu Gol, o seu Uno retirado no seu dia a dia
das ruas porque estava com o seu IPVA atrasado. E o governo tem mil
viaturas e se vangloria disso, viaturas com placas de Teresina, viaturas
com placas de Manaus. Por que o Governador do Piauí é aliado? É do
PT? Eu não quero crer. E é por isso, senhoras e senhores, que solicito,
com base no princípio básico que norteia a administração pública, no
seu art. 37, transparência. Nada mais do que isso. Só queremos solicitar
ao Governo o Estado do Maranhão as informações referentes às viaturas
adquiridas ou alugadas, os seus respectivos valores, bem como os
contratos ou as notas fiscais desses veículos. Como nós temos carros
e motos emplacados em Teresina e em Manaus que estão circulando no
Maranhão. Eu não quero crer que seja fraude tributária. Eu não quero
crer. E é por isso que precisamos dessas informações. Com a palavra o
Governo do Estado e a Assembleia Legislativa para que possamos ter
essas informações. É o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem, Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Solicito que
a base se mantenha como está mantendo a decisão da Mesa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, os Deputados que mantêm a decisão da
Mesa permaneçam como estão, os que forem contrários fiquem de pé.
Decisão da Mesa mantida com os votos contrários dos Deputados
Wellington do Curso e do Deputado César Pires, Deputado Adriano
também voto contrário.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, Deputado Rafael levantou a Questão
de Ordem pertinente, o assunto já foi vencido, V.Ex.ª já encaminhou.
Próximo ponto da pauta. Requerimento...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Presidente, o Deputado Rafael Leitoa é líder da base do Governo, líder
do Governo vai cercear a Oposição?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não. Ele não está...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Presidente, V. Ex.ª tão bem preside esta Casa, eu levantei uma Questão
de Ordem, Deputado Rafael atropelou o Deputado Wellington. Só
concluir, por gentileza, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, V. Ex.ª já encaminhou. Não cabe a
rediscussão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, um apelo de transparência desta Casa, um apelo de
transparência ao Governo do Estado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, não cabe a rediscussão do tema. V.Exa.
apresentou, a Mesa indeferiu, o Plenário manteve. V. Ex.ª terá outros
momentos, após a Ordem do Dia, para trazer o assunto novamente. O
que V. Ex.ª está querendo é novamente comentar uma decisão que o
Plenário já tomou.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Senhor Presidente, Questão de Ordem aí o líder vem e atropela o
Deputado de Oposição. Precisa que nós tenhamos mais respeito, se
não a gente vai ter uma terra de gladiadores, aqui na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não. Não é o caso, V. Ex.ª sabe disso. Próximo ponto de
pauta. Requerimento nº 045/2019, de autoria da Deputada Helena
Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa. Requerimento nº 043/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio
Lula (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quarta-feira, vinte de fevereiro: Requerimento nº 047, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; Requerimento nº 048, de autoria do
Deputado César Pires.
V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Tudo como antes na terra de Abrantes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado,
matéria vencida. Presidente, a matéria já foi vencida.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – V.
Ex.ª vai cercear a minha...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Não. Nós
temos um Regimento a seguir, Deputado, nós estamos na Ordem do
Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, Deputado Fernando Pessoa, por
cinco minutos, com apartes. Deputado Fernando Pessoa, o Bloco de V.
Ex.ª tem oito minutos, V. Ex.ª deseja utilizar os oito minutos? Por oito
minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, imprensa que nos acompanha, todos que nos acompanham
pela TV Assembleia e pela Rádio Assembleia. Senhor Presidente, aqui
subindo novamente a esta tribuna para registrar a satisfação de
acompanhar dia 26, próxima terça-feira, iremos acompanhar, eu,
Deputado Ciro Neto, iremos acompanhar o Governador Flávio Dino,
o Secretário Felipe Camarão, lá na cidade de Fernando Falcão, onde

