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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/04/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01.04.2019

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

1. PROJETO DE LEI N° 049/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA
LEI ESTADUAL N° 10.969/2018, QUE INSTITUI O DIA
MARANHENSE DE COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO
CONTRA A MULHER. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 153/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A SESSÃO ORDINÁRIA, O
PROJETO DE LEI Nº 045/2019, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE
SOBRE A PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CANUDOS
PRODUZIDOS EM MATERIAL PLÁSTICO, NOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E AFINS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

3. REQUERIMENTO Nº 155/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES AO PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA
EM IMPERATRIZ, RAUL CAVALCANTE BATISTA, PELO SEU
ANIVERSÁRIO NO DIA 02/04/2019.

4. REQUERIMENTO Nº 158/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA CONVOCADA A
PRESIDENTE DO PROCON, SENHORA KAREN BARROS, PARA
PRESTAR CONTAS SOBRE AS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO
NO PERÍODO DE 2014 A 2018.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO N° 145/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA REQUERIDA À SECRETARIA DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SINFRA, INFORMAÇÕES
SOBRE AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA PONTE
LOCALIZADA NA MA 202 QUE LIGA A ESTRADA DA MAIOBA
AO PARQUE VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR, BEM COMO DA CONHECIDA PONTE DOS ÍNDIOS,
LOCALIZADA ENTRE AS CIDADES DE SANTA INÊS E BOM
JARDIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 28/

03/19, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

6. REQUERIMENTO N° 149/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 274/2017, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 28/03/19, DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO N° 151/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA REQUERIDA À SECRETARIA DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SINFRA, INFORMAÇÕES
SOBRE A EXECUÇÃO DA OBRA NA MA 318, QUE LIGA OS
MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM A SÃO JOÃO DO CARU, EM
TORNO DE 25 KM QUE SE ENCONTRA PARALIZADA E
INTRAFEGÁVEL. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DE 28/03/19, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO N° 154/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O
PARECER CONTRÁRIO Nº 041/2019, ORIUNDO DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE
AO PROJETO DE LEI Nº 56/2019.

9. REQUERIMENTO Nº 156/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMILIA DO JUIZ DE DIREITO DOUTOR ADEMAR DE JESUS
ALMEIDA DE SOUSA, PELO SEU FALECIMENTO NA CIDADE
DE TIMON/MA.

10. REQUERIMENTO Nº 157/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 18 À 22 DE MARÇO, TENDO EM VISTA A SUA
PARTICIPAÇÃO NA UNALE, EM PARCERIA COM O
INSTITUTO LIXO ZERO, NA CIDADE DA CALIFORNIA/
ESTADOS UNIDOS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 01/04/2019 – SEGUNDA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003/19, de

autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem 62019/
2019, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 141/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que classifica Alcântara – MA, como
Município de interesse Turístico.

2. PROJETO DE LEI Nº 142/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que obriga as Escolas Estaduais da Rede
Pública a disponibilizarem móvel para a guarda e conservação de
insulinas em uso, seringas, lancetas ou canetas aplicadoras utilizadas
por aluno com diabetes no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 143/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício
de Alimentos.

4. PROJETO DE LEI Nº 144/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre a gratuidade do uso dos
estacionamentos dos shoppings centers, centros comerciais e hospitais,
para as pessoas idosas acima de 60 anos, no Estado do Maranhão e dá
outras providências.



SEGUNDA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2019                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
5. PROJETO DE LEI Nº 145/19, de autoria do Senhor

Deputado Rildo Amaral, que institui a Política de Prevenção à violência
contra Profissionais da Educação da Rede de Ensino do Estado do
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 146/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual
da Saúde do Professor e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 147/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga os asilos, casas de repouso
e similares a manter sistema permanente de videomonitoramento.

8. PROJETO DE LEI Nº 148/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que garante aos consumidores o direito
de livre escolha da oficina ao acionar sua seguradora em caso de sinistro
e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI Nº 149/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui ação para a compostagem
dos resíduos orgânicos do processamento de alimentos nas unidades
do Restaurante Popular e nas escolas da Rede Pública Estadual de
Educação, a fim de destinar o composto orgânico resultante a projetos
de agricultura familiar e às hortas comunitárias.

10. PROJETO DE LEI Nº 150/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre diretrizes para a
instituição de programas de reciclagem de resíduos sólidos na rede
pública e privada de educação do Estado do Maranhão.

11. PROJETO DE LEI Nº 151/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a coleta obrigatória por
todos os órgãos da Administração Pública Estadual direta, bem como
por autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pelo Estado, e a destinação dos resíduos sólidos recicláveis e
reutilizáveis a associações e cooperativas de catadores.

12. PROJETO DE LEI Nº 152/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa Estadual de Saúde Vocal ao professor da rede estadual de
ensino e dá outras providências.

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/
19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Comandante Geral da Polícia Militar Coronel
Jorge Allen Guerra Luongo, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio do de Janeiro.

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/
19, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede
o Título de Cidadão Maranhense a Senhora Maria Juliana Rodovalho
Doriqui.

ORDINÁRIA 2ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 136/19, de autoria do Senhor

Deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a regulamentação da
cassação da eficácia da inscrição de contribuintes do Imposto de
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, nas hipóteses que especifica.

2. PROJETO DE LEI Nº 137/19, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização
das atividades farmacêuticas.

3. PROJETO DE LEI Nº 138/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a proteção e defesa
dos consumidores de combustíveis, na forma que especifica.

4. PROJETO DE LEI Nº 139/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que acrescenta a alínea “k” ao inciso II do
art. 1º da Lei nº 9.881, de 30 de julho de 2013.

5. PROJETO DE LEI Nº 140/19, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que institui o Dia Estadual do Grêmio Estudantil
Livre, no âmbito do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/19,
de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que concede a Medalha
“João do Vale” ao engenheiro agrônomo e regente do Coral São João,
Fernando Elias Mouchereck.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 130/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que institui a Semana Estadual de Incentivo
a Doação de Órgãos e Tecidos no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 131/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que torna obrigatória a realização dos testes
do reflexo vermelho em todos os hospitais e maternidades para crianças
recém-nascidas no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 132/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Colinas – MA, como Município
de Interesse Turístico.

4. PROJETO DE LEI Nº 133/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a criação de memorial em
homenagem aos policiais e bombeiros militares mortos em razão do
serviço, no Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 134/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
concessionárias de serviço público de água, luz e gás a inserir nas
faturas de consumo mensagem de incentivo à Doação de Sangue.

6. PROJETO DE LEI N° 135/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Companhia
Folclórica e Cultural Raízes da Ilha.

7. MOÇÃO N° 005/19, de autoria da Senhora Deputada Dr.ª
Thaiza Hortegal, de pesar aos familiares de Algenir Santos Ferreira, ex-
secretário Municipal de Cultura e Turismo de Pinheiro.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 28 DE MARÇO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Pará Figueiredo.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Doutora Cleide Coutinho, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Roberto Costa e Zé Gentil.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADRIANO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 141 / 19

Classifica Alcântara – MA, como Município de
interesse Turístico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, Decreta:

Artigo 1º - Fica classificado como de interesse Turístico o
Município de Alcântara – MA.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O município de Alcântara – MA, teve seu início no século XVI
com um aglomerado de aldeias das quais faziam parte com o nome
significativo de Tapuitapera (terra dos índios). Com a vinda da
expedição de Daniel de La Touche, senhor de La Ravardiere, e a
constante infiltração de franceses nas tribos indígenas, estabeleceram-
se relações amistosas com aqueles. Pouco depois, batizava-se o primeiro
alcantarense com o nome de Martinho Francisco. Em sua taba, ergueu-
se uma capela, e conta-se ter sido celebrada aí a primeira missa em
terras de Alcântara.

Após a expulsão dos franceses, firmou-se o domínio português,
mas a importância da aldeia não foi diminuída. Entre 1616 e 1618,
começou a colonização portuguesa em Taquitapera, com um pequeno
presídio que os índios destruíram mais tarde.

Com a subdivisão das capitanias do Maranhão e do Grão-
Pará, Taquitapera passou a condição de cabeça da capitania de Cumã,
doada pelo primeiro Governador do Maranhão, Francisco Coelho de
Carvalho, ao seu irmão Antônio Coelho de Carvalho, a 19 de março de
1624. Entretanto, não parece ter o donatário dado rápido
desenvolvimento à capitania, pois em 1641, ao tempo da invasão
holandesa, foi ela abandonada após breve período de ocupação.

O progresso da aldeia só foi observado em 1648, quando elevada
à categoria de vila, com o nome de Alcântara, sob a invocação do
apóstolo São Matias. A essa época já existia uma igreja de pedra e cal
dedicada a São Bartolomeu, e já estavam erguidos os primeiros engenhos
de açúcar.

Logo depois de criação da vila, iniciou-se a construção do
Convento de Nossa Senhora dos Remédios, que mais tarde passou à
invocação de Nossa Senhoras das Mercês, depois, do Convento de
Nossa Senhora do Carmo, obra também vultuosa. Alcântara prosperou
progressivamente em todos os setores e tornou-se o maior centro
produtor da Província, em que se contavam as grandes fortunas da
época. Sem dúvida o que muito contribuía para o seu enriquecimento
era o número elevado de escravos.
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Tornou-se habitual entre as famílias ricas enviar filhos a

Coimbra para ali se educarem, já que a vila só dispunha de escolas das
primeiras letras, prolongando-se essa prática por muitos anos.
Contribuía para isso o número elevado de famílias constituídas por
colonos portugueses ali radicados, em maioria de origem fidalga. Mais
tarde, com a criação do curso jurídico no Brasil, Olinda substitui
Coimbra.

Em 1835 foi criada a Comarca, sendo o seu primeiro Promotor
Clóvis Bevilacqua. Em 1836, foi elevada à categoria de cidade, fase em
que atingiu o apogeu de sua grandeza.

A promessa de visita de D. Pedro II, que nunca se concretizou,
gerou uma competição entre Barões para construírem, o que chamavam
de o mais belo Palácio para hospedá-lo. Daí o requinte e ostentação da
arquitetura original da cidade, que chegou a ser capital da província.

O fim da exportação do algodão do Maranhão para o mercado
europeu, a abolição da escravatura e o deslocamento da produção
maranhense do litoral para os vales dos rios Itapecuru-Mirim, Mearim
e Pindaré. Gradativamente, porém, Alcântara perde o primado na
produção maranhense, refletindo-se o declínio de suas atividades
econômicas em sua vida social.

Em 22 de dezembro de 1948, data do tricentenário de sua
elevação a vila. Alcântara foi considerada “Cidade Monumento
Nacional”, pelo acervo arquitetônico de seu Centro Histórico, dotado
de belos casarões, herança de seu período áureo. Alguns em ruinas,
mas mantendo a sua imponência e luxo, tombado pelo IPHAN. Nas
comunidades rurais, preservam muito das tradições dos índios e negros
que ali habitaram na época da escravidão. São vários quilombos e
comunidades que fazem questão de manter as características de seus
ancestrais, numa demonstração de personalidade.

Fica próximo, também a cidade de Alcântara – MA, a ilha de
Cajual, um importante sitio arqueológico do Maranhão. A presença de
fósseis de espécies que também viveram na África, comprova que a
África e América do Sul já foram um só continente. Alcântara – MA é
muito conhecida pelos seus doces de espécie. A festa do Divino Espirito
Santo (“Festa do Divino”) é bastante difundida no estado, já que são
aproximadamente 15 dias de festa durante a qual são servidos, de
graça, licores e doces.

No início da década de 80, o município é escolhido para sediar
o CLA – Centro de Lançamento de Alcântara. Segundo os especialistas,
a escolha do município, fora em razão de sua privilegiada posição
geográfica (entre as baias de São Marcos e Cumã), permitindo um
baixo custo de lançamento de foguetes por sua proximidade da linha do
Equador. Além de suas boas condições metereológicas climáticas, que
são regulares, e ainda a sua posição no mapa oferecer satisfatórias
condições de segurança.

Alcântara – MA, localiza-se a uma latitude 02°24’32" sul e
uma longitude 44°24’54" oeste, estando a uma atitude de 32 metros.
Sua população é de 21.652 habitantes de acordo com o IBGE/2010.
Possui uma área de 1.457.916 km². Integrante da região metropolitana
de São Luís - MA. Distante 30 quilômetros de São Luís – MA, o
acesso á cidade pode ser feito por sistema de ferry-boats, que ligam a
cidade de São Luís até o porto de Cujupe, em Alcântara, bem como por
barcos menores e catamarãs saindo do Cais da Praia Grande, no centro
de São Luís – MA. Por terra, a partir do Porto de Cujupe dista 53 km
da Alcântara – MA pela MA – 106. Via rodoviário de São Luís – MA,
dista 470 km, aproximadamente de 07 horas de viagem, através das
BR-135, BR-222, MA-014 e MA-106.

Assim sendo, Alcântara – MA tem seu planejamento do
desenvolvimento do turismo alicerçado quanto à criação de políticas
públicas, pesquisas e planos de ação para os atrativos hoje existentes
em seu território e sem infraestrutura de apoio turístico. Ainda a criação
de outros atrativos expressivos, equipamentos e serviços turísticos.

Em face de todo o exposto, conto com o apoio dos nobres
pares ao presente projeto, para que Alcântara – MA, possa ser
classificado como Município de Interesse Turístico – MIT,
desenvolvendo a sua potencialidade turística e preservando as suas
riquezas naturais.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 27 de março de 2019. - Arnaldo Melo - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 142 / 19

Obriga as Escolas Estaduais da Rede Pública a
d isponibilizarem móvel para a guarda e
conservação de insulinas em uso, seringas, lancetas
ou canetas aplicadoras utilizadas por aluno com
diabetes no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1° As escolas de ensino médio da rede pública, no âmbito
do Estado do Maranhão, ficam obrigadas a disponibilizar móvel para a
guarda e conservação de insulinas em uso, seringas, lancetas ou canetas
aplicadoras utilizadas por alunos com diabetes.

Art. 2º O móvel referido no art. 1º deverá estar situado em local
arejado, protegido de luz solar e de umidade, com temperatura adequada.

Art. 3º Os pais ou responsáveis legais dos alunos com diabetes
deverão informar previamente à direção da unidade escolar, a
necessidade da utilização do espaço.

Art. 4º O não cumprimento aos dispositivos desta Lei pelas
escolas da rede pública de ensino médio, ensejará a responsabilização
administrativa dos seus dirigentes, na conformidade da legislação
aplicável.

Art. 5º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta)
dias de sua publicação oficial.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL   BECKMAN”, em 27 de março de 2019. -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei enseja a mera organização do espaço escolar
e do mobiliário já existente, sem adentrar necessariamente, em temas
afetos à criação imediata de novos encargos financeiros ou
administrativos.

Tal medida proporcionará um pronto atendimento aos que
necessitam armazenar em local apropriado, a sua insulina em uso.
Sabemos do registro de vários casos de Hiperglicemia sofridos por
diabéticos que não têm acesso imediato a esse medicamento.

De acordo com orientações técnicas, a insulina em uso (frasco,
caneta ou refil) deve ser mantida em locais arejados, em temperatura
ambiente longe da luz solar, em temperaturas que não ultrapassem
30ºC.

Móveis mantidos longe de fontes de calor e de variações de
temperatura, são os melhores lugares para guardar a insulina em
temperatura ambiente.

Nesse contexto, torna-se imperioso que as escolas estaduais
do Maranhão propiciem esse tipo de serviço aos seus alunos, razão
pela qual solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares, no sentido de
aprovação do presente Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL   BECKMAN”, em 27 de março de 2019.  -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE LEI Nº 143 / 019

“Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, a
Semana Estadual de Conscientização sobre o
Desperdício de Alimentos.”

Art. 1º - Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, a Semana
Estadual de Conscientização sobre o Desperdício de Alimentos, a ser
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realizada anualmente na segunda semana do mês de Outubro, com os
seguintes objetivos:

I –  promover a conscientização da população sobre o
desperdício de alimentos, aproveitamento integral dos alimentos,
nutrição entre outros temas relacionados;

II – divulgar políticas públicas e medidas que conscientizem a
população sobre o desperdício de alimentos, aproveitamento integral
dos alimentos e nutrição;

III – promover debates, palestras e outros eventos que
esclareçam a população sobre o desperdício de alimentos,
aproveitamento integral dos alimentos, nutrição, entre outros temas
relacionados;

Art. 2º - O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias
com entidades sem fins lucrativos e instituições que tratem do tema
relativo Desperdício de Alimentos, aproveitamento integral dos
alimentos, nutrição e temas relacionados, com vistas à implementação
de atividades, palestras e afins que deem efetividade ao evento instituído
por esta Lei.

Parágrafo Único: A Semana Estadual de Conscientização sobre
o Desperdício de Alimentos passa a integrar o Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão.

Art. 3º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de março de 2019. -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC.

JUSTIFICATIVA

A medida visa conscientização da população sobre o
desperdício de alimentos, aproveitamento integral dos alimentos,
nutrição entre outros temas relacionados.

De acordo com os números da Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura (FAO), a cada ano, cerca de 1,3 bilhão
de toneladas são descartados.¹ A recuperação de 25% desse alimento
desperdiçado poderia alimentar 870 milhões de pessoas famintas.²

O vice-presidente sênior de alimentos e mercados no World
Wildlife Fund, Jason Clay, destaca a urgência do problema de
desperdício de alimentos no mundo e nos Estados Unidos, enfatizando
a necessidade de medidas legislativas e politicas visando à diminuição
do desperdício.³

Recentemente, legislações visando conscientizar a população,
diminuir e proibir o desperdício de alimentos, foram aprovadas na
França e na Grã-Bretanha, representando grande avanço no combate a
fome no mundo.

A data, anualmente na segunda semana do mês de Outubro, se
justifica por coincidir com o dia mundial do alimento comemorado em
16 de Outubro.

Dessa forma, na certeza de que a propositura é oportuna e
essencial, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de março de 2019. -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 144 / 19

Dispõe sobre a gratuidade do uso dos
estacionamentos dos shoppings centers, centros
comerciais e hospitais, para as pessoas idosas
acima de 60 anos, no Estado do Maranhão e dá
outes providências.

Art. 1º – Fica assegurado às pessoas idosas, condutoras de
veículos automotivos, a gratuidade nos estacionamentos dos shopping
centers, centros comerciais e hospitais, no Estado do Maranhão.

Parágrafo único – A gratui prevista no caput, contemplará
somente aos idosos devidamente cadastrados no órgão competente.

Art. 2º – Os estacionamentos dos shopping centers terão
30(trinta dias) para se adaptar as novas regras.

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 145 / 19

Institui a Política de Prevenção à violência contra
Profissionais da Educação da Rede de Ensino do
Estado de Maranhão.