18

QUARTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2019

vamos realizar a inauguração de algumas escolas, Senhor Presidente. e,
também, Senhor Presidente, viemos falar do nosso time de Barra do
Corda, o Cordino, o Cordino, Senhor Presidente, realmente, enfrenta
dificuldades, inclusive V. Ex.ª já foi informado que uma das causas
geradoras dessa crise é a grande parte do recurso que o Cordino recebeu
ultimamente e foi bloqueado pela Justiça por conta, Senhor Presidente,
da gestão anterior que administrou Barra do Corda. O Cordino tinha
alguns débitos da gestão anterior, de 2012 para trás. Esse time, Senhor
Presidente, que já foi campeão maranhense, já foi campeão maranhense
Deputado Neto Evangelista, na atual diretoria e que neste momento
precisa de ajuda, de todos que amam Barra do Corda, inclusive eu
estou vindo a esta tribuna para registrar o meu apoio, o meu apoio ao
time para me disponibilizar em ajudar o time. Nunca para criticar ou
levar matéria negativa do time. O estádio de Barra do Corda está em
plena atividade, porém venceu a licença do Corpo de Bombeiros que já
está sendo providenciada para receber o público no próximo sábado.
No próximo sábado agora lá irá enfrentar o time, o Cordino irá enfrentar
o Moto Clube, onde lá, Senhor Presidente, estarei presente nesse jogo.
Aqui, Senhor Presidente, estou com alguns débitos que o Cordino está
sendo processado, que o Cordino está tendo bloqueios judiciais. Porque
V. Ex.ª sabe, Senhor Presidente, o único patrocinador do time Cordino
até hoje se chama Prefeitura de Barra do Corda. A Prefeitura de Barra
do Corda é a única que hoje mantém o time, é o único patrocinador e o
que precisamos são de patrocinadores e não de críticas, Senhor
Presidente. Para criticar, para subir a esta tribuna para falar mal aqui
nós temos muitas pessoas, agora para ajudar realmente o time são
poucas. O único hoje que é o patrocinador do Cordino se chama
Prefeitura de Barra do Corda. Porém, realmente o estádio há muitos
anos necessita, Deputado Rigo Teles, de uma criação. E eu já estou
aqui, Senhor Presidente Othelino, informando ao povo de Barra do
Corda que destinarei parte das minhas emendas para ampliação do
estádio municipal de Barra do Corda. Já estou aqui e que fique registrado
nesta Casa, Senhor Presidente, que o Deputado Estadual Fernando
Pessoa quando abrir as emendas aqui irei destinar parte das minhas
emendas para fazer a reforma daquele estádio, que está em
funcionamento. O estádio está em pleno funcionamento, só que
realmente precisa de uma reforma e eu irei destinar parte das minhas
emendas para essa reforma, porque realmente o Cordino está precisando
de ajuda, o Cordino está precisando de alguém que possa ajudar. E essa
semana ainda, Deputado Rigo Teles, quando chegar em Barra do Corda
irei sentar com a diretoria do Cordino, uma instituição independente
do poder público, para prestar apoio e ajudar no que for necessário. O
Cordino está precisando de parceiros, o Cordino está precisando de
ajuda e não de ser criticado, porque a diretoria que hoje está presidindo
o Cordino também foi a responsável para que o time fosse campeão...
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado
Fernando Pessoa, V. Exa. me concede um aparte?
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Pois não,
Deputado.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – Primeiro,
Deputado, eu queria que V. Ex.ª citasse aí na tribuna agora quem é a
diretoria do Cordino, quem são? Nominalmente. Segundo, mostrar que
documento, se há algum processo, há algum bloqueio de repasse para
com o Cordino na administração até 2012? O que eu quero dizer aqui,
falta de incentivo para com o time. O próprio incentivo, queria que V.
Ex.ª declinasse na tribuna qual foi o motivo da demissão do maior
craque do Maranhão, o artilheiro do Maranhão, o Ulisses? Qual foi o
motivo da demissão dele do Cordino? Que ele hoje está amparado pelo
Sampaio Correa, pois o Cordino não o quis no time. Vossa Excelência
poderia declinar quem é a diretoria do Cordino hoje, quem comanda o
Cordino nominalmente e o motivo da demissão do maior craque do
Maranhão, do nosso artilheiro Ulisses.
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O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Deputado
Rigo Teles, o presidente do Cordino hoje se chama Bruno César. Vossa
Excelência subiu aqui à tribuna falando que foi o Marlon, que nunca foi
presidente do Cordino, ele era o treinador. Só para lhe informar, eu
acho que Vossa Excelência está muito desinformado sobre o Cordino.
Também, Deputado Rigo Teles, queria lhe informar que o presidente é
o Bruno, o vice-presidente é o Alexandre Miranda e o financeiro se
chama Raimundo. Senhor Deputado Rigo Teles, eu queria também lhe
informar que os bloqueios são justamente, o senhor conhece o Luizinho
da CEMAR? Aquele mesmo Luizinho da CEMAR que foi preso junto
com sua família pela Polícia Federal. o Luizinho da CEMAR entrou
com uma ação pedindo o bloqueio do Cordino porque, segundo ele,
fazia negócios com o time do Cordino. Segundo ele, tem cheque do
time do Cordino. Agora eu abro aqui de novo um aparte para Vossa
Excelência me falar quem era o presidente em 2012, porque aí o presidente
de 2012 é quem tem que dar explicações pelos débitos que existem do
Cordino. Não somos nós, não somos a gestão que está hoje, não é o
presidente atual que tem que dar explicação, é Vossa Excelência que
tem que dar explicação porque tanto o Luizinho da CEMAR é aliado
seu como também o presidente do Cordino, que eu não sei quem era em
2012, é aliado seu, mas com certeza era aliado seu. E também, Deputado
Rigo Teles, o Ulisses não foi demitido, Ulisses teve uma proposta
melhor de time e foi para outro time.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Vossa Excelência
me concede novamente um aparte?
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Concedo
novamente, deputado.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – O
presidente na época do Cordino era o Antônio Filho. Ele está lá para
responder e o Ulisses está para dizer a V.Ex.ª que o motivo dele não
estar mais no time foi falta de pagamento para com ele. Enquanto ele
tem vários meses, parece que são, eu não sei com dados, são cinco ou
seis meses ainda do ano passado sem receber. Ele é um profissional,
vive do futebol, e o Cordino não estava pagando. A realidade de não
pagar o Cordino foi somente perseguição política e não pagar o Ulisses.
Perseguição política que ele já me falou e já está entrando até na Justiça.
E por que perseguição política? Porque o Ulisses fez um vídeo na
época da campanha declarando apoio para mim. A partir daquele
momento, ele passou a ser perseguido. Por que o maior craque do
Maranhão, o artilheiro do Maranhão por vários anos é do Cordino e
não está mais no Cordino? Esse é um dos motivos do rebaixamento do
time, que está prestes a ser rebaixado. Eu não estou aqui torcendo para
o rebaixamento do time, deputado, eu estou aqui me colocando à
disposição para que não veja esse time sendo rebaixado, porque ele é o
orgulho da nossa Barra do Corda, do Maranhão e do Brasil.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Satisfeito,
Deputado Rigo? Deputado Rigo, eu acho que V.Ex.ª esqueceu que a
administração agora mudou. A perseguição era de 2012 para trás. O
tempo de perseguição lá em Barra do Corda acabou. O tempo de
perseguição, o tempo de arrogância e de prepotência foi de 2012 para
trás, quando sua família administrava a Prefeitura de Barra do Corda.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, peço a V. Ex.ª que não conceda
mais aparte em razão do tempo ter se esgotado e conclua seu
pronunciamento.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Deputado
Rigo, eu acho que V. Ex.ª está esquecido, pois o tempo de prepotência,
de arrogância e de perseguição passou. Nós estamos em uma nova era.
O Governador agora é Flávio Dino, o Prefeito de Barra do Corda agora
é Erick Costa.
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O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – Mas V.Ex.ª
não respondeu por que não pagam o Ulisses e por que estão com os
salários atrasados.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Eu não
tenho conhecimento, acho que devem ser bloqueios. Eu acho que deve
ser...
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Não tem nada de
bloquei dos salários atuais.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu peço que V. Ex.ª não rebata. Se V. Ex.ª desejar, pode se
inscrever para vir no tempo do Bloco da Oposição. E peço ao Deputado
Fernando Pessoa que conclua o seu pronunciamento.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Então,
Deputado Rigo, eu acho que V. Ex.ª está equivocado. Eu acho que não
foi pago o Ulisses ainda. Eu vou ver com a diretoria, mas se não foi
pago ainda, deve ser pelos bloqueios que tem da gestão anterior. E aí,
Deputado Rigo, eu irei trazer aqui todos os bloqueios e irei nomear
todos os bloqueios. Aí V. Ex.ª irá saber com quem que o time do
Cordino fazia negócios na gestão anterior. Aí V. Ex.ª vai me dizer,
porque eu acho que V. Ex.ª conhece todos lá que faziam negócios. Eu
acho que tem, inclusive, lá bloquei até de um cheque do seu próprio
irmão está lá voltado. Então eu queria que V. Ex.ª desse essas explicações
todas sobre esses bloqueios e sobre esses negócios que a sua família
fazia com o time do Cordino.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco
Aurélio está ausente. O primeiro vice-líder do Bloco Unidos pelo
Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, gostaria de falar pela liderança.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, Deputado Vinicius, porque nós estamos
ainda no Bloco Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael, em razão de
não ter identificado aqui o primeiro vice-líder. Declina. Pela liderança
do Bloco, Deputado Vinícius, o Bloco de V. Ex.ª é o próximo. V. Ex.ª
quer ir pelo tempo do bloco? Deputado Vinícius Louro, por oito minutos,
com apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste poder. Senhor Presidente, o que me traz novamente
a esta tribuna é para convidar todos os deputados estaduais, porque
agora, no dia 23, sábado, terá uma audiência pública na cidade de
Pedreiras, onde iremos tratar sobre a Barragem do Rio Flores. É de
suma importância, haja vista que é uma barragem que hoje tem mais de
60 km de água no decorrer de toda a barragem. É uma barragem que,
querendo ou não, preserva as cidades ali que são banhados pelo Rio
Mearim abaixo de Joselândia, por exemplo, Pedreiras, Trizidela do
Vale, São Luís Gonzaga, Bacabal, Vitória do Mearim, Arari e outras
cidades. É um rio importante o rio Mearim, porque são 900 km de
extensão no Estado do Maranhão. E essa barragem, Deputado Duarte,
passa por dificuldades sem manutenção. Tem um órgão, um instituto
lá que faz a conserva, que é o DNOCS, que nunca investiu como foi
destinado os recursos para a conserva dessa barragem. No passado,
não existiam as engrenagens, motores, todos foram furtados. E o
DNOCS nunca reparou esses prejuízos. E hoje, em decorrência das
fortes chuvas que vêm acontecendo em todo o Estado do Maranhão,
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nós temos a preocupação, Deputado Arnaldo Melo, de fazer essa
audiência pública no município de Pedreiras, mais precisamente na
Câmara Municipal, onde é muito importante a presença dos Deputados,
principalmente esses Deputados que atuam nas cidades que são
banhadas pelo Rio Mearim. Agora há pouco, a Deputada Thaiza
Hortegal fez um discurso sobre a Barragem do Pericumã, onde aqui eu
quero aproveitar e convidar também para V. Exa. se fazer presente,
nessa audiência pública, como o Deputado Fernando Pessoa, Deputado
Rigo Teles, Ciro Neto, Felipe dos Pneus, também, que é muito
importante a presença de V. Exas., haja vista que nós temos um Comitê
de Bacia do Rio Mearim, onde tem um fundo, e nós temos que lutar
que esse fundo realmente seja destinado a esse comitê para preservação
desse rio. Nós temos também um problema muito sério, que é a questão
da termoelétrica de Santo Antônio dos Lopes, quando foi para se
construir essa termoelétrica, Deputado Edivaldo Holanda, foi feito um
TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, e ficou dessa termoelétrica
fazer investimentos no Rio Mearim e a gente não vê nenhum tipo de
investimento, nenhuma campanha educativa, muito pelo contrário, vê
a degradação que aquela termoelétrica está trazendo, como é a captação
de água, que a água chega numa temperatura e sai com retornando para
o rio com 03 graus acima da sua temperatura, quando capta água desse
rio, tantos metros cúbicos de água vem com menos porque evapora na
refrigeração das turbinas e a gente não vê nenhum tipo de investimento
dentro da termoelétrica no Rio Mearim. Eu venho aqui falar que eu não
sou contra o progresso, muito pelo contrário, onde eu posso apoiar, eu
dou total apoio ao progresso.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA- Deputado
Vinícius, depois um aparte.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pois não,
Deputado, eu sou a favor dos investimentos que a gente possa conseguir
para o Estado do Maranhão, mas sou contra que esses investimentos
sejam feitos de forma irresponsável, trazendo aí um prejuízo ao nosso
meio ambiente, ao Rio Mearim, que é um rio de muita importância.
Então, essa audiência pública vai tratar tanto da questão da Barragem
do Flores, como também a questão que eu vou levantar da degradação
que vem trazendo a termoelétrica ao Rio Mearim. Deputado Roberto
Costa.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Deputado Vinícius, eu quero na verdade fazer um aparte ao seu discurso,
primeiro, também para relembrar que nós estamos vendo essa
discussões aqui em torno das barragens, inclusive no Maranhão, mais
uma vez, quando chega esse período chuvoso, a gente está vendo essa
situação que aconteceu em Pinheiro, é uma situação de dificuldade e
que hoje ainda tem um grande risco que a gente espera que o pior não
venha a acontecer, por falta na verdade de investimentos nessas
barragens, a nossa barragem lá da região do Médio Mearim que já
discutimos essa aqui na Assembleia, inclusive junto com V. Exa.,
mandamos encaminhamentos para o DNOCS, Ministério da Integração
Nacional, falando da situação e que, como eu disse, é um grande risco
que existe, que inclusive nesse período do inverno que quando iniciam
as chuvas a questão das enchentes, todas, ela fica muito ligada à situação
da Barragem. Então, mais uma vez, a Assembleia nunca se fugiu desse
debate, nunca se fugiu de discutir essa problemática, agora o governo
federal realmente tem sido muito irresponsável no trato da manutenção
dessas Barragens, mas eu quero na verdade parabenizar pelo seu discurso
e dizer, mais uma vez, aqui, relembrar, que esse não é o primeiro
discurso que V. Exa. faz como outros discursos que nós já fizemos