Art. 1º Esta Lei institui normas para promover a segurança e
proteção dos Profissionais da Educação no Estado do Maranhão, no
exercício de suas atividades laborais.

Parágrafo único: Para efeitos desta Lei, são Profissionais da
Educação: os docentes, os que oferecem suporte pedagógico direto no
exercício da docência, os dirigentes ou administradores das instituições
de ensino, os inspetores de alunos, supervisores, orientadores
educacionais, coordenadores pedagógicos e a equipe de apoio técnico-
administrativo.

Art. 2º As instituições de ensino do Estado do Maranhão
deverão:

I - estimular docentes e discentes, famílias e comunidade para
a promoção de atividades de reflexão e análise da violência contra os
profissionais do ensino;

II - adotar medidas preventivas e corretivas para situações em
que Profissionais do Ensino, em decorrência de suas funções, sejam
vítimas de violência ou corram riscos quanto à sua integridade física ou
moral;

III - estabelecer, em parceria com a comunidade escolar, normas
de segurança e proteção de seus educadores como parte integrante de
sua proposta pedagógica;

IV - incentivar os discentes a participarem das decisões
disciplinares da instituição sobre segurança e proteção dos Profissionais
do Ensino;

V - demonstrar à comunidade que o respeito aos educadores é
indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa dos educandos.

Art. 3º As medidas de segurança, de proteção e prevenção de
atos de violência e constrangimento aos educadores deverão incluir:

I - campanhas educativas na comunidade escolar e na
comunidade geral;

II - afastamento temporário do infrator, conforme a gravidade
do ato praticado;

III - transferência do infrator para outra escola, a juízo das
autoridades educacionais.

Art. 4º A Secretaria de Educação fica obrigada a criar uma
Ouvidoria de Combate à Violência a Profissionais da Educação,
composta por profissionais capacitados como psicólogo e pedagogo, a
fim de avaliar, investigar e tomar as providências cabíveis, assim como,
disponibilizar canais de atendimento de fácil acesso, aos profissionais
ofendidos ou em risco de ofensa.

Art. 5º O Profissional de Ensino ofendido ou em risco de ofensa
poderá, nesta ordem:

I - procurar a direção da instituição de ensino e postular
providências corretivas, nos termos desta Lei;

II – procurar a Ouvidoria de Combate à Violência a Profissionais
da Educação.

Art. 6º Caso comprovado ato de violência contra o Profissional
do Ensino que importe em dano material, físico ou moral, responderão
solidariamente a família do ofensor, se menor, o ofensor e a instituição
de ensino.

Art. 7º O ofensor terá assegurado o direito de defesa e será
garantida sua permanência no Sistema Estadual de Ensino, com vistas
ao pleno desenvolvimento como pessoa, ao preparo para o exercício
de cidadania e à qualificação para o trabalho, se menor de idade.
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Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogando as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2019. - RILDO
AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O trabalho do professor em sala de aula é inegavelmente
fundamental para formação educacional, moral e social das futuras
gerações, porém há tempos estes profissionais não recebem a atenção
que merecem. Fomos ouvir a categoria e ficamos assustados com os
inúmeros relatos de colegas professores vítimas de agressões em sala
de aula, decidimos então, buscar formas de resguardar a integridade e
segurança destes profissionais. Além dos relatos orais, nos deparamos
com um estudo realizado pela  Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2013, onde 12,5% dos
professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais
ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. É o
porcentual mais alto entre os 34 países analisados. O índice médio
global é de 3,4%. Logo abaixo do Brasil, está a Estônia, com 11%, e a
Austrália, com 9,7%. Já na Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia, o
índice é zero.

Na ausência de estudos específicos baseados na rede de ensino
do estado do Maranhão, buscamos uma referência no estado mais
populoso do Brasil, o estado de São Paulo. Uma pesquisa sobre o
assunto feita pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo (Apeoesp), em 2017, revela que 51% dos
professores da rede estadual já sofreram algum tipo de violência –
porcentual acima dos 44% registrado três anos antes.

Em entrevista à Veja, após o fato ocorrido no último dia 13 de
março, em Suzano – SP, a socióloga e coordenadora do programa de
juventude e políticas públicas da Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais (Flacso), Miriam Abramovay,  diz que “tem de haver
uma política pública de convivência escolar, onde se realize
diagnósticos. Sabemos qual escola tem a melhor nota, mas não sabemos
absolutamente nada sobre o clima escolar dentro dessas escolas”.

Em nossas pesquisas nos deparamos com a experiência estado
do Mato Grosso, onde desde 2016 a Assembleia Legislativa do Estado
aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Sebastião Rezende,
que muito nos inspira a mudar a realidade de trabalho dos profissionais
da educação, assim como, nos motiva a defender a integridade e segurança
dos mesmos.

Por todos os motivos descritos acima é que apresentamos esta
proposição para avaliação dos colegas deputados, ao tempo em que
esperamos celeridade no processo diante da tão urgente necessidade
de garantir aos profissionais da educação maior segurança no
desempenho de suas atividades.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2019. - RILDO
AMARAL - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 146 / 19

Dispõe sobre a criação da Semana Estadual da
Saúde do Professor e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual da Saúde do Professor,
na rede estadual de ensino, com a finalidade de zelar pela saúde dos
professores, por meio de palestras e exames médicos por parte de
profissionais devidamente capacitados.

§ 1º As palestras deverão ser ministradas por profissionais de
renomada reputação.

§ 2º O evento ocorrerá uma vez ao ano, sempre na semana do
dia 15 de outubro (Dia do Professor).

Art. 2º Integrarão o rol de exames obrigatórios:
I - exame de sangue;

II - exames oftalmológicos;
III - exames fonoaudiológicos.
Art. 3º Os professores deverão consultar-se com psicólogos,

em caso de solicitação por parte do educador.
Art. 4º A escolha de todos os profissionais do corpo de saúde

para a realização dos exames ficará a cargo da Secretaria de Estado de
Saúde.

Art. 5º Este programa poderá ser financiado com a base
orçamentária prevista pelo art. 212 da Constituição Federal.

Art. 6º O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem
necessários para a regulamentação desta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2019. - RILDO
AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Uma pesquisa online realizada pela Associação Nova Escola
com mais de cinco mil educadores, entre os meses de junho e julho de
2018, reuniu informações e identificou que 66% das professoras e
professores já precisaram se afastar do trabalho por questões de saúde.
O levantamento também mostrou que 87% dos participantes acreditam
que o seu problema é ocasionado ou intensificado pelo trabalho. Entre
os problemas que aparecem com maior frequência então a ansiedade,
que afeta 68% dos educadores; estresse e dores de cabeça (63%);
insônia (39%); dores nos membros (38%) e alergias (38%). Além disso,
28% deles afirmaram que sofrem ou já sofreram de depressão.

A desvalorização da carreira e o acúmulo de problemas de
saúde também trazem efeitos de longo prazo e prejudicam o processo
de ensino e aprendizagem. De acordo com o relatório Políticas Eficientes
para Professores, divulgado em junho do mesmo ano pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas
2,4% dos jovens brasileiros de 15 anos querem ser professores.

O adoecimento do professor repercute na sala de aula, na
dinâmica escolar, nas políticas públicas e na carreira docente, fazendo
com que o aluno perca na figura do professor a sua referência como
profissional fundamental na mediação do conhecimento. O absenteísmo
prejudica a formação dos nossos jovens e resulta em uma educação
aquém do que se espera em termos de qualidade. Em entrevista à
revista Nova Escola, Cristina Miyuki Hashizume, doutora em
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de
Psicologia da USP e professora da Universidade Metodista de São
Paulo e da Faculdade Messiânica, diz que as políticas públicas
educacionais devem ser formuladas a partir do mapeamento real dos
dados sobre o adoecimento docente, para que sejam elaboradas
estratégias para melhorar a qualidade de vida dos professores.

Diante do exposto, valorizar e incentivar a saúde preventiva
dos profissionais da educação, melhoram a qualidade de vida dos
mesmos, ao tempo que melhoram o rendimento de seu trabalho em sala
de aula. Esse é o nosso objetivo ao trazer esta proposição ao plenário
para apreciação dos meus pares.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2019. - RILDO
AMARAL - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 147 / 19

Obriga os asilos, casas de repouso e similares a
manter sistema permanente de video
monitoramento.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA:
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Art. 1º As instituições privadas que funcionem como asilos,

casas de repouso ou similares ficam obrigadas a manter sistema
permanente de videomonitoramento em suas dependências.

Parágrafo único. Entende-se por sistema permanente de
videomonitoramento o sistema de vídeo em que diversas câmeras são
utilizadas para capturar, filmar e armazenar imagens (vídeos) para fins
de proteção dos idosos e de fiscalização das instituições descritas
no caput.

Art. 2º Os asilos, casas de repouso e similares devem seguir as
seguintes regras:

I – O sistema de videomonitoramento deverá ser mantido em
perfeito funcionamento, ininterruptamente, com o registro de data e
horário vinculado às imagens;

II – As gravações deverão ser armazenadas pelo período mínimo
de 30 (trinta) dias;

III – Os usuários das instituições descritas no caput deverão
ser informados acerca da existência do sistema de videomonitoramento
por meio de placas ou cartazes;

IV – O videomonitoramento deverá contemplar áreas de uso
comum, de socialização, bem como entradas e vias que dão acesso à
instituição, permitindo o monitoramento da entrada e saída de pessoas;

V – Fica proibida a instalação de câmeras em quartos, banheiros,
vestiários e outros locais de reserva da privacidade individual.

Art. 3º As instituições ficam obrigadas a disponibilizar as
imagens armazenadas aos órgãos públicos competentes.

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis, sujeitará o infrator às penas de:

I – Advertência, com notificação dos responsáveis para a
regularização do descumprimento no prazo máximo e improrrogável
de 60 (sessenta) dias;

II – Multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), graduada conforme a vantagem auferida e a condição
econômica do empreendedor, a qual será aplicada em caso de reincidência
ou da não regularização prevista no inciso I do caput deste artigo,
cujos valores serão revertidos em prol do Fundo Estadual dos Direitos
da Pessoa Idosa do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Persistindo por mais de 1 (um) ano a não
regularização do descumprimento previsto no inciso I do caput deste
artigo, a multa será aplicada mensalmente, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até que se comprove
o cumprimento da respectiva obrigação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após
a data de sua publicação.

Assembleia Legislativa, 20 de março de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem por objetivo coibir todo tipo de

violência praticada contra idosos, mediante gravação e registro em
vídeo das ações de pessoas envolvidas no processo de tratamento e
assistência aos idosos.

De antemão, é importante esclarecer que nunca antes os idosos
foram afastados de maneira tão asséptica para os bastidores da vida
social, sendo tirados do convívio por serem considerados incapazes e
dependentes, fato que leva a sua segregação e confinamento em asilo
público. Embora nas intervenções do Poder Público, por intermédio
dos programas de assistência, não se possa falar em agressão física,
mesmo assim, existe violência, já que a ação exercida sobre o idoso visa
a privá-lo parcialmente do direito de manifestar sua humanidade e da
possibilidade de vivê-la livremente em sociedade. A busca pela garantia
dos direitos fundamentais da população idosa, mediante a adoção de
mecanismos e instrumentos institucionalizados, tem sido o esforço
depreendido tanto pelas organizações governamentais quanto pela
sociedade, buscando em conjunto essa consolidação de propósitos
focados nos direitos humanos. Corrobora com o tema ora guerreado, o
fato de existir legislação protetiva aos idosos - O Estatuto do Idoso -

e a mesma não ser respeitada sequer pelos asilos ou, como são
eufemisticamente chamados, “casas de repouso”.

Entre setembro e outubro de 2007, o CFM (Conselho Federal
de Medicina) e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) visitaram 24
asilos (particulares, filantrópicos e mantidos pelo poder público) de
11 estados e do Distrito Federal. O relatório dessas visitas é desolador,
ainda que haja exceções, constatou-se que os asilos raramente são
inspecionados por órgãos sanitários. As instalações são precárias,
cheiram mal, não são suficientemente ventiladas e a iluminação é
deficiente. Há ainda falta de funcionários e de atividades. Como um
mal necessário, o asilo é a instância encarregada de acolher a face rejeitada
do idoso e na medida do possível, reestruturá-lo, oferecendo, pelo
menos em parte, aquilo que a sociedade lhe negou. Diante disso, há
uma enorme carga de dor e sofrimento acompanha aqueles que se
encontram na condição de internos, pois ter o asilo como último refúgio
significa habitar em um universo paralelo, com um tipo de socialização
alternativa, que só em pontos determinados e situações bem específicas
se toca com o mundo que lhe é exterior. Desse modo, o registro em
vídeo das ações das pessoas envolvidas nos processos de tratamento e
assistência aos idosos viabilizará o controle, prevenção e repressão a
todo o tipo de violência direcionada aos idosos

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

Assembleia Legislativa, 20 de março de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 148 / 19

Garante aos consumidores o direito de livre escolha
da oficina ao acionar sua seguradora em caso de
sinistro e das outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art.1º Fica assegurado aos consumidores, que adquirirem

qualquer tipo de seguro para veículo automotor, o direito de livre
escolha das oficinas mecânicas e reparadoras, sempre que for necessário
acionar o seguro para fins de cobertura de danos ao veículo segurado
ou a veículos de terceiros.

§ 1º O direito de escolha se estende ao terceiro envolvido no
sinistro e que deva ser ressarcido pela seguradora.

§ 2º Não havendo consenso entre o terceiro e o segurado, a
seguradora deverá respeitar a escolha de cada um para o reparo de seus
veículos separadamente.

§ 3º O direito de escolha envolve qualquer tipo de oficina de
automóveis, seja mecânica, de lanternagem, de pintura, de recuperação
e limpeza de interior ou outras similares, desde que legalmente
constituída para essas finalidades e desde que apresente orçamento
compatível com os preços médios praticados pelas empresas congêneres
autorizadas pelo fabricante do veículo sinistrado.

Art. 2º As centrais de atendimento das seguradoras deverão
informar aos envolvidos, quando do atendimento do sinistro, o direito
de livre escolha da oficina reparadora, sem que isso implique por si só
na negativa da indenização ou reparação, fazendo constar tal condição,
ainda, em destaque no contrato firmado com o segurado.

Art. 3º As seguradoras não poderão criar qualquer obstáculo
ou impor tratamento diferenciado em razão do exercício de livre escolha
pelo segurado ou terceiro envolvido.

Art. 4º O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às
penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor

Art. 5º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação
oficial

Assembleia Legislativa, 26 de março de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição busca garantir direitos dos cidadãos

maranhenses que contratam seguros e precisam acioná-lo para fins de
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cobertura de danos do veículo segurado ou de veículos de terceiros
envolvidos no mesmo sinistro no momento de escolha da oficina que
fará a reparação do dano. Ao contratar um seguro para o seu automóvel,
o consumidor tem acesso a uma lista de oficinas e de profissionais
credenciados pela seguradora que podem atendê-lo em caso de problema
com o bem segurado, entretanto, a seguradora não deve impedir que o
segurado e/ou terceiro envolvido escolha um estabelecimento não
cadastrado pela empresa, mas de sua confiança, para a realização do
serviço sem necessidade de arcar com qualquer custo. Trata-se de um
direito do consumidor que esta proposição busca assegurar.

Nesse sentido, o presente projeto em debate contribui para a
promoção do equilíbrio na relação contratual dos seguros de automóvel,
quando o segurado for consumidor, pois se mostra desproporcional a
imposição unilateral da oficina por parte das empresas de seguro, com
isolamento absoluto do consumidor na seleção da empresa que realizará
os serviços de reparo cobertos pelo seguro, por isso, cabe consumidor
avaliar o melhor local para reparo de seu veículo e escolher o lugar mais
conveniente aos seus interesses.

Ante o exposto, a presente proposição visa amparar os
consumidores ao proporcionar direito de livre escolha da oficina em
casos de cobertura dos danos em veículo por seguradora, assegurando
assim, um direito já resguardado aos consumidores pela Circular nº
269/2004 da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que em
seu artigo 14 determina a previsão contratual da livre escolha de oficinas
pelos segurados para recuperação de veículos sinistrados., porém, não
cumprido pelas seguradoras.

Por fim, dada à relevância do tema é que ora apresentamos esta
proposição, esperando contar com o indispensável apoio dos nossos
ilustres pares para a sua aprovação.

Assembleia Legislativa, 26 de março de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 149 / 19

Institui ação para a compostagem dos resíduos
orgânicos do processamento de alimentos nas
unidades do Restaurante Popular e nas escolas da
Rede Pública Estadual de Educação, a fim de
destinar o composto orgânico resultante a projetos
de agricultura familiar e às hortas comunitárias.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Fica instituída a Ação para a Compostagem dos

Resíduos Orgânicos do Processamento de Alimentos, nas Unidades do
Restaurante Popular e nas escolas da Rede Pública Estadual de
Educação, a fim de destinar o composto orgânico resultante a projetos
de agricultura familiar e às hortas comunitárias.

Art. 2º A ação conjunta tem por finalidade cumprir os preceitos
da lei 12.305 de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e define princípios e diretrizes, de maneira que dê destinação
ambientalmente correta aos resíduos orgânicos, exerça a função
educativa prevista naquele estatuto e incentive a agricultura familiar e
o cultivo de hortas comunitárias.

Art. 3º Os órgãos responsáveis pela execução desta lei tomarão
providências conjuntas determinadas à produção do composto orgânico
e à logística da coleta dos resíduos orgânicos processáveis e da
distribuição do produto final para atender seus objetivos.

Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de
dotação específica consignada no orçamento vigente, suplementada se
necessário.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias a partir da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 26 de março de 2019. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A cada dia que passa, a gestão de resíduos sólidos tem sido um
grande problema para os grandes centros urbanos. Apesar de existir
legislação vigente no que diz respeito a gestão e gerenciamento adequado
de resíduos sólidos, a realidade nos mostra que a questão carece de
avanços. Entretanto, o poder público precisa encontrar soluções
sustentáveis para o meio ambiente, principalmente para conter os
efeitos deletérios que a estocagem in natura ou mesmo clandestina dos
resíduos sólidos acarreta para os solos, os lençóis freáticos e todo o
meio ambiente.

Nesse sentido, a presente proposição trata de prática de
compostagem, por parte do Poder Público Estadual, dos restos
oriundos da alimentação servida nos restaurantes populares do Estado
do Maranhão e da merenda escolar da rede pública estadual. A medida
é de extrema importância uma vez que os grandes lixões clandestinos,
configura-se como problema de grande monta a ser enfrentado em
todas as regiões do país.