aqui, já trouxemos esse problema para ser uma pauta de discussão na
Assembleia, já fizemos visita, mas nunca foi tratado pelo governo
federal com a seriedade que necessita. Tem que acontecer esses
desastres, essa situação que aconteceu lá em Brumadinho para se voltar
de novo a se discutir a situação das barragens no Brasil, inclusive no
Maranhão. Mas parabéns pelo seu discurso.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Obrigado,
Deputado Roberto Costa. Realmente V. Ex.ª foi feliz agora no seu
discurso, que foram realmente preposições que trouxemos a esta Casa
e V. Ex.ª sempre esteve junto, trouxe também muitas demandas para
esta Casa, estivemos unidos, irmanados, tanto na questão do rio Mearim
como em outras atividades aqui lhe passada até quando era Presidente
da Comissão de Obras estivemos na cidade de Bacabal para tratar
sobre aquelas irregularidades que tinham sobre as obras lá de galerias,
de esgoto da cidade de Bacabal. E fico feliz de V. Ex.ª estar sempre
preocupado, sempre presente. Quero aqui lhe pedir desculpas e
relembrar, fazer o convite também a V. Ex.ª que dia 23 estaremos na
Câmara Municipal...
O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Deputado,
V. Ex.ª pode me ceder a palavra?
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pois não.
O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (aparte) –
Deputado, ontem eu fiz um requerimento a Casa a respeito da visita
dessas barragens. Como o Deputado Roberto já citou, não devemos
esperar esse momento como aconteceu e Brumadinho. Mas a questão
do requerimento dei entrada para a gente também chamar o CREA para
a gente ter um laudo técnico, não por si só fazer a visita às barragens.
E que laudo técnico vai ter? Que segurança vamos passar para a
população só por visitar? Não. Até me coloco à disposição como
engenheiro civil e retratando, vamos chamar pessoas técnicas da área e
vamos informar ao CREA para que possa nos acompanhar nessas
visitas, tanto V. Ex.ª como fez parte da Comissão de Obras, quando
presidiu, também se V. Ex.ª puder fazer parte dessa visita como a
colega Thaiza Hortegal, para fazermos essa visita, mas com laudo
técnico para passarmos segurança para a população. E, Deputado, lhe
parabenizo, essa é uma pauta que está em bastante questionamento,
não só no estado do Maranhão, mas em todo nosso país, da grande
tragédia que aconteceu. Então eu lhe parabenizo pela sua posição.
Obrigado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Obrigado,
Deputado Felipe. V.Ex.ª que chegou a esta Casa realmente fazendo um
grande trabalho, onde também lhe parabenizo por toda sua atuação na
cidade de Santa Inês e região. Mas, Deputado, foi feito um estudo
técnico, um estudo ambiental em torno de todo o rio Mearim, da bacia
do rio Mearim. Foram gastos R$ 25 milhões, salvo engano, nesses
estudos. Ele está na SEDES, até gostaria, se o Deputado Neto
Evangelista tem ciência desse estudo que foi feito no rio Mearim,
foram gastos parece que R$ 25 milhões para dar tudo que era preciso
para sanar os problemas, os investimentos. Investimentos que irá gerar
renda à população, a segurança, diminuir as enchentes no rio Mearim.
Nós pegamos esse estudo técnico, nós já temos, infelizmente eles
sabem o que precisa ser feito, mas os recursos não aparecem. Ou seja,
um investimento de R$ 25 milhões para fazer um estudo, a avaliação
técnica, para sanar todos os problemas em diversas áreas do rio Mearim,
mas não aparecem os recursos para que esses problemas sejam
realmente investidos e solucionados. Mas eu estou aqui à disposição,
é muito importante o pedido também de V. Ex.ª. Dizer que é importante
também V. Ex.ª pegar esse estudo que foi feito, que é muito importante,
ele engloba todas as áreas dessas cidades banhadas pelo Rio Mearim.
Então, eu convido aqui novamente até Vossa Excelência para fazer
parte dessa audiência pública, agora dia 23, um pedido também do Zé
Filho, que é o Presidente do Comitê de Bacias do Mearim e que estará
presente ao lado de muitas cidades ali representadas pelos prefeitos,
vereadores, presidentes de câmaras, porque realmente é uma
preocupação que traz a nossa população de todo o estado do Maranhão,
mais precisamente da região do Médio Mearim.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado Rigo Teles, por
oito minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu faço o
seguinte, Senhor Presidente, eu não vou usar da tribuna, porque eu
preferia falar sobre o Cordino mais uma vez na presença do Deputado
Fernando Pessoa. Ele falou e se ausentou, era bom ele estar presente,
porque, se eu falar na ausência dele, ele vai dizer que não teve o mesmo
espaço que eu tive, às vezes dado por ele e às vezes não, para questionar,
fazer apartes. Então, eu prefiro que ele esteja presente para que eu faça
o questionamento. Nesta Casa, existe o costume de os parlamentares
falarem, o outro apartear, dar a palavra ou então aguardar para que
outro se inscreva e fale novamente e não se afastar do plenário para
que o deputado não se refira a ele. Eu não quero me referir nem tanto
ao Deputado Fernando Pessoa, mas aos senhores deputados e à
população do Maranhão para falar a realidade, mais uma vez, a realidade
do Cordino, mas eu prefiro falar na sua presença. Obrigado, Senhor
Presidente.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Oitava Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de
fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Gentil.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará
Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Andreia Rezende, Detinha, Fábio Macedo,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Ricardo Rios 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): Zé Gentil, Ana do Gás, Doutora Cleide Coutinho,
Rigo Teles, Duarte Júnior, Hélio Soares, Wellington do Curso e César
Pires. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente informou que as inscrições da Deputada Doutora Thaiza
Hortegal e do Deputado Fernando Pessoa ficaram transferidos para a
próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não
havia matéria para apreciação e submeteu a deliberação do da Mesa,
que indeferiu, o Requerimento nº 039/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jeferson Portela, solicitando informações referente à quantidade
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de viaturas adquiridas ou alugadas, e seus respectivos valores, pelo
Governo do Estado, nos anos de 2015 à 2019. O autor recorreu da
decisão da Mesa e o citado Requerimento ficou incluído na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária, assim como os Requerimentos nºs:
043/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula; 045/2019, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe e 046/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. O Requerimento nº 038/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, foi retirado da Ordem do Dia a pedido do
autor. No primeiro horário do Grande Expediente fez-se ouvir o
Deputado Rafael Leitoa, que também falou pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Ainda no tempo dos Partidos e Blocos o
Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e
pela Liderança deste Bloco e o Deputado Adriano falou pela Liderança
do Partido Verde. As demais agremiações declinaram de usar o tempo
a elas destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. 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,
19 de fevereiro de 2019.