Desse modo, o Estado do Maranhão deve atuar diretamente na
defesa do meio ambiente e a compostagem dos resíduos orgânicos
gerados pelas sobras das refeições servidas nos restaurantes populares
e na merenda escolar da rede pública estadual de ensino pode ser uma
iniciativa fundamental neste sentido. Além disso, a destinação do
composto orgânico produzido a projetos de agricultura familiar e de
hortas comunitárias engrandece ainda mais esse propósito fundamental
de geração de alimentos.

Dada a importância do tema e comprovado interesse público,
pedimos o apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto.

Assembleia Legislativa, 26 de março de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO – Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 150 / 19

Dispõe sobre diretrizes para a instituição de
programas de reciclagem de resíduos sólidos na
rede pública e privada de educação do Estado do
Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Fica instituído programas de reciclagem de resíduos

sólidos na rede pública e privada de educação em todo Estado.
Art. 2º Os programas de reciclagem de resíduos sólidos na rede

pública e privada de educação devem estimular e fortalecer a
conscientização crítica sobre a problemática ambiental, incentivando a
participação individual e coletiva na preservação do equilíbrio do meio
ambiente e no desenvolvimento sustentável.

Art. 3º As escolas públicas e privadas devem instalar lixeiras,
em número suficiente, para descarte de resíduos sólidos de acordo com
as seguintes cores e categorias:

h) AZUL: papel/papelão;
i) VERMELHO: plástico;
j) VERDE: vidro;
k) AMARELO: metal;
l) PRETO: madeira;
m) MARROM: resíduos orgânicos;
n) CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou

contaminado não passível de separação.
§ 1º Na impossibilidade de separação dos resíduos nas

categorias previstas no caput, os resíduos recicláveis secos devem ser
separados dos não passíveis de reciclagem.

Art. 4º A direção de cada escola promoverá a venda do lixo
recolhido passível de reciclagem.

Art. 5º Caberá à direção da escola arrolar as necessidades da
unidade escolar e estabelecer as prioridades para aplicação dos recursos
auferidos com a venda do material reciclável recolhido.

Art. 6º As Secretarias Municipais e do Estado de Educação
poderão celebrar acordos ou convênios com entidade públicas,
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organizações não governamentais e cooperativas de catadores para a
implantação e implementação das disposições constantes desta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa, 26 de março de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por objetivo instituir a escola como

meio de conscientização acerca da necessidade de utilizar os recursos
naturais de forma sustentável e diminuir a quantidade de lixo produzido
para um meio ambiente protegido e equilibrado. A iniciativa surgiu
através da necessidade de ampliar o conhecimento teórico com prática
de comportamentos ambientalmente corretos no dia-a-dia da escola.

Atualmente, um dos principais problemas urbanos está
relacionado a gestão e gerenciamento adequado de resíduos sólidos nas
cidades, pois o consumismo exacerbado e o volume enorme de material
desperdiçado fazem crescer a quantidade de lixo gerada, agravando a
situação dos municípios. Assim, programas de reciclagem de resíduos
sólidos podem constituir elementos valiosos para conscientizar os
alunos, professores, servidores e familiares quanto à importância da
utilização racional de bens industrializados e da redução do desperdício.

Dessa forma, o processo de conscientização e prática
sustentável da comunidade escolar pode incentivar iniciativas que
transcendam o ambiente escolar, atingindo tanto o bairro no qual a
escola está inserida quanto comunidades mais afastadas, nas quais
residam alunos, professores e funcionários, potenciais multiplicadores
das atividades relacionadas à educação ambiental implementadas na
escola.

Diante da relevância do tema, conclamo meus nobres pares
para a aprovação do presente projeto.

Assembleia Legislativa, 26 de março de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 151 / 19

Institui a coleta seletiva obrigatória por todos os
órgãos da Administração Pública Estadual direta,
bem como por autarquias, fundações públicas,
empresas públicas, sociedades de economia mista
e demais entid ad es controladas d ireta ou
indiretamente pelo Estado, e a destinação dos
resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis a
associações e cooperativas de catadores.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Os órgãos da Administração Pública Estadual direta,

bem como as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas,
as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas
direta ou indiretamente pelo Estado deverão adotar medidas para
instituir em seus edifícios a coleta seletiva.

Parágrafo único. As medidas para instituição de coleta seletiva
de trata o caput deverá envolver, necessariamente, ações de educação
ambiental com servidores e funcionários e o estabelecimento de
estrutura adequada para acondicionamento diferenciado dos resíduos
gerados no órgão ou entidade.

Art. 2º Os resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis gerados
nos órgãos e entidades de que trata esta Lei deverão ser adequadamente
disponibilizados para doação, prioritariamente, a associações ou
cooperativas de catadores.

Art. 3º Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis e
reutilizáveis descartados pelos órgãos e entidades de que trata esta Lei
as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que
não possuam fins lucrativos e que sejam constituídas, exclusivamente,
por pessoas físicas.

Art. 4º Os órgãos e entidades sujeitos aos termos desta Lei
deverão adotar medidas que propiciem o tratamento equitativo entre

as entidades beneficiadas, de modo a evitar disparidades significativas
entre as doações realizadas.

Parágrafo único. As medidas de que trata o caput devem
envolver, minimamente:

a) estabelecimento de rotinas e procedimentos periódicos de
doação, com prévia definição e divulgação de datas e locais para coleta
dos resíduos pelas associações, cooperativas e, conforme o caso, por
outras formas associativas de catadores;

b) estabelecimento de registro atualizado, a que se dará
publicidade, da quantidade de resíduos, em volume ou peso, coletada
por cada associação, cooperativa ou por outra forma associativa de
catadores.

Art. 5º os resíduos disponibilizados para doação conforme os
termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, que não forem coletados poderão ser
doados associações e cooperativas não habilitadas ou empresas de
reciclagem ou reaproveitamento de resíduos.

Art. 6º A coleta seletiva, bem como os procedimentos e rotinas
para doação de resíduos a associações e cooperativas de catadores,
deverá ser implantada em até 6 (seis) meses após a data de publicação
desta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 25 de março de 2019. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Apesar de existir legislação vigente no que diz respeito a gestão
e gerenciamento adequado de resíduos sólidos, a realidade nos mostra
que a questão carece de avanços.

Atualmente, a lei 12.305 de 2010 que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos trouxe diversos instrumentos, incentivos e
obrigações para promover o avanço de o País necessita, inclusive,
foram previstos incentivos à cadeia da reciclagem e às cooperativas de
catadores, também fundamentais para melhorias efetivas na gestão de
resíduos e, dentre as obrigações estabelecidas pela lei, estão o
desenvolvimento de planos de gestão e gerenciamento de resíduos por
entes federativos e setores produtivos e, principalmente, a adoção de
medidas para eliminar a disposição final de resíduos em lixões.
Entretanto, as políticas de incentivo previstas na Política Nacional de
Resíduos Sólidos como a implementação ainda não são aplicadas. Um
exemplo disso, é que a maioria dos municípios brasileiros ainda adotam
os lixões para depositar o lixo produzido. Diante disso, a reciclagem,
que poderia contribuir para a mudança desse cenário ainda é pouco
utilizada no país, pois além de contribuir para a melhoria do
gerenciamento de resíduos, a reciclagem traz significativas melhorias
sociais, haja vista ser atividade geradora de emprego a renda àqueles
que atuam como catadores.

Nesse sentido, a presente iniciativa tem por objetivo instituir
a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
entidades da administração pública estadual direta e indireta, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores
de materiais recicláveis como forma de avançar com processos de
reciclagem e aprimorar os demais processos de gerenciamento de
resíduos, tal como a disposição final ambientalmente adequada. Quanto
mais avançada a reciclagem, menor a quantidade de resíduos dispostos
em lixões ou aterros e menor o consumo de materiais e recursos.

Diante da relevância do tema, conclamo meus nobres pares
para a aprovação do presente projeto.

Assembleia Legislativa, 25 de março de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 152 / 19

Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
Estadual de Saúde Vocal ao professor da rede
estadual de ensino e dá outras providências.
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o

Programa Estadual de Saúde Vocal, visando à prevenção das disfonias
em professores da rede estadual de ensino.

Art. 2º O programa de que trata o art. 1º inclui a assistência
preventiva, por meio da rede pública de saúde, com a realização de um
curso teórico e prático anual, orientando os professores sobre
impostação vocal.

Art. 3º Esta lei, apesar de seu caráter fundamentalmente
preventivo, garante ao professor com disfonia acesso a tratamento
fonoaudiológico e médico.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que
couber, no prazo de 90 (noventa) dias, após a sua publicação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa, 25 de março de 2019. - RILDO
AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A proposição em questão visa criar mais um instrumento de
defesa da saúde dos professores e do pessoal de apoio da educação.

Não há dúvida de que o esforço vocal e auditivo do professor
é considerável e de que sua voz e audição são essenciais para o
desempenho de suas funções. Assim, nenhum esforço para a
preservação de sua saúde será em excesso.

O ganho que se tem com a saúde do servidor é indiscutível e a
proteção dos professores nesse aspecto não pode nunca ser esquecida
pelo Estado, responsável maior pela utilização dos serviços desses
profissionais.

Dentre os problemas de saúde que atingem os professores, um
dos mais recorrentes no dia a dia são os problemas de voz. Uma
pesquisa que está sendo realizada pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) em parceria com o Ministério da Educação, com
6.510 professores de todo o Brasil, identificou em seus resultados
preliminares que 17,7% deles sofrem com problemas vocais, seguidos
por problemas respiratórios (14,6%) e emocionais (14,5%).

O estudo também mostrou que 69,1% dos professores faltaram
ao menos um dia no último ano, na maioria dos casos por questões de
saúde. Segundo a professora e pesquisadora do Núcleo de Estudos em
Saúde e Trabalho da UFMG, Adriane Mesquita de Medeiros, são
múltiplos fatores que estão relacionados com esse adoecimento. Entre
eles, um ambiente de trabalho com condições precárias, a violência
verbal praticada pelos alunos, falta de apoio dentro da escola e
dificuldade de relacionamento com os colegas.

É por essas razões que submeto esta lei a meus pares, contando
com sua sensibilidade para a sua aprovação.

Assembleia Legislativa, 25 de março de 2019. - RILDO
AMARAL - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Comandante Geral da Policia Militar Coronel
Jorge Allen Guerra Luongo, natural da cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Comandante Geral da Policia Militar, Coronel Jorge Allen Guerra
Luongo, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de março de 2019. - DR.
YGLÉSIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno em seu art. 138, V, alínea “h”, estabelece
normas para a concessão do título de Cidadão Maranhense, a pessoa
que tenha prestado relevantes serviços à população maranhense. Dessa
forma, apresentamos o nome do Ilustre Comandante da Policia Militar
do Estado do Maranhão, Cel. Jorge Allen Guerra Luongo, que há
mais de 26 (vinte e seis) anos presta serviços relevantes aos maranhenses,
além de possuir uma larga e extensa formação acadêmica. Vejamos:

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
1a. 1995 - Bacharel em Segurança Pública.
Curso de Formação de Oficiais.
UEMA – Universidade Estadual do Maranhão/Academia de Polícia
Militar “Gonçalves Dias”.
1b. 2005 - Especialização em Segurança Pública.
Centro de Ensino da Polícia Militar da Paraíba / Instituto Nacional de
Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
João Pessoa/PB.
1c. 2015 - Especialização em Direitos Humanos e Mediação de
Conflitos.
UEMA – Universidade Estadual do Maranhão / SENASP /
Ministério da Justiça.
1d. 2017 - Bacharel em Direito.
UNICID – Universidade Cidade de São Paulo.
Especialização em Ciências Jurídicas.
Universidade Cruzeiro do Sul.

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2a. 1996 Comandante da 2ª Companhia de Policiamento de Trânsito
Batalhão de Policiamento de Trânsito da PMMA – BPTran.
2b. 1996 a 2002 Comandante do Centro de Informática e Sistema,
responsável pelo planejamento estratégico, desenvolvimento, suporte
e manutenção na área de tecnologia da informação da PMMA.
2c. Diretoria de Apoio Logístico da PMMA – DAL.
2002 a 2004 Membro da Equipe de Planejamento e implantação do
Centro Integrado de Operações de Segurança – CIOPS.
Gerência de Estado da Segurança Pública.
2d. 2004 a 2007 Comandante do Centro de Informática e Sistema,
responsável pelo planejamento estratégico, desenvolvimento, suporte
e manutenção na área de tecnologia da informação da PMMA.
Diretoria de Apoio Logístico da PMMA – DAL.
2e. 2007 a 2008 Subcomandante da Academia de Polícia Militar
Gonçalves Dias – APMGD da Polícia Militar do Maranhão.
2f. 2008 a 2012 Comandante Companhia de Polícia Militar de Turismo
Independente – CPTur Ind da Polícia Militar do Maranhão.
2g. 2012 Coordenador das Unidades de Segurança Comunitária – USC
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão.
2h. 2016 - Subcomandante até 28 de março de 2018, oportunidade
que assumiu o Comando Geral da Policia Militar do Estado do
Maranhão.

3. CONDECORAÇÕES
3a. Agraciado com a MEDALHA DE MÉRITO INTELECTUAL por
ter sido o 1º colocado no Curso de Formação de Oficiais/UEMA.
3b. Agraciado com a MEDALHA de TEMPO DE SERVIÇO
POLICIAL MILITAR – 10 anos.
3c. Agraciado com a MEDALHA BRIGADEIRO FALCÃO, mais alta
condecoração da PMMA.
3d. Agraciado com o Título de Colaborador Emérito do Exército
Brasileiro – 2006.
3e. Agraciado com a MEDALHA DE MÉRITO OPERACIONAL DA
PMMA – 2009.
3f. Agraciado com a MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO
POLICIAL MILITAR – 20 anos.
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3g. Agraciado com a MEDALHA SIMÃO ESTÁCIO DA SILVEIRA
da Câmara Municipal de São Luís – MA.
3h. Agraciado com a MEDALHA ALFERES MORAES SANTOS do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.
3i. Agraciado com a MEDALHA BATALHÃO SUEZ.
3j. Agraciado com a MEDALHA DO MÉRITO MILITAR
‘GOVERNADOR LUÍS ANTONIO DOMINGUES DA SILVA’ do
Gabinete Militar do Governo do Maranhão.
3k. Agraciado com a MEDALHA DE MÉRITO POLICIAL MILITAR
da Polícia Militar do Piauí.
3l. Agraciado com a MEDALHA GRAN CRUZ – MEDALHA DO
ALTO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO.

Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação
desta matéria

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de março de 2019. - DR.
YGLÉSIO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025 / 19

Concede o título de cidadã maranhense a Senhora
Maria Juliana Rodovalho Doriqui.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - Fica concedido o título de cidadã maranhense a Senhora

Maria Juliana Rodovalho Doriqui, natural de Vazante em Minas Gerais.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da

sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de março de 2018.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Maria Juliana Rodovalho Doriqui
Residência em Genética Médica pelo serviço de Genética

Médica do HCRP/USP (2005-2008), graduação em Medicina pela
Universidade Federal do Maranhão - UFMA (1998-2004), monografia
de conclusão de curso: Estudo Clínico, Citogenético e molecular em
pacientes com síndrome de Ullrich-Turner. Mestrado em Saúde
Materno-Infantil da UFMA, dissertação intitulada: Avaliação clínico-
epidemiológica de crianças e adolescentes com atraso global do
desenvolvimento atendidos em serviço especializado de Genética
Médica, São Luís/MA. Presidente da Regional Norte-Nordeste da
Sociedade Brasileira de Genética Médica (biênio 2011-2013). Diretora
de Atividades Regionais da Sociedade Brasileira de Genética Médica
(2012-2014). Atualmente é assessora em Genética Médica na
Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, no Hospital Infantil
Dr. Juvêncio Mattos, no Serviço de Referência em Triagem Neonatal
do MA - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais São Luís, no
Hospital São Domingos, no Hospital da Criança Dr. Odorico Amaral
de Matos. Atuando principalmente nos seguintes temas: Genética
Médica (com atenção especial para anomalias congênitas, deficiência
intelectual, erros inatos do metabolismo, câncer familial), Triagem
Neonatal, Análise Citogenética, Análise Molecular.

Natural de Vazante / MG (https://www.vazante.mg.gov.br/a-
cidade ), oitava filha de um casal mineiro, descreve seus pais como
trabalhadores e que amam a vida no campo, e que por muito valorizar
a Educação, mesmo sem sair do campo batalharam para que os filhos
concluíssem pelo menos o Ensino Médio. Assim hoje têm filhos
graduados em História, Direito, Psicologia, Farmácia, Medicina, e ainda
alguns que trabalham com Pecuária e/ou Agricultura.

Em Minas Gerais, estudou em escola pública até a 5ª série,
quando por motivo de greve prolongada transferiu-se para escola
particular. Residiu na fazenda até os 7 anos, de onde já alfabetizada
pela própria mãe, com muito orgulho nomeada pela filha como sua
“primeira professora”, iniciou a primeira série em Vazante, sua cidade

natal (conhecida como a Capital do Zinco). Em 1989 mudou-se para
Uberaba, em 1991 para Uberlândia, em 1993 para Tucumã - PA, em
1995 para São Luís – MA, época em que sua irmã Maria de Fátima
passou no vestibular para Engenharia Elétrica (um ano depois, a mesma
desistiu do curso e fez novo vestibular para Farmácia, curso em que se
graduou).

No Maranhão, estudou no Colégio Santa Teresa do 1º ano até
a metade do 3º ano, quando se transferiu novamente para Minas Gerais,
onde concluiu o Ensino Médio. Após 6 meses de cursinho (Anglo) em
Uberlândia, retornou para São Luís, quando prestou vestibular para
Medicina. Nessa época foi acolhida por Nívia Lins, sua amiga e colega
de turma no Santa Teresa (hoje pedagoga e jornalista) e, foi aprovada
na UFMA (1998). Uma grande conquista para quem desde a infância
respondia que quando crescesse queria duas coisas: ser feliz! E fazer
Medicina para ajudar as pessoas!

Durante o curso de Medicina, morou no Vinhais com uma
amiga, que conheceu também no colégio (Terezinha Amorim, atualmente
Administradora), no Bairro Renascença II com amigas e colegas do
curso (3 do Ceará e depois uma de Goiânia), no Bairro São Francisco
com sua irmã quando esta retornou a São Luís para concluir o curso de
Farmácia.

Em 2000, conheceu seu “amore” em São Luís MA, fazendo jus
ao Título “Ilha do Amor”. Gilberto Doriqui Júnior, nasceu em Porto
Alegre – RS, na época em que se conheceram cursava Medicina,
atualmente é empresário e investidor; também autor do livro Dorijos –
em busca da verdade, lançado também aqui na ilha, na casa do Maranhão,
em 2007. Casaram-se em 2006, no civil em Ribeirão Preto, cidade onde
moravam na época e no religioso, em Três Ranchos – GO, na tentativa
de conseguir reunir a grande família que hoje está espalhada pelo Brasil
inteiro de Norte a Sul.