Ata da Sexta Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Leg islativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia treze de
fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael
Leitoa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Hélio Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
Deputados: Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Othelino Neto, Rildo Amaral, Roberto Costa e Vinícius Louro. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs:
041/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que institui a
política de incentivo ao uso de bicicletas, instalação de bicicletários e
vestiários em prédios dos órgãos públicos do Estado do Maranhão;
042/19, do referido autor, que institui a política de incentivo ao uso da
bicicleta e obrigatoriedade de criação de estacionamento para bicicletas
em locais de grande movimentação de pessoas no Estado do Maranhão;
043/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que determina que
bares, restaurantes, hotéis e similares disponibilizem cardápios e outros
meios informativos na linguagem braile para seus usuários com
deficiência visual; 044/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que
obriga, as empresas prestadoras de serviços no Maranhão, informarem
previamente aos consumidores os dados dos funcionários que
executarão os serviços demandados em suas residências ou sedes e
045/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a
proibição de utilização de canudos produzidos em material plástico,
nos estabelecimentos comerciais e afins; Projeto de Resolução
Legislativa nº 004/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que
concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à cantora,
compositora e instrumentista Alcione Dias Nazareth; Requerimentos
nºs: 031/19, da Deputada Helena Duailibe, encaminhando mensagem
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de congratulações ao Padre Edmar Lessa, pela posse na Paróquia do
Município de Lagoa Grande; 032/19, da mesma Deputada, no mesmo
sentido ao Frei Bernardo, Frei Francisco e Frei Nielson por terem
assumido a Paróquia da Glória e São Judas Tadeu no Bairro da Alemanha,
em São Luís; 033 e 035/19, ambos do Deputado César Pires ao Secretário
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Senhor Marcelo
Coelho, à Diretora-Presidente da Agência Nacional de Águas, Senhora
Christianne Dias e ao Diretor da Alumar no Maranhão, Senhor Helder
Teixeira, solicitando-lhes relatórios atualizados de todas as barragens
destinadas ao acúmulo de água; à destinação final ou temporária de
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais localizadas no Maranhão
e 034/19, do Deputado Adelmo Soares, solicitando a realização de uma
audiência pública nesta Casa, em data ainda ser marcada, visando
discutir e analisar a Reforma da Previdência Social e seus efeitos para
todos os maranhenses, especificamente a população rural do Estado;
Indicações nºs: 093 a 105/19, todas do Deputado Vinícius Louro, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Clayton Noleto e ao
Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a concessão
05km de asfalto, através do “Programa Mais Asfalto”, para os
Municípios de Vitória do Mearim, Conceição do Lago Açu, Lago do
Junco, Lago da Pedra, Paulo Ramos, São Raimundo do Doca Bezerra,
São Roberto, Poção de Pedras, Lago dos Rodrigues, Igarapé Grande,
Bernardo do Mearim, Pedreiras e Trizidela do Vale; 106/19, da Deputada
Ana do Gás, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando urgentes e inadiáveis providências no sentido
da recuperação e pavimentação da MA - 259, no trecho que atravessa
o Bairro Sequeiro localizado na sede do Município de Joselândia; 107/
19, também da Deputada Ana do Gás, ainda ao Governador do Estado
e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a construção da
Quadra no Colégio Barjonas Lobão (CAIC), localizado no Jardim
América no Município de São Luís; 108/19, do Deputado Antônio
Pereira, ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Saúde,
Senhor Carlos Lula, solicitando a implantação de um Centro de
Hemodiálise no Município de Presidente Dutra; 109/19, do referido
Deputado, ainda ao Governador Flávio Dino, solicitando a aquisição
do aparelho PETSCAN a ser implantado no Hospital Macrorregional
a fim de melhorar o diagnóstico, tratamento e estabilidade de pacientes
com câncer; 110/19, da Deputada Ana do Gás, ao Governador do
Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a
recuperação da Avenida 01 do bairro Ipem São Cristóvão; 111/19, do
Deputado Adelmo Soares, ao Secretário de Estado de Educação, Senhor
Felipe Camarão, solicitando a conclusão da construção de três Ginásios
Poliesportivos na Cidade de Aldeias Altas; 112/19, do Deputado ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando
uma ambulância para a Cidade de Mirador; 113/19, do Deputado
Wendell Lages, a Superintendente do Aeroporto Marechal Hugo da
Cunha Machado, em São Luís, Senhora Tayse Brandão Figueiredo,
solicitando o aumento do número de cadeiras no saguão principal do
respectivo terminal aeroviário; 114 a 116/19, todas do Deputado Felipe
dos Pneus, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Saúde – SES, solicitando ambulâncias para as Cidades de Bom Jardim,
Governador Newton Belo e Pindaré – Mirim; 117/19, do Deputado
Adelmo Soares, ao Secretário de Estado de Educação, a fim de que
destine ao Município de Aldeias Altas a construção de três Escolas
Dignas; 118/19, do Deputado Antônio Pereira, ao Governador Flávio
Dino, reiterando solicitação no sentido da implantação do Curso de
Medicina na Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão.
Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pela Primeira Secretária, após deferir as
Indicações acima mencionadas. Em seguida, concedeu a palavra ao
Deputado Pará Figueiredo registrou seu agradecimento ao povo de São
João Batista e ao Governador Flávio Dino pela entrega do Centro de
Ensino Rosário Sá, no município de Feira Nova. O Deputado Doutor
Yglésio discorreu sobre sua participação em uma reunião com o
Secretário de Estado da Saúde e quatorze Secretários Municipais da
Região do Itapecuru, para discutir o fechamento temporário do hospital
de Matões. Por sua vez, a Deputada Doutora Thaiza Amaral relatou
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que o Ministério de Desenvolvimento Regional já foi comunicado sobre
o rompimento dos cabos da comporta da Barragem do Rio Pericumã,
bem como da gravidade da situação em que se encontra a referida
barragem e da iminência de desastre, destacando a necessidade de
soluções práticas e imediatas. Na sequência, o Deputado Pastor
Cavalcante relatou que na manhã do dia 10 de fevereiro de 2019 recebeu,
em Açailândia, a Comissão de Greve, composta por três pessoas de
comprovada liderança da classe, acompanhada pelo Presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos de Açailândia, o senhor Francisco
Melo, para ouvir as demandas da categoria. O Deputado Wendell Lages
usou a Tribuna para informar que protocolou uma Indicação ao Governo
do Estado e a Secretaria de Estado de Infraestrutura solicitando a
recuperação da avenida Santa Teresinha, rua da Estrela, rua São João,
do povoado de Entroncamento que, há quase dez anos sofre com a
falta de infraestrutura. Por sua vez, o Deputado Duarte Júnior registrou
o seu reconhecimento e parabenizou o Deputado Zé Inácio Lula, por
protocolar um Projeto de Lei que visa garantir aos consumidores
maranhenses um período de tolerância de até trinta minutos nos
estacionamentos de todo o Estado. O Deputado Wellington do Curso
voltou a cobrar a nomeação imediata dos mil e oitocentos aprovados
no concurso da Polícia Militar, já que houve a previsão na Lei
Orçamentária de 2019, para a nomeação de dois mil novos policiais
militares. A solicitação do Deputado Wellington do Curso abrange os
integrantes do cadastro reserva, as pessoas com deficiência e os sub
judice. Por fim, a Deputada Daniella Tema reafirmou seu apoio a causa
dos agentes comunitários de saúde e solicitou dos gestores municipais
e do sindicato que cobre junto aos municípios, que estes façam a sua
parte. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
a Presidente informou que a inscrição da Deputada Ana do Gás ficou
transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia,
submetendo à apreciação do Plenário que aprovou o Requerimento nº
023/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que seja
realizada, no dia 14 de março próximo, Sessão Especial, pela Campanha
da Fraternidade 2019, lançada pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil – CNBB. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 030/2019, de autoria da Deputada Ana do Gás,
subscrito pelos Deputados Neto Evangelista e César Pires,
encaminhando mensagens de pesar aos familiares dos dez atletas que
morreram de forma trágica, em um incêndio no Centro de Treinamento
do Flamengo, no Rio de Janeiro. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Adelmo Soares que discorreu sobre a
reforma da previdência, destacando que se trata de uma pauta que deve
unir todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da esfera
social que ocupem e principalmente aqueles que mais precisam, a
exemplo dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. O Parlamentar
também criticou duramente a suspensão de benefícios sociais pelo
Governo Federal. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Doutor
Leonardo Sá falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
relatou o crescimento do número de doentes renais crônicos na Região
da Baixada Maranhense e as dificuldades dessas pessoas em se
deslocarem até a capital para fazer o tratamento, solicitando a conclusão
do Centro de hemodiálise do Município de Pinheiro. Ainda no tempo
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Rafael
Leitoa, discorreu sobre os serviços de saúde no Estado Maranhão,
elencando as realizações do Governo nessa área, afirmando que o
Hospital Regional de Matões não está fechado, que teve suas atividades
suspensas em virtude das reformas realizadas, mas que logo retomará
suas atividades normalmente. O Deputado Hélio Soares, usou o tempo
da Liderança do Bloco Parlamentar Democrático/PR, para solicitar a
revisão da composição da Comissão de Saúde desta Assembleia, pois
existe vários médicos no parlamento que conhecem a área de saúde e
têm muito a contribuir. 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 lavrada
a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
13 de fevereiro de 2019. Presidente, em exercício Deputada Doutora