Durante o curso, interessou-se por várias áreas da Medicina –
Neurologia, Endocrinologia, mas quando fez a disciplina de Genética
Médica, ministrada pela Profra. Dra. Silma Regina Ferreira Pereira
(bióloga com doutorado em Genética Humana pela USP/Ribeirão Preto),
logo se reapaixonou pela Genética que muito já a interessava no colegial.
Assim fez a prova para a Monitoria da disciplina de Genética Médica
em 2002 e, como foi selecionada, iniciou a estagiar no laboratório de
Genética da UFMA, que disponibilizava na época os exames
citogenéticos para a população do Maranhão através de verbas de
projetos de pesquisa.

Lá no laboratório, começou seu aprendizado sobre as
tecnologias utilizadas em Genética e também iniciou a estabelecer o
laço entre o laboratório e a pratica clínica, uma vez que em São Luís
não havia nenhum Médico Geneticista na época e a Profra. Silma,
sempre ressaltava a necessidade de formação de pessoas para atuar na
área que tanto carecia e ainda carece de recursos humanos especializados.
Durante a monitoria desenvolveu sua pesquisa intitulada “Estudo
Clínico, Citogenético e Molecular em pacientes com estigmas da
síndrome de Ullrich-Turner atendidas no Hospital Universitário da
UFMA”, que gerou sua monografia de conclusão de curso. Ainda nesse
período, por incentivo da Profra. Silma, fez um estágio em 2003, com
duração de um mês, no Serviço de Genética Médica do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto (local que foi o primeiro credenciado a
oferecer residência em Genética Médica no país), onde confirmou sua
decisão de se especializar na área. Concluiu o curso em julho de 2004.
Trabalhou por cerca de 6meses no Programa de Saúde da Família em
Alcântara, enquanto estudava para a prova de residência que seria feita
no final do ano.

Foi selecionada para fazer a residência no Hospital das Clínicas
de Ribeirão Preto / USP e na UNICAMP. Em fevereiro de 2005,
iniciou a Residência em Genética Médica na USP em Ribeirão Preto.
Durante os três anos de residência passou por estágios variando de 3 a
6 meses nas seguintes áreas: Puericultura, Neuropediatria, Neonatologia,
Medicina Fetal, Patologia Pediátrica, Radiologia, Citogenética, Genética
Molecular no laboratório do Hemocentro do HCRP e, atendia nos
ambulatórios do serviço de Genética Médica durante os três anos
(Geral e específicos – Aconselhamento Genético em Câncer,
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Infertilidade, Oftalmogenética e Surdez). Fez ainda durante a residência
estágios no Hospital das Clínicas de Porto Alegre e no Hospital da
Criança de São Paulo (USP), um mês em cada.

Em 2008 retornou a São Luís, com o propósito de edificar
residência e fundar serviços estaduais na especialidade de Genética
Médica. Inicialmente, foi contradada na APAE São Luís, serviço de
referência em Triagem Neonatal do Maranhão e, e começou seu
consultório particular (situado no Medical Center - Renascença naquela
época, devido acolhimento pelo Prof. Dr. Manuel dos Santos Faria).

Desde então têm trabalhado para despertar os gestores do
município e do Estado para a necessidade de Atenção em Genética
Médica. Vem batalhando para serem disponibilizados para a população
SUS, também no Estado do Maranhão, os exames citogenéticos
anteriormente citados, que já não são feitos “in loco”, apesar de
laboratório montado na UFMA com equipamentos necessários e
profissionais capacitados (já foram realizados centenas de exames com
verbas dos projetos de pesquisa; e sempre que essas verbas se esgotam
essa oferta de exames pelo LabGEM UFMA é descontinuada). Apesar
das várias reuniões, em diversas instituições (UFMA, SES-MA) e
com as distintas equipes de gestores ainda hoje, as instituições estaduais
e municipais que disponibilizam atendimento clínico em Genética
Médica enviam as amostras para laboratórios fora do Estado, sendo o
prazo para entrega de resultados de cerca de 40dias (mesmo para casos
de urgência, como aqueles de crianças com anomalias congênitas
internadas em UTI ou, crianças com ambiguidade genital que necessitam
do resultado deste exame para registro civil); ao invés de 03 dias que
são a quantidade de dias necessária para resultados em casos de urgência,
e factíveis se tais exames fossem realizados na capital maranhense).

Com o intuito de seguir carreira acadêmica, em 2008 fez seleção
no Programa de Pós Graduação Mestrado Acadêmico em Saúde
Materno-Infantil da UFMA, na qual passou em 5º lugar, iniciando
assim em 2009 seu projeto intitulado “Estudo Genético-Clínico em
indivíduos com Deficiência Intelectual atendidos na APAE-São Luís”,
tendo realizada a defesa da dissertação em 2012.

Integrou ainda, na época do mestrado, a Comissão de
implantação do Banco de Tumores da UFMA, porém como nunca
possuiu vínculo empregatício naquela instituição não foi dada
continuidade a serviços diretamente relacionados à mesma. O reitor da
UFMA em 2008, após reunião presencial, tendo tomado conhecimento
sobre a necessidade de atendimento Genética Médica, prometeu
concurso público para médico geneticista, porém o primeiro edital
com essa vaga surgiu somente em 2014. Nessa época, ressalta-se que
já sobrecarregada, não pode nem cogitar em prestar esse concurso,
pois para assumi-lo precisaria abandonar alguma das instituições em
que já trabalhava. E, ressalta-se que apesar de ter tido profissional
interessado e que passou na prova (Dra Antonette Souto El Husny),
infelizmente a mesma não foi convocada na primeira chamada
(profissionais “mais urgentes”). E quando então o fizeram, a mesma já
estava empregada em seu Estado de origem e não pode assumir o cargo.
Em concurso subsequente, passou o médico geneticista maranhense -
Caio Bruzaca, que infelizmente foi convocado em dezembro/2016 e,
somente poderia assumir após a obtenção do título de médico
geneticista, após finalizar a residência em Genética Médica na
UNICAMP, o que ocorreu em fevereiro 2017; sendo uma imensurável
perda para a sociedade maranhense que poderia se beneficiar com o
aumento da oferta de serviço no Estado.

Ainda em 2009, toda a sociedade brasileira comemorou a
assinatura, pelo Ministro da Saúde, e plublicação da portaria que dispõe
sobre a Política de Atenção Integral em Genética Clínica, que propôs
como meta a cobertura nacional até 2011, para atendimentos nessa
especialidade.

No Maranhão, Maria Juliana Rodovalho Doriqui, após ter
escrito projetos para implantação de serviços de Genética Médica no
Maranhão, e sem êxito após apresentá-los pessoalmente aos gestores
nas secretarias de Saúde do Estado e também do município de São
Luís, reuniu forças com os demais profissionais de saúde em Genética
das regiões Norte-Nordeste, e presidiu o I Congresso Norte-Nordeste

de Genética Médica (http://
1congressonortenordestegeneticamedica.blogspot.com/). Este foi
realizado em São Luís, no Rio Poty hotel, nos dias 20 e 21 de agosto de
2009, com o tema central: Atenção Global à Pessoa com Deficiência
Intelectual, abrindo as atividades da Semana Nacional do Excepcional
em São Luís/MA, já iniciando as atividades com os cursos pré-
congresso realizados nos dias 17 a 19 de agosto no auditório do CRM/
MA.

Grupo de trabalho do Ministério da Saúde apontou que as
regiões Norte-Nordeste concentram a minoria dos profissionais de
saúde em Genética, no Brasil na época haviam cerca de 200 médicos
geneticistas; no Maranhão aquela época havia apenas uma outra médica
geneticista, que trabalhava exclusivamente no hospital Sarah São Luís,
Walquiria Domingues de Melo; que logo voltou a residir em Minas
Gerais por questões familiais; ficando o Maranhão por mais uma década
com apenas uma médica geneticista.

Durante essa década, o Estado passou a oferecer tanto avaliação
especializada em Genética Médica aos pacientes internados, quanto
atendimento ambulatorial nas instituições a seguir: Maternidade de
Alta Complexidade do Maranhão (a partir de 2010); Hospital Infantil
Dr. Juvêncio Mattos (a partir de 2012), através de contratação de
pessoa jurídica.

O Hospital São Domingos convidou a médica geneticista do
Estado para compor seu quadro de profissionais colaboradores, tendo
iniciado consultório nesta instituição a partir de 2012.

A nível municipal, a capital do Estado passou a oferecer
avaliações para crianças e adolescentes internados no hospital da Criança
Dr. Odorico Amaral de Matos a partir de 2015.

Em termos de associações médicas, destacam-se as
participações como Presidente da Regional Norte-Nordeste da
Sociedade Brasileira de Genética Médica (biênio 2011-2013) http://
regionalnortenordestesbgm.blogspot.com/2011/08/sociedade.html e
como Diretora de Atividades Regionais da Sociedade Brasileira de
Genética Médica (2012-2014), além de participação em diversos
eventos científicos com palestras, discussão clínica, apresentação de
trabalhos científicos, colaboração em projetos de pesquisa
multicêntricos. Dentre esses projetos ainda em andamento, destacam-
se aqueles envolvendo pessoas com: microcefalia relacionada ou não
ao Zika vírus; Epidermólise bolhosa; anomalias de membros; amiotrofia
muscular espinhal; distrofia muscular de cinturas; picnodisostose;
fibrose cística.

No referente a ensino, estágios no ambulatório de Genética
Médica do Hospital Infantil Dr Juvencio Matos tem sido ofertados a
membros das Ligas Acadêmicas (LADGEN – CEUMA e LAGEM –
UFMA) e também para médicos residentes de Pediatria da SES-MA e
do HU-UFMA. Além disso, são encorajados engajamento em projetos
de pesquisa, publicação de trabalhos em congressos, elaboração de
artigos científicos, além de vir participando também de bancas de
trabalhos de conclusão de curso.

Apoio e incentivo vem sendo dados também aos pacientes
com doenças Genéticas e seus familiares e amigos, através de suporte
científico às Associações civis afins existentes no Estado, com
organização de eventos, palestras, entrevistas, projetos de pesquisa.
Sendo um dos sonhos mais esperados, a reunião de pessoas com as
distintas doenças genéticas e/ou raras em uma mesma associação
maranhense - a mais recente realização através da fundação da
AMAGER, cujos frutos já iniciamos a colher (haja vista o sucesso da
audiência pública e manifestações realizadas com fulcro na
conscientização mundial sobre as pessoas com doenças Raras em 2019).

(abaixo continuidade das informações publicadas no Lattes)
Nome civil
Nome Maria Juliana Rodovalho Doriqui

DADOS PESSOAIS
Nome em citações bibliográficas RODOVALHO-DORIQUI,
M. J.;Rodovalho, M.J.;Doriqui, Maria Juliana R.;Doriqui, Maria
Juliana Rodovalho;Rodovalho-Doriqui, Maria Juliana;DORIQUI,
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Cor ou Raça Branca
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Nascimento 04/03/1980 - Vazante/MG - Brasil

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO
2009 - 2012 Mestrado em Saúde do Adulto.
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, São Luis, Brasil
Título: Avaliação clínico-epidemiológica de crianças e adolescentes com
atraso global do desenvolvimento atendidos em serviço especializado
de Genética Médica, São Luís/MA, Ano de obtenção: 2012
Orientador: Zeni Carvalho Lamy
Co-orientador: Patrícia da Silva Sousa Carvalho
Palavras-chave: genética médica, deficiência intelectual
Áreas do conhecimento : Genética Médica
2005 - 2008 Especialização - Residência médica .
Universidade de São Paulo, USP, Sao Paulo, Brasil
Título: Genética Médica
Bolsista do(a): Fundação do Desenvolvimento Administrativo
Palavras-chave: genética médica, erros inatos do metabolismo,
oncogenética, dismorfologia, análises citogenética e molecular,
aconselhamento genético
1998 - 2004 Graduação em Medicina.
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Sao Luis, Brasil
Título: Estudo clínico, citogenético e molecular em pacientes com
estigmas da síndrome de Ullrich-Turner atendidas no Hospital
Universitário da UFMA, em 2002-2004
Orientador: Silma Regina Pereira Martins
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
Formação complementar
2001 Monitoria da Disciplina de Genética Medicina. .
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Sao Luis, Brasil
2014 - 2014 Curso de curta duração em Oficina Multidisciplinar:
Oncogenética. (Carga horária: 4h).
Sociedade Brasileira de Genética Médica, SBGM, Brasil
Palavras-chave: oncogenética, câncer familial, câncer colorretal, câncer
de mama
2014 - 2014 Curso de curta duração em Oficina Multidisciplinar:
Aconselhamento Genético. (Carga horária: 4h).
Sociedade Brasileira de Genética Médica, SBGM, Brasil
Palavras-chave: aconselhamento genético, capacitação profissional,
política em saúde
2012 - 2012 Curso de curta duração em oficina Autismo: Genética
e Neurologia. (Carga horária: 3h).
Sociedade Brasileira de Genética Clínica, SBGC, Curitiba, Brasil
2012 - 2012 Curso de curta duração em Oficina uso de microarrays:
realidade ou futuro?i. (Carga horária: 3h).
Sociedade Brasileira de Genética Clínica, SBGC, Curitiba, Brasil
2011 - 2011 Curso de curta duração em Erros Inatos do
Metabolismo. (Carga horária: 4h).
Sociedade Brasileira de Genética Médica, SBGM, Brasil
Palavras-chave: doenças do metabolismo intermediário, doenças de
depósito lisossômico, diagnóstico e tratamento
2011 - 2011 Curso de curta duração em Simposio Pre-Congreso de
Nutricion. (Carga horária: 8h).
Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y
Pesquisa Neon, SLEIMPN, Peru
Palavras-chave: erros inatos do metabolismo, hiperamonemia, doenças
mitocondriais, defeitos de beta-oxidaçao de ácidos graxos
2011 - 2011 Curso de curta duração em Neurogenética. (Carga
horária: 4h).
Sociedade Brasileira de Genética Médica, SBGM, Brasil
Palavras-chave: ataxias, miopatias, doenças cerebrovasculares

2007 - 2007 Curso de curta duração em Course of Latin American
School of Human and Medic. (Carga horária: 40h).
Rede Latino Americana de Genética Humana, RELAGH, Brasil
Palavras-chave: genética médica, genética humana, aconselhamento
genético, genômica, reposição enzimatica, terapia gênica
2007 - 2007 Curso de curta duração em Advanced course on
diagnosis and treatment of eim. (Carga horária: 40h).
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA, Porto Alegre, Brasil
Palavras-chave: erros inatos do metabolismo, diagnóstico, tratamento
2007 - 2007 Estágio no Serviço de Genética Médica do ICR. . (Carga
horária: 120h).
Universidade de São Paulo, USP, Sao Paulo, Brasil
Palavras-chave: genética médica, análise molecular, dismorfologia
2007 - 2007 Estágio no Serviço de Genética Médica. . (Carga horária:
120h).
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA, Porto Alegre, Brasil
Palavras-chave: genética médica, laboratório de erros inatos do
metabolismo, ambulatório de erros inatos do metabolismo
2005 - 2005 Curso de curta duração em Células-tronco:
características e aplicações. (Carga horária: 3h).
Sociedade Brasileira de Genética, SBG, Ribeirao Preto, Brasil
2005 - 2005 Curso de curta duração em Aconselhamento Genético
do Câncer. (Carga horária: 12h).
Universidade de São Paulo, USP, Sao Paulo, Brasil
Palavras-chave: aconselhamento genético do cancer, oncogenética,
síndromes de câncer hereditário
2002 - 2004 Estágio no lab de Genética do Depto de Biologia. .
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Sao Luis, Brasil
Palavras-chave: análise citogenética, análise molecular
2003 - 2003 Curso de curta duração em I Curso da Liga Acadêmica
de Ginecologia-Endocrina.
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Sao Luis, Brasil
Palavras-chave: ambigüidade genital, climatério, Hiperplasia congênita
das supra-renais, ginecologia- endócrina, Síndrome de Ullrich-Turner,
distúrbios da diferenciação sexual
2003 - 2003 Estágio no Ambulatório de Genética do HCFMRP. .
(Carga horária: 160h).
Universidade de São Paulo, USP, Sao Paulo, Brasil
Palavras-chave: genética médica
2003 - 2003 Estágio no Laboratório de Citogenética do HCFMRP.
. (Carga horária: 40h).
Universidade de São Paulo, USP, Sao Paulo, Brasil
Palavras-chave: análise citogenética
2002 - 2002 Curso de curta duração em Semiologia Genética. (Carga
horária: 4h).
Universidade Federal do Maranhão Sociedade Brasileira de Genética
Regional, UFMA&SBGMA, Brasil
2002 - 2002 Curso de curta duração em Microssatélites Em
Problemas Forenses e Transplant. (Carga horária: 4h).
Universidade Federal do Maranhão Sociedade Brasileira de Genética
Regional, UFMA&SBGMA, Brasil
2001 - 2001 Extensão universitária em Imunologia Básica e
Aplicada. (Carga horária: 45h).
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Sao Luis, Brasil
2001 - 2001 Extensão universitária em Programa de Saúde da Pele.
(Carga horária: 16h).
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Sao Luis, Brasil
2000 - 2000 Curso de curta duração em II Curso de Emergências
Médicas do Maranhão. (Carga horária: 8h).
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Sao Luis, Brasil
1999 - 1999 Extensão universitária em Projeto Franssinetti. (Carga
horária: 15h).
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Sao Luis, Brasil
1999 - 1999 Curso de curta duração em Fundamentos da Medicina
Baseada Em Evidências. (Carga horária: 6h).
Universidade de Brasília, UnB, Brasília, Brasil
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1999 - 1999 Curso de curta duração em Redes de Comunicação
Científica Serviços Internet. (Carga horária: 8h).
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, São Luís, Brasil

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 153 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
045/2019, que  Dispõe sobre a proibição de utilização de canudos
produzidos em material plástico, nos estabelecimentos comerciais e
afins, e dá outras providências, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de março de 2019. -
ADELMO SOARES - Deputado Estadual

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.04.19
EM: 29.03.19

REQUERIMENTO Nº 154 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 041/2019 oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 56/2019, tendo como Relator o Deputado
Fernando Pessoa, que rejeita a Proposição de minha autoria, 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, alegando possuir vício formal e
material de constitucionalidade, por violar princípios da ordem
econômica, em especial o princípio da livre iniciativa e intervenção na
atividade privada das empresas, conforme publicado no Diário da
Assembleia Legislativa do Maranhão em 27/03/2019, páginas 26 e 27.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 27 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.04.19
EM: 29.03.19

REQUERIMENTO Nº 155 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos à Vossa
Excelência a inserção nos Anais desta Casa Legislativa um Voto
de Congratulações com o Povo Maranhense, e em especial, com
Pr. Raul Cavalcante Batista, pela passagem do seu aniversário
em 02/04/2019.