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Cleide Coutinho. Primeira Secretária Deputada Andreia Rezende.
Segundo Secretário, em exercício Deputado Rafael Leitoa.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 284/2019
Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,
R E S O L V E:
Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de
fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO. Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício
ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 284/2019
MATRÍCULA
1653294
1653815
1653047
1653039
1653203
1653922
1650159
1642867
1645340
1641497
1653575
1643881
1638022
1646900
1631167
1642818
1653013
1652940
1653005
1648294
1634096
1634088
1643196
1648559
1643964
1651389
1642099
1649631
1624469
1638337
1393347
1396993
1391648
1389493

NOME
Rejane Aparecida Machado
Francisco Braga Cordeiro
Jackeline Oliveira Soares
Vanessa da Silva Freitas Cruz
Karla Conceição Lima da Silva Passos
Benedito Geraldo Lima
Maria Aureniza da Silva Lima Ferreira
Flank Santos Valles Porto
James de Oliveira Silva
Antonio Marcos da Silva Rodrigues
Carlinda dos Santos Silva
José Ribamar Alex Dias
Talyson Moreira Penha
Eliane Araujo Moreira
Adriana Figueiredo Cutrim
Jean Jorge Feres
Silvano Cunha Serra
Luciana Paula Figueiredo
Waldenir Mendanha Cutrim
Wglyana Sampaio Martins
Joedis Carvalho Filho
Juscislei de Oliveira Santos
Joedis Carvalho
Marilene Rodrigues Diniz
Waldirene de Oliveira S. Abreu
Charlton Nunes Abreu
Jose Carlos de Oliveira Filho
Ronaldo Pires Torres
Guilherme de Oliveira Santos
Antonio Augusto Costa Perdigão
Elizangela Amado Pimenta
Fernanda Santos Araujo
Kalenny Adila Reis do Desterro Renner
Manoel Castro dos Santos

NÍVEL
XVII
XV
VIII
XVII
XVII
XVII
XV
XV
XIV
XV
XV
XV
XV
XI
XV
XIII
XV
XV
XVII
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XVII
XV
XV
XV
XI
V
VIII
XIV
XV

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
1642313
1409713
1653054
1653161
1653153
1642586
1642750
1650175
1646595
1647841
1652346
1647890
1649953
1643733
1643576
1643584
1643741
1635689
1633460
1653633
1646918
1644566
1646827
1644558
1650233
1637032
1628809
1654284
1654292
1645613
1654409
1644962
1645365
1634161
1649607
1650217
1650308
1649706
1645977
1650209
1653658
1653211
1643808
1653625
1622166
1653534
1352692
1653351
1651991
1652734
1631001
1636521
1653567
1654029
1647288
1634567
1647627
1643113
1654011
1645761
1645126
1630987
1654045
1401959
1408988
1643071
1647114

Sonia Filomena Chidiak Reis Ferreira
Tatiana Cilene Mendes Pontes
Walbert Anderson Torres dos Santos
Rauldilene Rabelo Amaral
Aline Ferreira e Ferreira
Joselice de Araújo Gouveia
Gildemar Andrade Silva
Laize Godinho Pereira
Bianca Daniely de Sousa da Silva
Mirla Mikaelle Melo Batalha
Ana Celia Costa Piorski
Brenda Stephanny da Silva
Fernando Magomitsu Rodrigues Oshima
Gabriel Campos Facundes
Andre Ricardo dos S. Gonçalves
Barbara Seychelle Pires Araujo
Luis Felipe Diniz Gomes
Herlon Costa Lima Junior
Antonio Nonato de Assis
Raimunda da Silva Lima
Fernanda Cardoso Gonçalves
Kezia de Sena Silva
Mayrlane de Almeida Silva
Tassia Mirela de Sena Silva
Patrick Sousa Freire
João Pinto Neto
Lucemir Matos Pontes Ribeiro
Temistocles Carneiro Teixeira Neto
Genesio Ferreira Lima
Jaci Neiva Freitas
Antonio Marcos de Oliveira
Luanna Said Amorim dos Reis Baldez
Eula Paula Araujo M. Belfort
Diana Cristina Martins
Sebastião Azevedo Melo
Joanita Silva
Suelen Silva Ferreira
Thiago Rosa da Cunha S. Aroso
Meryleudes Pereira Silva
Francisco Eudo Cardoso Aguiar
Oziel Rodrigues do Nascimento
Raimundo Saraiva de Sousa
Carlos Eduardo Moreira Ferreira
Adelmara Martins Saraiva
Renato de Jesus Costa Leite
Laisinelly Barbosa Lacerda
Alderico José Coelho Junior
Antonio da Silva Costa Sobrinho
Emanuel Matheus Silva Torres
Mariana Baima Lima
Aldenir Cabral da Cruz
Antonia Maria Cabral Macedo
Diogo Apolinario
Marcelo Raposo Ribeiro
Rozilda de Sá Coutinho Rocha
Hyago Hemilton Bezerra Cordeiro
João Felipe de Abreu Ramos
Marcelo Barbosa da Silva
João Carlos do Rego Rodrigues
Marilia de Sousa Medeiros Costa
Ricardo Mesquita Lobo
Thalissa Maria Machado Ribeiro Lopes
Ana Karine Barros
Raimundo Mario Rocha Neto
Fernando de Oliveira Costa
Denildes Souza Dias
Carlos Alberto Ferreira da Silva
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V
XVII
XVII
XVII
XV
XV
XV
XV
XV
XVII
XV
XVI
XV
XV
XV
XV
XVII
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XIII
XV
XV
XV
XV
XV
XVII
XV
XV
XVII
XV
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XIV
XV
XV
XIV
XVII
XVII
V
VIII
X
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XVII
XVII
XVII
XVII
XVII

1644335
1634310
1647213
1648617
1402031
1634583
1648997
1645415
1613447
1635028
1642214
1651892
1653872
1651868
1651884
1653955
1651876
1653518
1653591
1651199
1651439
1651900
1651215
1651918
1651207
1651926
1651223
1651231
1653823
1652742
1652726
1654235
1614429
1652767
1652700
1652775
1652783
1653245
1652213
1652205
1654326
1652189
1652163
1651397
1652312
1652171
1652197
1652221
1651413
1651447
1651405
1651454
1652320
1651421
1652239
1652338
1652932
1653369
1652981
1632348
1636901
1646629
1640051
1648666
1644822
1635507
1648658