O Pr. Raul Cavalcante Batista é Doutor em Divindade,
presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Imperatriz –
IEADI,1º Vice-presidente da Convenção COMADESMA, presidente
da comissão de evangelismo da CGABD, Capitão Capelão da Polícia
Militar do Maranhão e autoridade uma respeitada no Maranhão, Brasil

e na América Latina, que dessa forma vem trazendo liderança e conforto
espiritual a um grande número de pessoas que buscam na fé a segurança
e solução dos seus problemas.

Requeremos ainda que do Ato desta Casa Legislativa, seja dado
conhecimento ao Pastor Raul Cavalcante Batista, no seguinte endereço:
Rua Gonçalves Dias, nº 565 – Centro, Imperatriz-MA, CEP.: 65.900-
450.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de março de 2019.
Pastor Cavalcante Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.04.19
EM: 29.03.19

REQUERIMENTO Nº 156 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro à Vossa Excelência, que após
ouvido o Plenário, seja emitida nota de pesar e condolências à família
do Juiz de Direito o Dr. Ademar de Jesus Almeida de Sousa. Muito
conhecido na cidade de Timon - MA, onde exerceu sua profissão de
magistrado.

Timon e o Maranhão perdem um grande cidadão e um exemplo
de pessoa a ser seguido por todos.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), São Luís, 27 de março de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.04.19
EM: 29.03.19

REQUERIMENTO Nº 157 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, nas sessões plenárias dos dias 18 a 22 de
março do ano em curso, tendo em vista a sua participação na Missão
técnica de estudo, coordenada pela UNALE em parceria com o Instituto
Lixo Zero, na Califórnia/Estados Unidos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de março 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. 01.04.19
EM: 29.03.19

REQUERIMENTO Nº 158 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação do Plenário, seja convocada a Presidente do Instituto de
Defesa e Proteção do Consumidor do Maranhão (PROCON), a Senhora
Karen Barros, para prestar contas sobre as atividades da instituição no
período de 2014 a 2018, em data a ser agendada por esta Casa.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 28 de março de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.04.19
EM: 29.03.19

INDICAÇÃO Nº 454 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luis, Senhor EDIVALDO HPLANDA
JUNÍOR, e ao Secretário de Saúde do Município, Dr. LULA FYLHO,
solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO DE
VIABILIZAR TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA NA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
viabilidade de tratamento de Fibrose Cística na Rede Pública Municipal
em São Luis, uma vez que é de suma importância fornecer o tratamento
adequado a essas pessoas, pois tratam-se de doenças complexas, raras,
de difícil tratamento. Além disso, a solicitação é fruto de
encaminhamentos que tiverem origem na Audiência Pública que tratou
de políticas públicas de atendimento nos hospitais públicos do
Maranhão para doenças raras e genéticas realizada em 27.02.2019 na
Assembleia Legislativa onde contou com a presença de diversas
associações representantes dos pacientes, bem como de representantes
do poder legislativo, executivo, conselheiros de saúde, entre outros
setores da sociedade civil.

Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 26 de março de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 455 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA,
solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO DE
VIABILIZAR TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA NA REDE
PÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
viabilidade de tratamento de Fibrose Cística na Rede Pública no estado
do Maranhão, uma vez que é de suma importância fornecer o tratamento
adequado a essas pessoas, pois tratam-se de doenças complexas, raras,
de difícil tratamento. Além disso, a solicitação é fruto de
encaminhamentos que tiverem origem na Audiência Pública que tratou
de políticas públicas de atendimento nos hospitais públicos do
Maranhão para doenças raras e genéticas realizada em 27.02.2019 na
Assembleia Legislativa onde contou com a presença de diversas
associações representantes dos pacientes, bem como de representantes

do poder legislativo, executivo, conselheiros de saúde, entre outros
setores da sociedade civil.

Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 26 de março de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 456 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luis, Senhor EDIVALDO HOLANDA
JUNÍOR, e ao Secretário de Saúde do Município, Dr. LULA FYLHO,
solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO DE
PRIORIZAR O ATENDIMENTO E MARCAÇÃO DE COSULTAS
PARA PACIENTES DE DOENÇAS GENÉTICAS E RARAS NA
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a priorizar
o atendimento e marcação de consultas para pacientes de Doenças
Genéticas e Raras na Rede Pública Municipal em São Luís, uma vez
que é de suma importância fornecer o tratamento adequado a essas
pessoas, pois tratam-se de doenças complexas, raras, de difícil
tratamento. Além disso, a solicitação é fruto de encaminhamentos que
tiverem origem na Audiência Pública que tratou de políticas públicas
de atendimento nos hospitais públicos do Maranhão para doenças
raras e genéticas realizada em 27.02.2019 na Assembleia Legislativa
onde contou com a presença de diversas associações representantes
dos pacientes, bem como de representantes do poder legislativo,
executivo, conselheiros de saúde, entre outros setores da sociedade
civil.

Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 26 de março de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 457 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
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Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA,
solicitando-lhes que adotem providências, COM O INTUITO DE
REGULARIZAR O ATENDIMENTO NO HEMOMAR, BEM
COMO O REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE
SUPRIMENTOS BÁSICOS, MEDICAMENTOS E
CONCLUSÃO DA OBRA DO AMBULATÓRIO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
regularização no atendimento haja vista que é de suma importância
para as pessoas com doenças genéticas e raras, visto que trata-se de
doenças com difícil tratamento, medicação, aparelhos, onde por mais
que diz haver equipamentos, aqueles que convivem com a realidade,
demonstram totalmente o lado oposto, principalmente a obra do
laboratório, para que seja concluída com caráter de urgência. Vale
ressaltar ainda que esta solicitação é fruto de encaminhamentos que
foram originados na Audiência Pública que tratou de políticas públicas
de atendimento nos hospitais do Maranhão para doenças raras e
genéticas realizada em 27.02.2019 na Assembleia Legislativa onde
contou com a presença de diversas associações representantes dos
pacientes, bem como de representantes do poder legislativo, executivo,
conselheiros de saúde, entre outros setores da sociedade civil.

Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de março de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 458 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, Senhor
Rogério Cafeteira, solicitando a construção de uma Quadra Poliesportiva
na Vila Damasceno situada no Município de Colinas – MA,
Considerando a grande importância da prática desportiva, onde a
comunidade local tem seus momentos de lazer, integração social e
incentivo ao esporte, melhorando assim sua qualidade de vida,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 27 de março de 2019. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 459 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado, Dr. Flávio
Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado de Infra estrutura,

Dr. Clayton Noleto a construção de uma Ponte de concreto armado
sobre o Riacho Curimatã situado na Vila Damasceno no município de
Colinas - MA.

Considerando a total falta de segurança na atual ponte com
estrutura de madeira, comprometendo o trânsito de carros, pedestres e
o escoamento da produção daquela região, necessita ter um acesso de
melhor qualidade. Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento
econômico, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a
população, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 27 de março de 2019. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 460 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, Senhor
Rogério Cafeteira, solicitando a construção de um Campo de Futebol
na Vila Damasceno situada no Município de Colinas – MA,
Considerando a grande importância da prática desportiva, onde a
comunidade local tem seus momentos de lazer, integração social e
incentivo ao esporte, melhorando assim sua qualidade de vida,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 27 de março de 2019. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 461 / 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 determine ao Secretário de Estado de
Educação, Felipe Camarão, a instalação de uma Unidade Plena do
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA no
município de Mirador / MA.

O município de Mirador, localizado no leste maranhense, hoje
com aproximadamente 25 (vinte e cinco) mil habitantes é o 4° (quarto)
maior município do Maranhão em extensão territorial. A subsistência
dos moradores é consequência primordial da atividade agrícola, e ainda
da arcaica lavoura familiar. Acontece que, nos últimos anos o município
tem experimentado pequenos crescimentos econômicos na atividade
comercial. O município possui uma grande concentração de criadores
de gado e produtores de soja, que ajuda a movimentar o comércio da
cidade.

Como a proposta é implantar o Instituto em vários municípios
maranhenses, oferecendo à sociedade infraestrutura, equipamentos e
pessoal para o desenvolvimento de cursos técnicos integrados ao ensino
médio, respeitando as necessidades locais e as prioridades estratégicas
do Maranhão, solicitamos a implantação de uma Unidade Plena do
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA no
município de Mirador. Ademais, a comunidade anseia pela implantação
de uma unidade do IEMA, pois visa o desenvolvimento social,
educacional e tecnológico de seus jovens e crianças, o que justifica a
presente indicação.
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Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. São Luís, 27 de março 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 462 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, à SECRETÁRIA DE
ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES, a EXCELENTÍSSIMA Srª FLAVIA
ALEXANDRINA, solicitando que seja incluído no cronograma de
convocação para a matrícula e realização do Curso de Formação de
Soldados PM os 356 (trezentos e cinquenta e seis) candidatos
aprovados aptos, referente ao Concurso da Polícia Militar de 2012,
tendo em vista que já realizaram o teste de aptidão física (TAF) e os
exames médicos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
março de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 463 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo  Senhor PREFEITO DE SÃO
LUÍS, Senhor  Edvaldo Holanda Junior, solicitando, em caráter de
urgência, que determine aos órgãos competentes a elaboração de estudos
e adoção de providencias, visando a  construção de duas passarelas
suspensas para travessia de pedestres, que perfaz aos trechos situados
na  Avenida Professor Carlos Cunha, entre o Shopping São Luís e o
Bairro Jaracaty e na Avenida Daniel de La Touche, entre o Shopping da
Ilha e o Bairro Maranhão Novo.

Portanto, a adoção das medidas acima tem como finalidade
proporcionar segurança a todos aqueles que circulam pela área,
solucionando-se assim, o grave problema do alto índice de acidentes
que vem sendo ali comumente anotado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman, 25 de março de 2019”. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 464 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao prefeito municipal de São José de
Ribamar, Senhor Luis Fernando Silva e ao secretário municipal
de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor
Glauber Miranda Garrêto, bem como ao governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao secretário estadual de
infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, e, ainda, ao presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,

Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando, em caráter de
urgência:

a) a pavimentação asfáltica da Travessa Bom Jardim (com
extensão de, aproximadamente, 800 metros), localizada no município
de São José de Ribamar (próxima ao motel Le Baron) e que nunca
recebeu recursos públicos para tanto;

b) a instalação de sistema de abastecimento de recursos
hídricos pra residências localizadas na Travessa Bom Jardim, que não
possuem água encanada e dispõem apenas de poços artesianos.

Os referidos pedidos tratam-se de apelos feitos pelos moradores
daquela comunidade ao nosso gabinete, tendo em vista a inércia do
poder público que perdura por décadas, as condições de salubridade e
segurança das pessoas, especialmente os idosos e crianças, que moram
na localidade estão extremamente afetadas.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 27 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 465 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada a presente indicação ao Secretário Estadual
de Infraestrutura (SINFRA), o Sr. Cleyton Noleto, a de que realize um
estudo de viabilidade técnica  estrutural da ponte sobre o Rio Itapecuru,
que interliga o bairro trizidela e o centro do município de Coroatá.

A presente indicação, tem o condão de manter a segurança, e a
trafegabilidade sobre a ponte que é a principal via de acesso da Cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 26 de março de
2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 466 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno e, considerando a
competência privativa da Mesa Diretora em tratar de matéria dispondo
sobre a Organização Administrativa deste Poder, solicito ao
EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA - ALEMA, SENHOR
DEPUTADO OTHELINO NETO,  A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE UM POSTO DO PROCON NO PODER LEGISLATIVO
MARANHENSE, cuja finalidade é a de defender o direito dos
consumidores de possíveis danos causados ou oriundos das relações
de consumo a que estão submetidos direta ou indiretamente.

Um Posto do Procon na Assembleia Legislativa do Estrado
do Maranhão terá como objetivo oferecer proteção a todo e qualquer
cidadão maranhense, que por ventura esteja ou que já tenha sofrido
qualquer dano numa relação de consumo, seja esta realizada dentro ou
fora de nosso Estado.

Ademais o PROCON tem como função precípua proteger,
orientar, educar e fiscalizar qualquer relação de consumo de forma a
garantir relações comerciais saudáveis e que não gerem riscos aos
consumidores.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 27 de
março de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Expediente lido. À publicação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Suspendo a Sessão, por cinco minutos, para
ver se vai haver algum orador. Reaberta a Sessão. Com a palavra, o
Deputado Carlinhos Florêncio, cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras d senhores deputados,
deputadas, subo à tribuna, hoje, para falar de dois projetos de lei de
nossa autoria, que visam coibir e aplicar sanções aos estabelecimentos
que adquirirem, transportam, estocam, distribuem ou revendam
combustíveis automotivos em desconformidade com as especificações
estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustível-ANP, e especificar outras condutas fraudulentas,
como, por exemplo, a fraude da bomba baixa, além de dar outras
providências. A adulteração do combustível é fraude nociva ao meio
ambiente e à saúde, pois aumenta a emissão de poluentes, além de
causar transtornos e prejuízos ao consumidor, comprometendo o
rendimento de vários componentes dos automóveis, ocasionando o
aumento do consumo, a perda de potência e danificação de peças,
entre outros problemas. É público e notório que as instituições de
defesa do consumidor têm desempenhado um papel importante e de
destaque no nosso Estado, combatendo as más práticas de alguns
donos de postos de combustíveis, distribuidores e revendedores. No
entanto, os infratores não se intimidam e continuam a praticar novos
delitos, como bem demonstra a grande operação deflagrada pela Polícia
Federal do nosso Estado ocorrida no dia 23 de maio de 2018, conhecida
como Operação Estanque, que prendeu integrantes de uma organização
criminosa especializada em adulterar combustível na cidade de Peritoró,
Maranhão. Além da adulteração do combustível automotivo, outra
prática criminosa é a fraude volumétrica, conhecida como bomba baixa,
que utiliza mecanismo que adultera a bomba medidora de combustível,
que libera menos combustível do que o registrado na bomba. Fraude
esta que tem crescido em todo o Brasil. E no Maranhão não tem sido
diferente. É o que aponta o último relatório da ANP, que especificou
tal fraude por estado, onde o Maranhão figura como o nono maior
fraudador de bomba de combustível do país. O relatório apresentado
pela ANP, no primeiro semestre de 2018, mostra que mais de 40% das
ações de fiscalizações no Maranhão constataram alguma irregularidade
de fiscalização. O que demonstra que os fraudadores continuam agindo
e, portanto, se faz necessária uma legislação que combata essa prática
fraudulenta com veemência e fortaleça as instituições e entidades de
defesa do consumidor. Os projetos de leis que preveem sanções como
multas, apreensão de produto, impedimento do produto, interdição
parcial ou total do estabelecimento e, nos casos mais graves, até a
cassação da eficácia da inscrição de contribuinte no ICMS. O que
acarretará os sócios do estabelecimento penalizado pessoas físicas ou
jurídicas em comum ou separadamente, no impedimento de exercerem
o mesmo ramo de atividade e na proibição de entrarem com pedido de
inscrição de nova empresa na mesma atividade. Ademais, Senhor
Presidente, os bons empresários também serão beneficiados com a
aprovação do Projeto de Lei, haja vista que um dos motivos para tal
concorrência desleal é justamente a prática de fraudes mencionadas.
Certo de que esta proposta atende os interesses público, peço que
votemos pela aprovação do presente projeto em prol do
aperfeiçoamento de mecanismo de defesa do consumidor do meio