Ironaldo José B. de Alencar
Vinicius Leitão Machado
Luiz Felipe Rabelo Ribeiro
Rafaela Thais S. dos Santos
Cid Barbosa de Sousa
Marcos Paulo Alves F. de Almeida
Francisco Ronaldo Moura de Araujo
Janaina Rabelo R. Maciel
Samara da Silva S. Pessoa
Edvan de Oliveira
Matheus Henrique Medeiros
Jordaniele Cardoso de Lemos
Raimundo Barbosa de Aquino
Alvaro Sousa Rodrigues Junior
Vera Lourdes Raposo Seba
Jose Evaldo Silva
Luana Duquesa Santos
Eduardo Silva de Oliveira
Jhosefi Caick de Moura Leal
Bruno de Miranda Moura
Ana Nidia Serra de A. Silva
Samia Lourena dos S. Ferreira
Viviane Michelle Dias Pimenta
Pamella Gabriella Melo da Rocha
Denise Pereira Boas
Genilson Barros Martins
Madson Renan Cardoso
João Vitor dos Santos
Fredson Abreu Soares
Ivanilde França Santana
Magno Borges Santos
Cintia Luzia Vertunes da Silva
Melissa de Almeida Martins Peixoto
Izabel Caroline Gomes de Almeida
João Batista Moraes Carvalho
Livia do Amparo Veras
Fred Clive Rodrigues Pereira
Jose de Ribamar Moura
Patricia Silva Oliveira
Milson Gabriel Abreu Silva
Maria de Fatima Sales Rodrigues
Josenilde dos Santos Aguiar
Ana Sueli Nascimento Penha
Raimunda Nonata Machado dos Santos
Diego Alves da Costa
Claudio Henrique Sousa Serra
Maria do Livramento Lobato Barros
Jandira Correia Santos
Ana Carolina Damasceno Silva
Mateus Douglas da Silva Pires
Claudiomar Silva Ferreira
Jose Carlos Ribeiro Garcez
Josue Lemos Coutinho
Diana da Costa Marques
Santiago Pinto da Cruz
Jonathas Everton Mendes
Glacia da Silva dos Santos Amate
João Eirilandio Antunes Neco
Raimundo Nonato Pereira Barbosa
Luciana Macedo Barbosa do Vale
Elisandro Mendes Melo
Lindomar Vieira Costa
Sandra Maria dos Santos Almeida
Kenia Ferreira de Aguiar
Helio Gomes Fiuza
Osimar Rodrigues Nascimento
Anderson Alves Ferreira
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XII
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XVII
XV
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XII
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1613157
1652437
1654318
1649979
1652452
1652965
1652445
1653104
1650381
1652098
1652973
1652106
1652460
1653112
1652114
1649961
1653948
1653500
1398676
1617505
1399435
1643949
1408210
1642248
1634187
1633676
1622604
1408392
1653237
1652031
1651496
1643402
1640333
653501
1649664
1652858
1651934
1651967
1652866
1651983
1654185
1651975
1651942
1654193
1652890
1651959
1652908
1654136
1654128
1652874
1653468
1653476
1652882
1653583
1653484
1639913
1654201
1653781
1653765
1653708
1653690
1653880
1654177
1653773
1653716
1653302
1653732