ambiente e da saúde do Estado do Maranhão. É o que tínhamos para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, Questão de Ordem. Eu fiz aí um Requerimento. E eu queria
que fosse colocado em pauta hoje este Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Só pode ser para a próxima Sessão, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Não pode
ser colocado hoje, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Não, não pode.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - É porque
nós estamos fazendo aqui, eu fiz um requerimento convocando a
diretora do PROCON e pedindo a prestação de contas do PROCON,
de 2014 até 2018, para sabermos o que o órgão do PROCON está
fazendo no Maranhão. E, também, para sabermos onde está sendo
utilizado todo o dinheiro do PROCON, de 2014 até 2018, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Presidente
Deputado Pará Figueiredo, solicito que V. Ex.ª coloque a apreciação do
Plenário a convocação o pedido do Deputado Fernando. E, logo após,
de acordo com a deliberação do Plenário, V. Ex.ª toma a decisão
necessária porque o Plenário...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO – Deputado, ele tem que ser lido e publicado na
Ordem de segunda-feira.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, mas tem o pedido de quebra de urgência para que seja
votado em caráter de urgência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO – Deputado Hélio Soares, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados,
ouvintes, telespectadores. Eu quero neste momento aqui fazer um
registro, Nobre Deputado Edivaldo Holanda, demais Deputados que
são ligados direto às prefeituras, ligados no bom sentido, que tem
aliados, não é ligados, desculpem aí a expressão ‘ligados’, é aliados. E
eu também como Deputado, que faço parte do municipalismo, Deputado
Carlinhos Florêncio, quero aqui e chamar a atenção do nosso Presidente
em exercício, que estenda aqui esse registro até a nossa Presidência de
fato e de direito, para esse assunto que falo aqui e agora e inicio neste
momento. O Ministro da Educação, é bem verdade que é uma matéria
Constitucional que falo aqui agora, mas que nos diz respeito também a
todos nós, porque somos aliados do municipalismo propriamente dito,
ou seja, os prefeitos bons ou maus, dignos ou não, de uma maneira
geral afeta a nossa população. O FUNDEB, o Fundo de
Desenvolvimento Educacional, vai extinguir para o ano, Seu Presidente.
Para o ano o fundo, Deputado Rildo, vai ser extinto, vai vencer o
Decreto de criação. E vi uma entrevista do Ministro, em uma reunião
de Comissão, Deputado Edivaldo Holanda, que ele nem mandou ainda
para a apreciação e renovação do FUNDEB e que pode, pela expressão
dele que vi na televisão ontem, ao vivo, ele disse que pode até ser
reconduzido, mas que vai ter que discutir o assunto minuciosamente,
porque a União não tem condições de continuar bancando o volume do
FUNDEB. É bem verdade que ele é um fundo volátil, que tem uma
volatilidade sem muita grandeza, porque não afeta tanto, mas se não
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tivermos cuidado, se nós Deputados estaduais não envolvermos a
nossa bancada federal e com outros Estado, é claro, que vão se manifestar
também. E faço o alerta aqui, Senhor Presidente, que nós tenhamos
também a vontade e atenção com esse assunto. Se não for revogada
aqui a intenção do nosso Ministro Ricardo Vélez, é um gringo, para
vocês terem uma ideia, não estou aqui fazendo crítica, mas quando
você fala no gringo para tomar conta de uma pasta indispensável às
nossas vidas e importante para nosso país, o conhecimento dele é uma
outra cultura totalmente diferente da cultura da América Latina, ou da
América do Sul mais propriamente dito, do nosso país. Então ele acha
que o FUNDEB, Deputado Arnaldo, é um volume muito grande de
dinheiro que está tendo desperdício muito grande nessa área, que ele
não sabe onde está sendo empregado porque os índices educacionais
nossos são vergonhosos, até em determinados pontos. Então, Deputado
Edivaldo, se ele extinguir o fundo que termina para o ano, ele tem que
fazer imediatamente e mandar para o Congresso Nacional para que seja
uma ação continuada. E ainda mais, aqui complementando, eu até ia
chegar lá, eu não queria falar, Deputado, para não entrar no tom
depreciativo, porque eu tenho tanto respeito por abacaxi que V. Ex.ª
nem imagina. Abacaxi é a essência da agricultura da minha terra natal,
da minha querida Turiaçu. Por isso que eu não ia repetir aqui. Mas eu
dizer... V. Ex.ª não me ofende. A sua essência, a sua cultura não é de
ofender ninguém. Mas ele ofendeu a minha querida cidade de Turiaçu,
por isso estou aqui, nesse momento, fazendo a defesa da continuidade
do FUNDEB. Até porque vai falir. Se os municípios, a nossa federação
municipal, de uma maneira geral, já está falida, imaginem senhoras e
senhores deputados, se o FUNDEB acabar. Olha como é que vai ficar.
Eu termino de falar em FUNDEB e entra o magnífico aqui no nosso
auditório. E vou repetir, Deputado César, porque V. Ex.ª é envolvido
com a educação. A sua essência é educacional e trouxe até para esta
Casa, que foi a sua política inicial aqui para defender no parlamento.
Deputado Arnaldo, então nós sentimos no Ministro que ele vai se não
acabar com o fundo, ele quer rediscutir para diminuir, porque acha que
é um quantitativo muito grande. E acho que não tem imaginação ou
alguém ou assessoria do Ministro não o alertou que esse fundo tem
uma volatilidade. Ele oscila. Ele não é fundo permanente. Ele vai para
mais, vai para menos, mas é o que está ainda prestando socorro ao
nosso setor educacional, não só do Maranhão como de todo o Brasil.
Então nós temos que fazer aqui a nossa bancada federal se envolver
nesse assunto, porque, Deputado Pará, Senhor Presidente em Exercício,
em outros Estados as suas bancadas estão se mobilizando para que
isso não aconteça. E o nosso Maranhão tem que ser alertado. Eu não vi
os nossos deputados federais comentarem nesse assunto, que é muito
importante para o nosso Maranhão. Outro assunto também de que eu
gostaria, Senhor Presidente, que V. Ex.ª fizesse a nossa assessoria e
registrar nos Anais para que leve até o nosso Presidente Othelino:
Amanhã, vai ser uma reunião de Presidentes de Assembleias, do
Conselho de Assembleias do nosso Brasil. Amanhã terá uma reunião
aqui. E eu vou ficar e participar, pois quero que seja incluído amanhã
na discussão desse conselho o pacto federativo. E o pacto federativo
discute as questões municipais principalmente da União, acima de
tudo. Então não podemos deixar escapar nessa reunião de amanhã a
discussão, Deputado Rildo, do pacto federativo, que também trata das
questões educacionais, questão de saúde, questão social, questão da
segurança. É importantíssimo hoje. Então amanhã não podemos perder
essa oportunidade. Agradeço aqui a benevolência pelo tempo, Senhor
Presidente, e obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, nobres Deputados e Deputadas,
imprensa e espectadores da TV e Rádio Assembleia e todo o povo do
Maranhão. Hoje venho falar de um pleito antigo da Polícia Militar que
foi levado a nós ontem na Comissão de Saúde desta Casa. O Deputado

Professor Marco Aurélio trouxe ao plenário, na semana passada, oficiais
da Polícia para tratar justamente de um pleito que anima muito a
corporação, que é a construção de um Hospital da Polícia Militar.
Fizemos uma reunião na terça-feira com o Comandante Coronel Luongo.
Ele nos passou dados aí da evolução do contingente da Polícia Militar
do Maranhão, da melhor estatística dos indicadores de criminalidade
do Maranhão, redução significativa de quase mil assassinatos. Por
exemplo, na grande ilha que eram registrados, houve um decréscimo
nesse período de quatro anos, do governo Flávio Dino, para menos de
trezentos e cinquenta. Então, a gente reduziu praticamente 66% dos
homicídios na capital maranhense. O que nos mostra realmente uma
evolução. E nos deixa muito satisfeitos com trabalho da corporação.
Na Comissão de Saúde, estiveram presentes ontem conosco, o
Deputado Rildo Amaral, Deputado Antônio Pereira, Deputado Adriano
e a visita do Professor Marco Aurélio, que levou o Subcomandante, o
Coronel Bittencourt e o Tenente Tales. Foi passado esse anseio que
eles têm pela construção de um hospital. Nós falamos obviamente das
dificuldades momentâneas do contingenciamento orçamentário que se
faz necessário nessa construção imediata, mas fizemos uma sugestão
para que, no primeiro momento, esse Hospital do Servidor Público,
que, em breve, será inaugurado pelo Governo do Estado do Maranhão,
tenha uma ala dedicada ao tratamento dos pacientes oriundos da
corporação. E que a gente consiga também organizar uma estrutura
independente de marcação ambulatorial das consultas para os PMs e
seus familiares. Então, esse foi o pleito, o outro pleito foi aquisição de
uma ambulância. Nós pela Comissão, ontem, já encaminhamos um
oficio à Secretaria de Estado de Saúde, também vislumbramos uma
alternativa de fazer de aquisição dessa ambulância por parceria com a
Secretaria de Indústria Comercio e Energia. Penso que imediatamente
não vale a pena ter um pequeno hospital. Experiências com hospitais
muito pequenos mostram que eles têm um custo muito elevado e uma
efetividade que não compensa por vezes o investimento. A experiência,
por exemplo, desses hospitais de vinte leitos que foram construídos
na gestão anterior mostrou isso. Então penso que ou você constrói um
hospital de verdade, ou você constrói uma estrutura dentro de uma
estrutura maior. E torna essa estrutura funcional e dedicada ao
funcionamento de uma classe tão específica e tão especial como é a
Polícia Militar do Maranhão. Além disso, quero fazer um comentário
aqui, parabenizar o Deputado Hélio Soares, pelo repúdio aqui à fala do
Ministro Ricardo Vélez, Ministério da Educação. Preocupado ontem,
após ver a reunião da Comissão de Saúde, Parlamentares maranhenses,
inclusive enquadraram o Ministro em vários momentos, a falta de
Planejamentos das Ações do MEC. Ele apresentou na sua apresentação
lista de desejos ao invés de apresentar realmente um Plano de Ação
para a Educação brasileira. E nós estamos aí já com três meses de
gestão. E é preocupante realmente um Ministério com a importância
do tamanho do Ministério da Educação, no Governo Federal, estar tão
mal ocupado. Eram estas as considerações.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento n° 142/2019 e 144/2019, de autoria dos Deputados Zé
Inácio e Felipe dos Pneus (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à
deliberação da Mesa. Requerimento n.º 141/2019, de autoria do
Deputado Zé Inácio, (lê). Deferido. Requerimento n.º 143/2019, de
autoria do Deputado Zé Inácio, (lê). Deferido. Requerimento n.º 145/
2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus. Deputado ausente,
então fica transferido para a próxima sessão. Requerimento n.º 147/
2019, de autoria do Deputado Wendell Lages (lê). Deferido.
Requerimento n.º 148/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê).
Deferido. O Requerimento do Deputado Rafael fica transferido para a
próxima Sessão. O Requerimento n.º 151/2019, do deputado Felipe
dos Pneus também fica transferido por ausência do autor.
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Requerimento n.º 152/2019, de autoria da Senhora Deputada Andreia
Rezende (lê). Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos
ou Blocos: Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente Pará Figueiredo, Questão de Ordem,
por gentileza. Já aproveitando e registrando com antecedência o Tempo
da Liderança do PSDB, porque como sou o último, já quero deixar para
que não encerre e eu não tenha como falar. Por gentileza, só fazendo o
registro e a solicitação de fala, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Está bom, Deputado. Declina. Bloco
Parlamentar Democrático PR/PMN. Declina. Bloco Parlamentar de
Oposição. Declina. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina.
PSDB, Deputado Wellington do Curso por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia.
Jesus nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós
tivemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito
Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-
nos uma nova vida. Senhor Presidente, que vivemos tempos difíceis
todos nós já sabemos. Que vivemos tempos diferentes todos nós já
sabemos. Mas Deus nos diz: “não vos conformeis”. E é esse o coração
do Deputado Wellington, um coração inconformado. Hoje eu quero
fazer registro de um pronunciamento do Deputado Edilázio Júnior na
Câmara Federal. O ex-deputado estadual Edilázio Júnior, deputado
atuante durante dois mandatos nesta Casa. E o Deputado Edilázio,
hoje como Deputado Federal, também de forma muito atuante. E ontem
o Deputado Edilázio fez um pronunciamento na Câmara Federal, que
eu quero destacar nesta Casa. Como eu já registrei, o Deputado Edilázio
foi um deputado muito atuante nesta Casa em dois mandatos e hoje
honra o Estado do Maranhão como deputado federal. E acredito que
será um dos deputados diferenciados, um dos melhores deputados na
atual legislatura. E até que enfim, na Câmara Federal, nós temos um
deputado para expor a situação do Estado do Maranhão. Na legislatura
passada, durante quatro anos, pouco se ouvia falar dos desmandos do
desgoverno Flávio Dino. Agora, sim, tem um deputado cabra macho,
um deputado corajoso e que está expondo o que está acontecendo de
verdade no Maranhão. Porque, às vezes, falamos aqui na Assembleia e
fica no mundo tupiniquim, fica na província e não reverbera e não sai
daqui. Vou solicitar, inclusive, ao Presidente Othelino, para verificar
com relação ao Complexo de Comunicação, que a minha última
publicação foi no dia 21 de fevereiro, e eu não quero crer que tenha
diferença entre deputados. A última publicação dia 21 de fevereiro, um
deputado que não falta, um deputado atuante que todo dia tem ações,
todo dia tem matérias. Então vou solicitar uma reunião com o Diretor
de Comunicações da Casa, com o presidente Othelino. Mas voltando,
o Deputado Edilázio fez um excelente pronunciamento ontem,
destacando uma denúncia gravíssima. Não grave; gravíssima. Um
delegado de polícia, que foi superintendente e está preso, diante de
juiz estadual, disse que quatro desembargadores estavam sendo
investigados. Primeiro, eu quero me solidarizar com esses
desembargadores e com o Tribunal de Justiça. E solicitar ao Tribunal
de Justiça um posicionamento enquanto Poder independente, o Poder
Judiciário do Estado do Maranhão, um posicionamento com relação a
isso que aconteceu. Dois, parabenizar o deputado Edilázio Junior pelo
pronunciamento em expor a situação no Estado do Maranhão. Três, eu
quero trazer à memória dos senhores o que já aconteceu com um par de

V. Exas., com um Parlamentar, com um Deputado Estadual nesta Casa,
durante a campanha para Prefeito de São Luís, em 2016. Eu fui seguido
do retorno do São Francisco até a ponte São Francisco, quando comecei
a observar que eu estava sendo seguido por uma Hilux, eu comecei a
monitorar os passos dessa Hilux, fui fazer uma gravação, era a última
semana da campanha para prefeito. Fui fazer uma gravação próximo à
Prefeitura e próximo ao Palácio. E identifiquei que esse carro já havia
passado por mim três vezes. Quando eu rapidamente estava um trânsito
lento, eu larguei tudo e fui atrás desse carro. O carro estava fazendo
retorno próximo à igreja. E ainda consegui visualizar parte da pessoa
que estava dirigindo. Ainda me deu uma vontade de pegar uma pedra e
quebrar o para-brisa daquele carro, ou na lateral do carro, mas eu não ia
fazer isso, que iam se aproveitar na última semana da campanha da
prefeito e iam querer desmoralizar mais do que já estavam tentando
fazer e me desqualificar, dizendo que era homossexual, que eu batia na
minha mãe, que eu abandonei a minha filha, devia IPTU, invadi terreno
público, tentando desqualificar, desmoralizar. É assim que fazem, a
máquina de desconstrução, tentam desmoralizar, mas concluindo:
identifiquei aquele carro, saindo de lá, denunciei ao Presidente Humberto
Coutinho, na época, e fui à Polícia Federal também solicitar a
investigação. Depois constatamos e verificamos que era uma chapa
fria, um carro com chapa fria. Presidente, eu preciso só concluir dada
a gravidade do problema. Eu já fui vítima, vítima da perseguição, vítima
do monitoramento. E o mais grave, em 2018, o Governador Flávio
Dino colocou a Polícia Militar do Estado do Maranhão para monitorar
políticos contrários ao Governo. Mas, Senhoras e Senhores, eu fui
Sargento do Exército, durante 15 anos, dez anos do Serviço de
Inteligência. Senhoras e Senhores, eu quero comunicar a todos, que
todos nós somos monitorados, todos nós somos vigiados, todos nós
somos grampeados por esse Governador comunista. Podem ter certeza
disso, todos nós, todos nós, e de forma equivocada, de forma errada, e
de forma ilegal. Isso foi exposto, em 2018, o monitoramento de políticos
por parte do Governo do Estado. E o soldado que foi preso durante
uma operação da Polícia Militar já fez a primeira exposição disso, que
o Governo do Estado, por meio do Secretário de Segurança, estava
monitorando políticos, principalmente Deputados e Desembargadores.
Senhores, isso não é grave, é gravíssimo. É um atentado ao Estado
Democrático de Direito - um atentado ao Estado Democrático de
Direito. E não vão me calar. E a Assembleia Legislativa também tem
que se posicionar. O Tribunal de Justiça do Maranhão tem que se
posicionar, porque veio à tona que 04 desembargadores foram
monitorados, foram grampeados. E quem garante que só foram 04, se
não foram todos? E o Tribunal de Justiça precisa se posicionar. Então,
mais uma vez, sou solidário não somente aos quatro desembargadores
que estão sendo grampeados ou que foram monitorados pelo
Governador Flávio Dino, mas a todo o Tribunal de Justiça. A todo o
Tribunal de Justiça do Maranhão a solidariedade do Deputado
Wellington do Curso. Segundo, parabenizar mais uma vez o Deputado
Edilázio Júnior pelo pronunciamento na Câmara expondo a situação
no estado do Maranhão, que agora sim o Brasil vai conhecer o
Maranhão. Três, que a Assembleia Legislativa também vai ter que se
posicionar, precisa se posicionar. E vou cobrar do nosso Presidente e
dos demais pares, vamos verificar quais ações, quais os documentos
que vamos protocolar nesta Casa para que possamos também
acompanhar essa situação. E, por último, a democracia por pior que
seja ainda é um dos melhores sistemas, podem ter certeza disso. E não
podemos avançar e atacar contra a democracia. E ontem nesta Casa eu
falei que o Estado, que era para garantir a qualidade de vida e o convívio
em sociedade, é o seu maior algoz e o Estado não pode passar por cima
do estado democrático de direito, isso cabe inclusive intervenção federal.
Porque não é a primeira, nem a segunda vez que o Governador Flávio
Dino faz isso. E, Senhores Deputados, fiquem atentos. Fiquem atentos,
porque serão pressionados e perseguidos aqueles que não leem a cartilha
do Governo Comunista Flávio Dino. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente, e como eu tenho pouco tempo, tudo tem que falar
com antecedência, V. Ex.ª já me inscreva no Expediente Final, por
gentileza.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Informo aos Senhores Deputados e as Senhoras
Deputadas a realização de Sessão Solene às 11h neste Plenário, para a
comemoração da passagem do aniversário do Conselho Regional de
Medicina Veterinária, a pedido do Deputado César Pires.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Doutor Yglésio, por dez minutos, com direito
a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO – Deputado Wellington do Curso com a palavra.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª THAÍZA HORTEGAL – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e sete de março de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soares.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando

Pessoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 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, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Fábio Macedo, Neto Evangelista, Ricardo Rios,
Wendell Lages e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Fernando Pessoa, Rigo Teles,
Wellington do Curso e a Deputada Doutora Cleide Coutinho. Não
havendo mais oradores inscritos no tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e
anunciou a votação, em único turno, do Parecer nº 031/2019, de autoria
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto
de Lei nº 005/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares, que cria na
estrutura da Assembleia Legislativa o serviço de orientação e defesa do
consumidor – PROCON-ASSEMBLEIA. O Parecer foi discutido pelo
Deputado Hélio Soares, autor do Projeto e em seguida, foi posto em
votação, sendo mantido. Na sequência, foi submetido a deliberação da
Mesa, que deferiu o Requerimento n° 139/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos dias 19, 20 e 21 de março de 2019,
quando esteve em Brasília, tratando de assunto de interesse deste
Poder. Na forma regimental foi incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 141, 142 e 143/2019, de autoria
do Deputado Zé Inácio Lula; 144, 145 e 151/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus; 147/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages; 148/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio e 149/2019,

de autoria do Deputado Rafael Leitoa. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. No tempo dos
Partidos e Blocos, falaram os Deputados: César Pires, pela Liderança
do Bloco Parlamentar de Oposição; Professor Marco Aurélio e Felipe
dos Pneus, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Inscrito no
Expediente Final, Deputado Wellington do Curso declinou do uso da
palavra. 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, 28 de março de 2019.

SESSÃO SOLENE REALIZADA
NO DIA 20 DE MARÇO DE 2019 ÀS 11H.

ASSUNTO: Entrega de medalhas do Mérito Legislativo
Manuel Beckman aos bombeiros maranhenses que prestaram relevantes
serviços às vítimas da tragédia de Brumadinho, concedidas por meio
do Projeto de Resolução n.º 009/2019, de autoria do Deputado Neto
Evangelista.

MESA:
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA
O SENHOR RODRIGO LAGO - Secretário de Estado de

Comunicação Social e Articulação Política
O SENHOR JEFFERSON PORTELA - Secretário de Estado

de Segurança Pública
O SENHOR CORONEL LUONGO - Comandante da Polícia

Militar
O SENHOR CORONEL CÉLIO ROBERTO - Comandante

do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão
O SENHOR TENENTE MOREIRA - Representando o

Capitão de Mar e Guerra Márcio Ramalho
O SENHOR MÁRCIO HENRIQUE ARAÚJO – Delegado-

Geral Adjunto, representando o Delegado-Geral, Dr. Leonardo Diniz

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada por meio da
Resolução Legislativa n.º 920/2019, para a entrega de medalhas do
Mérito Legislativo Manuel Beckman aos bombeiros maranhenses que
prestaram relevantes serviços às vítimas da tragédia de Brumadinho,
concedidas através do Projeto de Resolução n.º 009/2019, de autoria
do Deputado Neto Evangelista. Convido para compor a Mesa o Exmo.
Senhor Rodrigo Lago, Secretário de Estado de Comunicação Social e
Articulação Política, neste ato, representando o Governador Flávio
Dino; o Exmo. Senhor Jefferson Portela, Secretário de Estado de
Segurança Pública; o Coronel Luongo, Comandante da Polícia Militar;
o Exmo. Senhor Coronel Célio Roberto, Comandante do Corpo de
Bombeiro Militar do Maranhão; o Tenente Moreira, nesse ato,
representando o Capitão de Mar e Guerra Márcio Ramalho; o Exmo.
Senhor Márcio Henrique Araújo, Delegado-Geral Adjunto, neste ato,
representando o Delegado Geral Dr. Leonardo Diniz. Convido a todos
a se postarem em posição de respeito para ouvirmos o Hino Nacional
Brasileiro executado pela banda de música do Corpo de Bombeiros
Militar sob a regência do major Vieira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Assistiremos à exibição de um vídeo sobre a
atuação desenvolvida pelos bombeiros maranhenses, em Brumadinho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra ao Deputado Neto
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Evangelista, autor do Projeto de Resolução n.º 009/2019, que concede
as medalhas aos Bombeiros Militares maranhenses.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Exmo.
Sr. Deputado Glalbert Cutrim, Presidente em exercício da Assembleia
Legislativa; Exmo. Sr. Rodrigo Lago, Secretário de Comunicação Social
e Articulação Política, neste ato representando o nosso Governador do
Estado Flávio Dino; Exmo. Sr. Jefferson Portela, Secretário de Estado
de Segurança Pública; Coronel Luongo, Comandante da Polícia Militar;
Exmo. Sr. Coronel Célio Roberto, Comandante do Corpo de Bombeiros
do Estado do Maranhão. Tenente Moreira, neste ato representando o
Capitão de Mar e Guerra Márcio Ramalho. Exmº Senhor Márcio
Henrique Araújo, Delegado-Geral Adjunto, neste ato representando
Delegado Geral Dr. Leonardo Diniz. Senhores, Senhoras, a galeria que
acompanha esta Sessão Solene, a imprensa, os internautas, os que nos
acompanham pela TV Assembleia. Faço questão de cumprimentar
aqui os Deputados presentes nesta Sessão, Deputada Helena Duailibe,
Deputado Leonardo Sá, Deputado Ariston, Deputado Duarte,
Deputado Zito Rolim, Deputado Yglésio, Deputado Wendell Lages,
Deputado Vinícius Louro. Acredito que não tenha deixado de citar
nenhum colega parlamentar que esteja aqui presente. Senhores,
Senhoras, o dia 25 de janeiro de 2019 vai ficar marcado na história de
Minas Gerais, aliás, na história do Brasil. O desastre que veio em
forma de doze milhões de metros cúbicos de rejeitos minerais, atingiu
em cheio o sentimento de cada brasileiro. Centenas de voluntários e
bombeiros profissionais se entregaram ao trabalho em meio àquele
desespero. Uma tragédia que, segundo os primeiros levantamentos,
contaminou cerca de 300km do rio Parauapebas, devastou 133 hectares
de vegetação nativa da Mata Atlântica e 70 hectares de área de proteção
permanente, ao longo de cursos d’água. E o balanço divulgado pela
Defesa Civil de Minas Gerais aponta 203 mortos, 105 desaparecidos,
395 pessoas localizadas até agora, Senhor Presidente. Nesse cenário,
homens e mulheres deixaram as suas famílias para tentar dar um alento
a tantas outras. Expuseram suas próprias vidas na tentativa de
minimizar a dor de um país. Se lançaram ao rio de rejeitos sem se dar
conta do que isso poderia ocasionar a si mesmos. Mergulharam na
incerteza do que encontrariam, simplesmente baseados na certeza de
suas escolhas, certamente nascidos com uma missão como
predestinados. Cidadãos como nós, com defeitos, qualidades, sonhos,
medos, histórias e no caso dos bombeiros de Minas, funcionários
públicos que estão com o 13º salário, de 2018, até atrasados, vocês
devem ter ouvido isso lá, e que receberão o benefício parcelado ao
longo do ano. Servidores como tantos atingidos pelo mar da corrupção,
mas qual deles lembrou disso? Qual deles condicionou sua dedicação
ao justo pagamento dos seus salários? O que se vê são profissionais
que caminham sobre a lama com até 20m de profundidade, lutando na
“zona quente”, brigando contra a instabilidade do terreno, se
equilibrando em pedaços de madeira, galhos, pneus ou onde mais desse
para levar respostas a quem perdeu seu ponto de equilíbrio. E dentre
essas pessoas conhecidas como heróis, por inúmeras demonstrações
de carinho espontâneas que chegam de todo Brasil, é orgulho nosso
dizer que o Maranhão tinha 22 representantes. Deixaram por lá suas
marcas, seu suor, sua brava contribuição por até 14 horas de diárias de
trabalho. Mostraram dedicação, solidariedade e capacidade técnica.
Foram o Maranhão oferecendo a força e o respeito de nossa gente. Em
outras terras representaram a mim e a cada um dos senhores que estavam
aqui no nosso Estado acompanhando como gostaríamos de ser
representados. Ali estavam nossas pernas e nossos braços fortes, bem
treinados e treinadas, dedicados e dedicadas. Mas maranhenses simples,
insisto, como eu e como cada um de vocês. Apesar das patentes que os
identificam, melhor os tratarmos como realmente são, afinal, lá não
estava apenas o Major Patrício, comandando nossos militares. Dentro
do uniforme estava o Patrício que fica lá em Itapecuru. Um pai de
família dedicado. Estava o Nilson, o Jonathan, o Claudionor, o Davi, o
Kleiston e o Elenilton, o Adelson, o Marcus Aurélio, a Alexsandra, o
Arnoldo, o Antônio, o Bottentuit, o Elismar, o Cabral, o Gustavo, o
Max, a Brenda, o Juliano, o Jefferson, o Wanderson e o Alex,

maranhenses que merecem toda a nossa consideração, todo o nosso
reconhecimento. Deixaram aqui famílias apreensivas para levar a
contribuição do nosso Estado aos irmãos de Minas Gerais. Apesar da
tristeza e da devastação do que encontraram marcando suas retinas
para sempre com imagens fortes demais para qualquer ser humano, o
trabalho continua. E é tão grande que o ato de desprendimento de cada
um representa que um jornal espanhol, El País, chegou a sugerir a eles,
a indicação do Prêmio Nobel da Paz. Enquanto tal honraria não se
materializa, por aqui não deixamos de cumprimentar e reconhecer o
heroísmo de cada um, assim como também fez a Câmara dos Deputados,
o Governo do Maranhão. Cada um merecedor de um obrigado generoso,
de um abraço carinhoso e fraterno. Um agradecimento que vem da
alma, do coração, um agradecimento genuíno, verdadeiro, que vem do
Brasil. O Maranhão se orgulha dos seus bravos e bravas, de sua gente
corajosa que não se furta de estender a mão a quem precisa, assim
como é o nosso espírito, batalhador, solidário e resiliente. Ou seja,
mesmo frente às dificuldades conseguem lidar com seus problemas e
superar obstáculos. Homenagear esses homens, essas mulheres, Senhor
Presidente, Senhor Secretário, secretários que estão aqui presentes,
comandantes da PM, comandantes do Corpo de Bombeiros, é dizer ao
Brasil que o Maranhão está sempre pronto a servir a nação, por mais
dolorosa que seja a missão. E quantas vezes eu pessoalmente esperei
ver o nome do Maranhão sendo falado em rede nacional de forma
diferente. Eu cresci assistindo os meios de comunicações nacionais
falando apenas de mazelas do Maranhão, até o dia em que eu olhei, e
até comentei em casa. Talvez eu tenha esperado por esse dia. O dia que
estava passando na Globo News, a repórter falando; e ali estão os
bombeiros do Estado do Maranhão ajudando a resgatar vidas e a consolar
muitos irmãos mineiros e brasileiros nossos. É dizer ao mundo que o
brasileiro serve ao próximo. E sofre com a sua dor e está a postos para
lhe reerguer em sua caminhada. Espero sinceramente, que aprendamos
com tudo o que aconteceu. Não apenas como fazer para evitar novas
ocorrência do tipo, mas principalmente para que possamos dar o valor
correto ao que nos cerca. Para que possamos descobrir o que realmente
nos importa, o que nos completa, o que nos fará ainda melhor.
Bombeiros maranhenses, seus gestos, além de qualquer função nos
voltam como ensinamentos que levaremos, daqui em diante, para as
próximas gerações. Saibam vocês que nosso muito obrigado é carregado
de muito orgulho. Sorte nossa que defendam esta bandeira, aquela
bandeira, a bandeira do Brasil e a bandeira do Maranhão. Cito, por fim,
uma oração de Péricles, à época, hoje se fosse reconhecido seria como
um general da antiga Grécia, nos anos 495 a.C. Óbvio que esse
pronunciamento atribuído por um historiador, historiador Tucídides,
no primeiro ano da guerra do Peloponeso, que talvez sirva ainda hoje
quando a gente fala dos senhores e das senhoras. Assim disse Péricles:
“A mim, todavia ter-me ia parecido suficiente tratando-se de homens
que se mostraram valorosos em atos, manifestar apenas com atos as
honras que lhes prestamos”. Honras como as que hoje presenciamos
nesta cerimônia. Em vez de deixar o reconhecimento do valor de tantos
homens na dependência do maior ou menor talento oratório de um só
homem. É, de fato, difícil falar com propriedade numa ocasião em que
não é possível aquilatar credibilidade até mesmo das palavras do orador.
O ouvinte bem informado e disposto, favoravelmente, pensará talvez
que não foi feita a devida justiça em face de seus próprios desejos e de
seu conhecimento dos fatos. Enquanto, outro menos informado
ouvindo falar de um feito além de sua própria capacidade será levado
pela inveja a pensar em algum exagero. De fato, elogios a outras pessoas
são toleráveis somente até onde cada um se julga capaz de realizar
qualquer dos atos cuja a menção está ouvindo. Quando vão, além
disso, provocam a inveja e com ela a incredulidade. A história dos
Senhores está marcada para sempre nos Anais da história do Maranhão
e nos Anais da história brasileira. Quando qualquer cidadão assiste a
um vídeo desse, uma pequena demonstração rápida do que os senhores
vivenciaram, lá em Brumadinho, Deputado César Pires, qualquer ser
humano de bom grado se emociona. E vê, é até redundante falar que é
justo entregar a maioria honraria do Poder Legislativo para os senhores.
Hoje, os senhores não se engrandecem recebendo a Medalha Manuel
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Beckman. Hoje, a Medalha Manuel Beckman se engrandece por ser
oferecida aos senhores e as senhoras que estiveram em Brumadinho.
Portanto, fica aqui o meu reconhecimento em nome do povo do
Maranhão. E é interessante a forma como os cidadãos têm um respeito
grande pelas Forças Militares, mas peço vênia à Polícia Militar, a
Força de Segurança, a Secretaria de Segurança do Estado, mas
especialmente aos bombeiros militares. Foi até engraçado certa vez eu
fazendo uma viagem, dentro do ferryboat, aqui atravessando para a
Baixada, e nessa viagem ia acompanhando um amigo que é bombeiro e
um amigo que é policial federal. A gente estava em viagem juntos e aí a
gente começou uma brincadeira, Senhor Presidente, brincadeira saudável
entre amigos ali, obviamente, o que o povo mais gostava: se era da
Polícia Federal ou se era do Bombeiro Militar? Aí surgiu a brincadeira
e a gente resolveu sair andando pelo ferryboat perguntando para as
crianças, o que ela queria ser quando crescer, viu Samuel? A gente
chegava para as crianças e falava assim: o que você quer ser quando
crescer? Policial federal ou bombeiro? Por unanimidade o bombeiro
ganhou. Então percebam que a cada atitude dos Senhores e das Senhoras,
vocês engrandecem o coração daqueles mais justos até o coração das
crianças. Portanto encerro as minhas palavras, Senhor Presidente,
pedindo permissão que no dia de hoje um militar não preste continência
às autoridades que estejam aqui presentes, mas que as autoridades
possam prestar continências aos bravos homens e mulheres que
ajudaram a muitos brasileiros. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Convido o Deputado Neto Evangelista para
fazer a entrega das Medalhas do Mérito Legislativo Manuel Beckman,
aqui na frente. E vou nominando um por um dos homenageados.
Aproveito também para registrar a presença, já que o Deputado Neto
pode ter cometido alguma injustiça de ter esquecido de algum Deputado,
mas vou nominar a todos que estão aqui: o Deputado Ariston, Deputado
César Pires, Deputado Leonardo Sá, Deputado Dr. Yglésio, Deputada
Dra. Helena Duailibe, Deputado Duarte Júnior, o Deputado Rildo
Amaral, o Deputado Vinícius Louro, o Deputado Wendell Lages, o
Deputado Zé Inácio e o Deputado Zito Rolim. Aproveito também
para citar a presença do Frederico, da Agência Metropolitana do Sul
do Maranhão, da Região Tocantina; e do Vereador Professor Cristiano,
lá da cidade balneária de São José de Ribamar. Eu só vou quebrar o
protocolo aqui e pedir aos deputados que estejam aqui presentes, que
venham até aqui à frente para a gente tirar uma foto todo mundo com
os bombeiros que foram homenageados. Passo a palavra ao Major
Patrício, Coordenador da Missão Maranhense que atuou em
Brumadinho.

O SENHOR MAJOR PATRÍCIO – Exmo. Senhor Deputado
Glalbert Cutrim Presidente em Exercício da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, Exmo. Senhor Deputado Neto Evangelista autor
do requerimento que concede a maior comenda da Casa aos Bombeiros
que atuaram em Brumadinho. Exmo. Senhor Rodrigo Lago Secretário
de Estado de Comunicação Social e Articulação Política do Governo,
representando o Governador. Exmo. Senhor Jefferson Portela, o nosso
chefe maior do sistema de segurança pública e Secretário de Estado de
Segurança do Maranhão. Coronel Longo, Comandante da Polícia Militar.
Coronel Roberto, Comandante do Corpo de Bombeiros Militar. Tenente
Moreira, neste ato representando o Capitão de Mar e Guerra Márcio
Ramalho. Exmo. Senhor Márcio Henrique Araújo, com quem eu tive o
prazer de fazer uma pós-graduação na UFMA, Delegado-Geral Adjunto
de Polícia Civil de nosso Estado. Queria também cumprimentar a todos
os deputados, parlamentares, aqui presentes, oficiais e praças do Corpo
de Bombeiro Militar do Maranhão, familiares, internautas e a sociedade
aqui que muito nos honra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar,
agradecemos a Deus, que foi por meio da sua permissão que tivemos a
oportunidade de ter sido enviados até a cidade de Brumadinho. E junto
a 12 corporações do País estivemos ali contribuindo para minimizar a
dor e sofrimento de algumas famílias da sociedade mineira.
Agradecemos também ao Parlamento Maranhense, por meio da Casa

do Povo, da Assembleia Legislativa, pela aprovação, de forma unânime,
de todos os deputados estaduais do Projeto Resolutivo que nos
concedeu esta honrosa Medalha denominada de Manuel Beckman, a
maior honraria do Poder Legislativo Estadual. Sem sombra de dúvida,
essa foi a nossa maior experiência e desafio ao longo de nossas carreiras
em todos os anos de serviço que temos na corporação prestados ao
povo maranhense. Foram dias de luta, de trabalho intenso, de muita
dedicação, onde fomos impulsionados ali por dois sentimentos maiores:
A solidariedade e o amor ao próximo. Sentimentos esses diretamente
irmanados à nossa missão-fim enquanto bombeiro militar. Vidas alheias
e riquezas salvar, mesmo que para isso tivéssemos que sacrificar, naquele
ato, as nossas próprias vidas. Sentimentos que muitas das vezes
dignifica a corporação bombeiro, em todo o país, e nos dá a credibilidade
em 16 anos seguidos de que a sociedade confia nos bombeiros. Neste
contesto, todas as homenagens e comendas já nos concedidas por essa
missão só reforçam o compromisso que as corporações de bombeiros
têm com o povo brasileiro, haja vista que ela tem a maior credibilidade
e confiança da sociedade a qual eu me orgulho muito em fazer parte, em
especial ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estivemos ali
em Brumadinho, Senhor Presidente, levando o abraço e a solidariedade
dos quase sete milhões de maranhenses ao povo de Minas Gerais. Isso
era nitidamente demonstrado nas manifestações de carinho e força que
recebíamos, diariamente, do povo maranhense, por meio das várias
cartas e publicações em redes sociais que nos deixou registrado na
história do nosso Estado que também esteve com o povo de
Brumadinho, o Maranhão, naquele momento difícil. Inúmeros foram
os momentos que vivemos de extremo desafio, de emoção e medo em
que tivemos que demonstrar todas as virtudes e qualidades de um
bombeiro militar. Desde a serenidade, da capacidade técnica, do bom
vigor físico e do mais sublime de todos sentimentos disponíveis aos
seres humanos, “o amor ao próximo”. Isso tudo nos impulsionava no
sentido de nunca desistirmos do objetivo proposto de modo que não
podíamos envergonhar a nossa corporação, as nossas famílias e ao
povo do nosso Estado, jamais retrocedendo das missões nos confiada.
Por fim, em nome dos bombeiros que atuaram na tragédia de
Brumadinho, agradecemos, imensamente, a lembrança de Vossa
Excelências que tiveram em nos homenagear. E principalmente a
corporação Bombeiro Militar do Maranhão, oferecendo esta tão nobre
comenda em uma Sessão Solene, como essa, demonstrando a
importância que detemos enquanto instituição que tem por objetivo
minimizar os sofrimentos das pessoas, seja com a preservação da vida,
do patrimônio e do meio ambiente. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra ao Coronel Célio Roberto,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