Cynara Siqueira Costa Luna
Bruna Cristina de Melo A. França dos Passos
Francisco Eder Pereira Miranda
Francylyo Jose Nogueira de Macedo
Rayenna Almeida Araujo
Brenna Karoline Sousa Lima
Maryah Costa Brandão
Antonio Bastos Junior
Elenn Maina Pinheiro Felix
Aline Dias Cutrim
Alcenir Borges Sousa Junior
Sheron Virginia Carvalho
Cleber da Costa Alves
Julia Xavier Souto
Jorge Carlos Filgueira
Alyne da Silva Costa
Maria da Conceição Brito da Silva
Robson de Moraes Chagas Filho
Ada Lia Almeida Carneiro
Ana Lucy Queiroz
Eline Pires de Araujo
Manoel de Jesus M. Andrade
Maria Leda Silveira Cavalcante
Nara Rejane B. de A. Marinho
Leuzanira Araujo Pereria
Silvanice da Silva Santos
Vitor Hugo A. Silva Carpejani
Mauricio da Silva Porto
João Evangelista Silveira
Heraldo Marinelli
Raimunda Lima G. Caldas
Raquel Martins Souza
Suharto Cruz Torres
Ronaldo Jose A. de Albuquerque
Janaina dos Santos Jansen
Remi Arruda Neto
Sue Ellenn Rodrigues Mecking
Helloa Santos Costa
Jorgenir Figueiredo Costa Junior
Perola da Silva Ferreira
Samia Rafaela Silva Ferreira
Edvaldo de Jesus Serra Gomes
Matheus Santos Cunha
Rosy Anne da Silva Ferreira
Dalci Batista da Silva
Charlis Wagner Maia Milhomens Filho
Amannda Caroline F. da Silva
Anairam Santos Portela Carvalho
Ediviges Costa Ferreira
Teresa Cristina Moura
Ana Luisa Lima Figueiredo
Elda de Sousa Santos Rocha
Jose Severino Gualberto de Galiza
Elenice do Carmo Diniz Costa
Nena Concilia Costa Pinto
Antonio Daniel de Carvalho Bello
Domingos Ferreira Araujo
Raimundo Nonato Moraes Neves
Hualison Alves Neves
Eliomar Neves de Castro
Natalia Ferreira Martins
Jose Wanderley Matos Junior
Sebastião Carvalho Dutra
Elessandro Almeida de Sousa
Luis Jeronimo Coelho de Campos
Jose Carlos de Araujo Pontes
Isadora Barbosa Alves
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Paulo Raylson Santos Barbosa
Sergio Luis Coimbra Rabelo
Dayse Fernanda Oliveira de Carvalho
Ingrid Graziella Galeno Campos
Ilza Costa Cutrim
Priscila Bernardo Almeida Ferreira
Fernando dos Santos Araujo
Mario Andre Pereira de Sousa
Maria das Dores Conceição Veras Ferreira
Josivalda Maria Almeida do Vale
Rosineide Nogueira P. e Pereira
Fernando José Dias Oliveira
Benedito Militão Costa
Dardeci Santos
Fabio Pinheiro Bezerra
Alsiclea Campos Froz
Alexandre Gilson Campos Nina
Francisca Hellen Meneses de Sousa
Tairinne Cristine S. de Morais
Emilly Castelo Branco M. França
Julio Gonçalves Simões dos Reis
José Rafael Cutrim Costa
Ibrahim Fiquene Filho
Leonidas Ramille Silva e Silva
Thiago Rios de Souza
Ricardo Bruno Beckman S. da Cruz
Danilo Noleto de Sousa
Patrick Augusto Azevedo de Abreu
Arllen Nogueira Bezerra
Mayara Livia de Jesus Pinto
Jesiniel Martins Pimenta Junior
Ozanan de Carvalho Silva Neto
Ricardo Baldez Silva
Leonardo Jose Sousa Alves
Alan Martins Alves
Ana Valeria Santos Araujo
Temistocles Santos Braga
Wedson Marcio Silva Coelho
Antonio Jose de Magalhães Neto
Maria Francisca Gomes
Romylson Santos de Melo
Tiago Sousa Leitão
Liliane Gatinho Viana
Rafael Lago Frazão de Souza
Ruben Ribeiro Lima
David Pinheiro Silva
Pablo Ricardo Gonçalves
Rafael Araujo Veras
Antonio Daniel Moreira da Silva Filho
Nelson Lopes de Aguiar Neto
Tiara Vitalino Galvão
Diogo de Almeida Viana dos Santos
Elianselmo Ferreira Costa Andrade
Thiago de Azevedo Silva
Marcio Antonio Pinto de Almeida Filho
Gustavo Santos Duarte Borges
Isaac Joaquim Filgueiras Mousinho Segundo
Maud de Sousa Gonçalves
Nicelly Cristianne Santos de Carvalho
Rosalia de Fátima Mendes Cantanhede
Nestor Silva Bezerra
Luis Gonzaga G.A. Sobrinho
José Carlos Serra Barbosa
Maria Eduarda Lucena Aquino
Sinesio Aquino Sousa
Janderson Jansen da Silva França
Neuziane da Silva França
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Regina Cristiane Barbosa de Sousa
Antonio Manoel Machado Farias Filho
Larissa Nascimento Lucena
Michelle Machado Simão Falcão
Carlos Gustavo Santos Assunção
Aecio Francisco Bezerra Santos
Rosarita Alves de Sousa
Rosana Cristina Pinheiro de Mesquita
Jose Narcelio da Silva
Jose Maria Lago Pereira e Silva Sobrinho
Antonio Tito Elias de Figueiredo
Altemir Dutra Coelho
Eduardo Lirio de Sousa Leite
Isadora Rodrigues Lopes
Raimundo Nonato Castro de Castro
Barbara Priscila de Sousa Monteiro
Eugenio Gomes da Silva Júnior
Antonio Marcelo Alves Coelho
Jose Martins dos Santos Neto
Paulo Ryldon Claudino de Oliveira Costa
Anaya Ribeiro Rodrigues
Nodson Everton Cutrim Junior
Daniele Pereira Lemos
Igor Ribeiro Moraes
Kassia Manuela Serra Cutrim
Maria das Graças Alves Teles
Carlos Augusto Quintanilha Valois
João Ricardo Veiga Araujo
Milena Cunha Bandeira
Vanessa Cristina Maia Sousa
Carlos Victor Guterres Mendes
Kecio da Silva Rabelo
Welison Brandão Farias
Licia Gabriella Oliveira de Carvalho
Aldemir Guayanaz Ferreira
Ana Carla Salazar Lopes
Thiarley Fonseca Silva
Jose Ferreira de Brito
Saulo de Tarso C. Farias
Antonio Silva de Lima
Oscar Fernando de Oliveira
Paula Chaves Barros Vieira
Reginaldo Nunes da Silva
Villegagnon de Sousa Lima
Isaias Alves da Silva
Manoel Altino M. Arruda
Jorge Marcelo Brito Pinto
Fredson Fran Ferreira Pinheiro
Wanielle Serrão Vale
Demerson de Lima Silva
Francisca Torres do Nascimento
Railson de Andrade Carvalho
Silvio Neres de Araujo
Luciany Nazareth Cutrim Ribeiro
Marcia Thereza Silva Barbosa
Zonaria Noleto de Sousa
Dyogo Alhadef Canavieira
Mileide Cordeiro Moraes
Felipe Augusto R. do Nascimento
Carlos Marcone Martins Dias
Josuel Ribeiro Costa
Susana Cristina P. Mesquita
Alécio Guimaraes Nunes
Olímpia das Graças L. Luso
Miriam de Jesus Moreira Penha
Janaina Pereira da Silva
Lorena Caroline Maia e Silva
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Juliete Pessoa Ferreira
Deilson da Silva Costa
Ligia Solange Reis Sampaio
Bruce Souza Gondim Silva
Mariana Ribeiro de Santana Leitão
Maria de Verano Melo Martins
Francilene Cavalcante de Araujo
Andrenoel Arouche Costa
Renato Luis Camara Sedlacek
Nivaldo da Silva Cantanhede Junior
Rogerio Campelo
Bruno Henrique de Jesus Abas
Julio Cesar de Souza Matos Filho
Roberta Amaral Almeida Mendonça
Heraclito Melo e Silva Neto
Ewerton Sousa da Silva
Dyego Pereira de Moraes
Benito Coelho Filho
Giacono Soares Lima
John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho
Antonio Carlos Salazar de Souza
Antonio Carlos de Souza
Igor Holanda dos Santos
Amelia Ribeiro Milhomem
Willayanne da Silva Souza
Maria Ires de Jesus Sá M. Costa
Maria Hadla Nogueira do Prado
Glaucia Virginia V. Porto Babosa
Francisco Pedro da Silva Filho
João Batista da Silva Nascimento
Fabricio Carvalho dos Santos
Maria Theresa Sousa C. Fernandes
Iwamar Websther Queiroz Neto
Lucas Bezerra da Costa de Sousa
Ralison Rufo Soares Teles
Rafael Frederico Oliveira Rodrigues
Kayronn Sá Silva
Pedro Henrique Alves Marinho
Thales de Castro Torres
Claudio Henrique Silva Cunha
Levi Menezes Portela Filho
Demilson da Silva Costa
Paulo da Costa Silva Junior
Daniel Matos Prado
Valquiria Silva Pessoa
Priscila Mororo Pereira
Caroline Soares Lima
Leonardo Moraes Rodrigues
Maria de Jesus Moreno dos Santos
Raisson Moraes Araujo
Rosinalva Trindade Avelar
Bozoniel Ruan Cura Freitas
Rogerio da Silva Canto Costa
Alexandrina da Silva Mendes
Vagma Serra Birino
Luciane Almeida Marinho Rego
Andrea Pires dos Santos
Gilmara Costa Menezes
Virginia Andrade Chuvas Aragão
Nayara da Silva Serrão
Salomão Barbosa de Sousa
Deniliana Sousa de Moraes
Antonio Carlos Xavier Annes
Ana Flavia Araujo Meneses
Maria Jose Costa Cunha
Priscila Coelho de Sousa
Naires Menezes dos Santos
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Rosseny Jerry Alves Lima
Lineker Costa Silva
Zeina Georges Saad
Antonio Carlos Leal de Matos
Rebeca Lais de Jesus Costa
Angela Silva Marinho
Renato Doudement Madeira
Ana Paula Nascimento Barbosa
Crislaine da Silva Santos
Ronise Vieira Santos
Stefane Kayre Campos Sousa
Brenda Herenio Fernandes
Gabriele Duarte Ferreira
Carlos Eduardo Matos Aguiar
Adriana Maciel de Sousa Silva
Isaack Barros Costa
Flauberth de Oliveira Amaral Junior
Francisco Sousa da Silva
Jozino Geraldo Campelo Filho
Ana Ruth Pinho Oliveira
Danielson Viana Pereira
Arnaldo Arouche Sousa Junior
Barbara do Carmo Neto
Carlos Alberto Soares Campos
Clea Gomes Martins
Silvaneide Santana Soares
Maria de Fatima dos Santos de Freitas
Joselinne Silva de Andrade Sousa
Bruno Cesar Marca Wernz Silva
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 286/2019
Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,
R E S O L V E:
Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 13 de fevereiro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de
fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO. Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício
ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 286/2019
MAT
0590919
1642842

NOME
Jacqueline Barros Heluy
Francisca Regina de Santana Santos

NÍVEL
XV
XIII

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/
2018-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1227/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Pregão Presencial nº 052/2018-CPL/AL, cujo objeto trata de Contratação
de empresa para serviços de Plano ou Seguro de Saúde e assistência
médico-hospitalar e ambulatorial, de acordo com as especificações. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30h do dia 28 de fevereiro de 2019, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª
a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e/ou
obtido gratuitamente por meio digital, bem como pela internet através
do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São
Luís, 18 de fevereiro de 2019. ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA
DA SILVA - Pregoeiro da ALEMA De acordo: André Luís Pinto Maia
- Presidente da CPL
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PODER LEGISLATIVO
EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br
OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
Núcleo de Suporte de Plenário

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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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