O SENHOR CORONEL CÉLIO ROBERTO - Boa tarde a
todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pelo privilégio
e a oportunidade de vivenciar mais um dia como esse, um dia onde a
nossa Instituição através dos nossos 22 bombeiros, nem todos estão
aqui, mas estão representados pelos seus familiares. Estiveram
representando muito bem a nossa Corporação naquele que já foi
contabilizado como o maior desastre da História do nosso país,
sobretudo pelo número de mortos. Gostaria de saudar o Exmo. Senhor
Deputado Glalbert Cutrim, Presidente em exercício da Assembleia
Legislativa. Exmo. Senhor Deputado Neto Evangelista, autor do
requerimento. Exmo. Senhor Rodrigo Lago, Secretário de Estado da
Comunicação Social e Articulação Política, que neste ato representa o
Exmo. Senhor Governador Flávio Dino. Exmo. Senhor Jefferson
Portela, Secretário de Segurança Pública, nosso chefe imediato. Coronel
Luongo, Comandante Geral da Polícia Militar. Tenente Moreira, neste
ato representando o Capitão de Mar e Guerra Márcio Ramalho. Exmo.
Senhor Márcio Henrique Araújo, Delegado-Geral Adjunto, neste ato
representando o Delegado Geral Leonardo Diniz. Eu gostaria de, neste
momento de agradecimento, também trazer à memória algo que motivou
que este evento estivesse acontecendo aqui hoje. Isso começou logo
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em seguida ao desastre, no dia em que nós todos fomos tomados com
surpresa desse grave acidente, coloquei em um grupo de bombeiros
que são especialistas em busca de resgate em estruturas colapsadas,
pedindo já voluntários e os voluntários foram surgindo. E esses
voluntários estão aqui sentados na minha frente. Nem todos puderam
ir, a gente teve que escolher alguns dos nomes que estavam se
voluntariando para ir para a missão e deixamos preparados. Como o
bombeiro trabalha muito com prevenção, a gente se prepara para os
cenários, são homens e mulheres capacitados, deixamos sobre aviso
todos e, no dia seguinte, o Secretário Jefferson Portela, o nosso chefe
imediato, como sempre a gente se comunica nesses casos, ele me
acionou para que a gente desse apoio para a Vale do Rio Doce que
estava pretendo fazer algumas ações. E a gente entrou em acordo e
tínhamos já os homens prontos. O Secretário fez contato com o
Governador, que de imediato autorizou o deslocamento de bombeiros
do Maranhão para ajudar os bombeiros de Minas Gerais, que
precisavam da ação de todos. Como falei antes, os nossos bombeiros
foram escolhidos dentre aqueles capacitados. A maioria deles é
possuidor de curso de salvamentos especiais com larga experiência em
muitas ocorrências. Todos os dias a partir daí a gente passou a monitorar.
Eu tinha as informações, as imagens, muito tristes, chocantes. A partir
do segundo dia, não se encontrou mais ninguém, infelizmente, com
vida. E isso é claro vai deixando qualquer um que está trabalhando em
um cenário desse como ser humano - somos bombeiros, mas somos
seres humanos - entristecidos. E o que motivou todos vocês - eu
acompanhava isso e via - era aquele incentivo que vocês recebiam dos
familiares que queriam pelo menos dar um enterro digno aos seus entes
queridos. Então, um braço, uma mão, couro cabeludo, qualquer
seguimento do corpo que fosse encontrado ali servia para identificar
quem era aquela pessoa. E o familiar se contentava com aquilo. Agradecia
os bombeiros. Cenas que foram marcantes, eu acompanhava aqui com
muita emoção. Bilhetes deixados nos para-brisas das viaturas pedindo
para encontrar o pai, agradecendo e dizendo para não irmos embora. E
isso, com certeza, no meio daquela lama toda, naquele cenário de tristeza,
motivou aos nossos companheiros. Então a nossa missão tem em
alguns momentos altos e baixos. E os baixos são sempre estes: quando
a gente tem que lidar com a dor do outro, com a perda de vidas. Porque
o nosso lema é emblemático: “vida alheia e riquezas salvar”. A gente se
prepara mais para salvar vidas. E a morte para todo ser humano é
muito ruim. É um momento muito penoso para todos. E os familiares
nesses momentos também se aproximam muito do bombeiro pela sua
atuação. E eu quero de coração parabenizá-los. Eu tenho já falado isso
muito para vocês. E disse que eu nunca ia deixar de agradecê-los e
parabenizá-los. Primeiro por terem sido voluntários, mesmo sendo
servidores públicos e fazendo parte da nossa missão. Eu poderia, se
não tivesse voluntário, indicar alguns nomes para irem, mas todos
foram voluntários. Então todos foram com o sentimento de amor ao
próximo, de ajudar as pessoas, de diminuir a dor e de somar seus
conhecimentos aos companheiros que estavam passando por essa peleja
toda, os bombeiros de Minas Gerais. Todas as homenagens que forem
feitas aos senhores têm um reflexo também nos bombeiros em todos os
demais bombeiros dos outros estados que atuaram ali. Esse ano, nós
temos um evento aqui no nosso Estado dias 12,13 e 14 de novembro.
Primeira vez que vai acontecer, Senhor Presidente, Deputado Neto
Evangelista, o seminário nacional de bombeiros aqui em São Luís do
Maranhão. E está havendo toda uma mobilização para que se faça um
dos maiores eventos de bombeiros do Brasil aqui. Talvez esse seja o
mais importante evento, em razão desse desastre que aconteceu. Serviu
para aproximar muito as instituições bombeiros militares. E não só
bombeiro militar, mas também polícias militares. Coronel Luongo esteve
recente comigo lá em Brasília no encontro de comandantes.
Inevitavelmente, se falou também sobre isso. Mesmo porque no meio
do evento nós tivemos uma homenagem na Câmara dos Deputados
Federais muito bonita, por sinal, e policiais civis, foi passado um
vídeo da atuação do bombeiro de Minas Gerais. Os agradecimentos à
Secretaria de Segurança Pública do Estado, perícia, Defesa Civil, Polícia
Militar. Houve toda uma composição de forças que atuaram em conjunto

para trazer esse alento, esse momento que a gente sabe que é sempre
muito doloroso. Até agora já foram encontrados e identificados 207
pessoas que vieram a óbito no acidente, mas ainda tem mais de cem
corpos que estão desaparecidos. E o Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais continua trabalhando para tentar encontrar corpos e assim
entregar aos familiares. Quero agradecer muito, muito mesmo a todos
os senhores, assim estendendo a nossa corporação. E eu quero fazer
isso em nome do Coronel Isaac, Comandante adjunto, a gente nesse
período todo que os senhores estavam lá, a gente sempre conversava
todos os dias. E nós entendemos até mesmo tivemos uma visita ali,
uma reunião com o pessoal da Vale do Rio Doce que está... é claro com
as preocupações que são pertinentes. E está à disposição, inclusive
colocando, fazendo formalmente um pedido. E nós estivemos reunidos
lá para que o bombeiro esteja visitando as suas instalações e assim
indicando a prevenção, que é tão necessária. E é parte da nossa missão,
e talvez a mais importante. Nós trabalhamos muito mais com prevenção
para que a gente não tenha tragédias acontecendo como esta que se viu.
Por tudo isso e para finalizar, eu queria agradecer muito o apoio do
senhor Secretário Jefferson Portela, colocávamos para ele de como
estava o andamento dos trabalhos, desmarcou uma reunião que já estava
agendada para estar aqui homenageando os senhores com a sua presença
e como sempre gosta de estar presente em nossos eventos vibrando
com todo esse trabalho que foi feito. Dr. Jefferson Portela, por ser um
Delegado de Polícia, é um servidor do Sistema de Segurança e ele tem
valorizado muito, tem apoiado muito todas as nossas ações. Eu sempre
tenho colocado isso para nossa tropa, algo que é real, que faz parte de
um trabalho que ele está desenvolvendo muito forte e que na prática
acontece uma vez por todas que é integração de todas as forças do
Sistema de Segurança Pública. E isso, sem dúvida nenhuma, tem feito
com que as nossas ações sejam cada vez mais exitosas em todos os
instantes. Ontem mesmo tivemos uma ocorrência, que foi até acionada
pelo Secretário, onde o Corpo de Bombeiros esteve presente. Era uma
ação eminentemente da Polícia Militar, mas que o Corpo de Bombeiros
foi também para dar apoio e nós dizemos com isso, para finalizar, que
o Corpo de Bombeiros está pronto como um ente do Sistema de
Segurança Pública. Dizer isso para a sociedade que nos ouve pela TV
Assembleia e das mídias sociais, que o Corpo de Bombeiros está pronto
24h. O nosso telefone é 193 e qualquer emergência estamos a postos.
Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Concedo a palavra ao Senhor Secretário de
Segurança do Estado, Jefferson Portela.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO JEFFERSON
PORTELA – Exmo. Senhor Presidente em exercício da Assembleia
Legislativa do Maranhão, permita-me em nome das vítimas da tragédia,
talvez irresponsabilidade de Brumadinho saudar, e quebrando o
protocolo, em primeiro lugar os homenageados antes da Mesa. Com
muita alegria no coração quero saudar o Comandante Patrício, que
coordenou a nossa equipe nos trabalhos de socorro àquela população
muito machucada. O Nilson, Jonatan, David, Cleyston, Elenilton,
Elismar, Cristiano, Rafael, Anderson, Julyanno, Brenda, Jefferson,
Wanderson, Alex e na pessoa do Cabo Magno, que vejo aqui com a
idade revelar uma injustiça, é formado como cabo, se fosse hoje o
senhor iria muito mais longe, porque acabamos o maldito represamento
na carreira militar. Quero, em seu nome Cabo Magno, saudar todos os
familiares dos outros que sendo homenageados desempenham outra
missão sem interromper a disposição da Força Nacional trabalhando
em Brasília como a sua filha, Alessandra que está lá, servindo na missão
continuada de atender o povo brasileiro. Está lá, mas está representada
muito bem pelo senhor, assim como todos os outros familiares, esposas,
amigos, filhos presentes aqui para dizer que os senhores e as senhoras
são nossos heróis. O Corpo de Bombeiros do Maranhão tem heróis e
heroínas, são os senhores e as senhoras. Quero cumprimentar, nobre
Deputado Glalbert, a Assembleia do Maranhão em seu nome no seu
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exercício da presidência. Saudar neste ato o representante do Senhor
Governador Dr. Flávio Dino, o nosso Secretário de Comunicação e
Articulação Política, Rodrigo Lago. Nobre colega, uma honra tê-lo aqui
como representante do Senhor Governador. Saudar com muita alegria
um irmão daquele que a gente ganha do céu, que é um amigo, que é o
grande coronel Célio Roberto. Eu agradeço a Deus por ter permitido a
coincidência das nossas gestões no mesmo período, no mesmo tempo.
Agradeço muito. E vejo o senhor, que é um homem de fé, um homem de
religião, um homem evangélico. Quando terminava ali o vídeo, o que
está escrito abaixo? “Deus seja louvado”. E eu nunca vi o senhor iniciar
nenhum ato de aniversário, solenidade militar sem dizer “quero primeiro
agradecer a Deus”. Nunca vi nesses anos todos em que estamos juntos
no sistema de segurança. Então isso ilumina também a sua gestão.
Quero saudar o Comandante Geral da Polícia Militar, o nobre amigo
coronel Luongo. E em seu nome, toda a Polícia Militar do Maranhão.
Saudar o nobre colega Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil do
Maranhão, Dr. Márcio, que representa aqui o senhor Delegado Geral.
Saudar o Tenente Moreira, que aqui torna presente a Marinha do
Brasil, representando o senhor Capitão dos Portos. Saudar todos os
militares presentes aqui do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Dizer
que é uma alegria e tem pagamentos que não tem valor monetário. Ter
sido Secretário de Segurança e nesta condição poder conviver com os
senhores mais de perto é um pagamento que não tem medida para
minha vida. Eu posso morrer hoje e estou pago, porque sendo delegado
da Polícia Civil do Maranhão, uma das corporações do Estado, pude
chegar à direção geral do sistema. Já me bastaria ter sido delegado, a
profissão que me ganhou dentre as muitas que tive na vida desde os 14
anos de idade. Entrei para ser policial só por dois anos, para trabalhar
no caso da morte do Stênio Mendonça e cometi o engano maior da
minha vida, largando outras profissões, inclusive a última de advogado.
E fui ser delegado só por dois anos para trabalhar naquele caso do
Stênio. Errei. A profissão me ganhou e estou nela há mais de 20 anos.
Não deixei mais. Só saio dela morto ou aposentado, porque vou ser
policial até o último dia da minha vida. E quando eu me aposentar, meu
querido Comandante Cabo Conceição, eu vou usar a bengala para
defender a cidadania quando tiver mais velhinho. Não tem problema,
porque serei policial até o último segundo da minha vida. E sendo
policial fui colega dos senhores bombeiros Como Secretário de
Segurança, colega da Polícia Militar. Não tem pagamento isso aí aos
senhores que atuaram nesta missão. Imagino que não gostariam de ter
recebido esta medalha nesta condição. Tenho certeza que se a máquina
do tempo pudesse voltar, os senhores devolveriam para a Assembleia
esta medalha se essa tragédia pudesse ser evitada. Mas não pode. As
consciências que falharam para que ela não acontecesse nada podem
fazer agora para corrigir o seu erro, porque nenhuma vida tornará.
Ontem mesmo vimos uma viúva receber cem mil. E a primeira frase
dela foi: “Eu não queria este dinheiro. Eu queria era o meu marido aqui
na minha casa”. E ela não mais terá. Alguém matou o marido dela.
Aquilo não foi um acidente. Aquilo foi um assassinato coletivo. Nós já
temos tecnologia para impedir mil vezes o rompimento de uma
barragem, mas notem bem: o posicionamento das peças de contenção
já era antes da colocação deles ali, tido como arriscado e inseguro. Já
tinha desenvolvimento de tecnologia para se colocar equipamentos
muito superiores, mas, por uma questão de custeio, se optou por
colocar aquele mais barato. E o mais barato matou. O mais barato
condenou gente a sofrer até o seu último dia de vida. Aquela viúva
pode se casar de novo, ela pode arrumar um marido, mas não deixará de
ser triste porque perdeu o seu marido e não arrumará um outro pai de
sangue para os seus filhos. A saudade vai acompanhá-los para o resto
da vida. Porque quando se prioriza o dinheiro acima de tudo dá nisto
aí. Mariana não tem um século que aconteceu não, é bem recente, e
outras armadilhas estão postas no Brasil para estourar. E se sabe disso,
mas, por ganância e por conivência, duas coisas malditas, “essas
tragédias” entre aspas, “estes crimes” acontecem. Por que é que alguns
foram presos? Isso me habilita a dizer que foi crime. Por que a Justiça
decretou prisões? E decretou de novo mais prisões? Porque foi crime.
Uns por omissão e outros por ação. As duas modalidades de se praticar

crimes. E por que é que eu estou dizendo isso aqui? Porque diante
dessas tragédias, todas elas, as morais e as materiais que aconteceram
lá, em Brumadinho, anjos da luz se fizeram presentes. E os senhores
levaram o povo do Maranhão para ser solidário ao povo de Minas
Gerais. Os senhores ali, disse bem o Deputado Neto, a quem
agradecemos por essa justa homenagem, autor da proposta. Os senhores
eram o braço a perna e a alma do povo do estado do Maranhão, os
senhores ali chegaram e fizeram a dor menor e muito porque nós estamos
olhando para aquilo ali, porque nós fazemos parte do Conselho Nacional
de Secretários de Segurança Pública do Brasil. E nos reunimos agora
recentemente e ouvimos o secretário de lá dizer, Sr. Presidente Glalbert,
foi preciso dizer que não era preciso vir mais gente do Brasil. Porque
mais bombeiros queriam ir de todo o Brasil. E chegou a um tanto,
disse: Não, já está bom, quem está aqui já está para organizar, se não dá
gente demais e vai ter que arrumar comida e hospedagem, vai complicar.
Então, deixa assim, outros mais bombeiros, de todo o Brasil, queriam
se juntar aos senhores, mas os senhores estavam lá, os senhores
metendo o peito na lama, lavaram a honra do povo brasileiro. Aquela
imagem ali dos bombeiros com a lama no peito, aquilo ali era a limpeza
da dignidade humana. Os senhores com a lama de Brumadinho varreram
as coisas ruins desse país. Porque deram um recado claro. E não é
demais nós pararmos aqui hoje nesta ação do deputado Neto Evangelista,
aprovada por esta Casa Legislativa, de pararmos aqui, de não estarmos
almoçando agora, de não estarmos na videoconferência que teríamos
com o Ministério Público com seu procurador-geral de Justiça, às 11h,
e conseguimos votar botar para as 16h uma videoconferência para
estarmos aqui. Não é demais estarmos nesta hora. Porque é preciso
declarar olhando nos olhos dos senhores e das senhoras. O pleno
reconhecimento que esta medalha representa. Um homem morreu
enforcado para que ela existisse aí no peito dos senhores. Nessa hora,
meu querido amigo Neto Evangelista, me permita, a medalha se faz
mais forte, mas revive também o homem, deu a sua vida para que ela
fosse colocada agora no peito dos nossos heróis e das nossas heroínas.
Manuel Beckman também revive aqui neste ato. E os senhores tenham
a certeza, gratidão é algo que se sente com a alma, revelada pelo coração
e tem que ser revelado por palavras. Sintam-se heróis de hoje para
todo o sempre. Sintam-se assim, porque é isso que os senhores e as
senhoras são. Muitos poderiam estar lá, mas pelo grande arquiteto do
universo, nosso Deus, quem esteve foram os senhores e foram as
senhoras. Claro que representando a todos, mas em concreto, na
concretude certa das coisas eram os senhores e as senhoras que estavam
lá. Portanto, contêm com a gratidão do sistema, sintam-se Secretário
de Segurança, sintam-se Presidente da República, sintam-se cidadãos
universais, homens e mulheres integrais que fazem o que tem que ser
feito, sem questiúnculas na hora de fazer. Fazem o que tem que ser
feito, que essa é a conduta do homem e da mulher integral, é fazer o seu
dever sem indagações paralelas para deixar de cumprir a missão. Os
senhores não, foram lá com o braço e com a alma e cumpriram a missão
que lhes foi confiada. Honraram o povo do estado do Maranhão,
honraram o Governo do Estado e por isso tenho uma certeza, os
senhores geram dívida para nós em relação ao Corpo de Bombeiros
todinho. Isso me obriga, como gestor imediato da pasta, de pensar em
como tornar mais forte o Corpo de Bombeiros, porque esses exemplos
dos senhores justificam o esforço do Coronel Roberto, que eu não sei,
porque eu já tenho os cabelos brancos e não sei como ele ainda não
tem, acho que é porque ele está no Corpo de Bombeiros e o negócio é
mais tranquilo. O esforço permanente que ele tem, em todas as horas,
em todos os momentos, preocupado sempre com o conjunto da sua
instituição e nada pessoal para ele. Já chegou ao Comando Geral. Ele e
eu já estamos no tempo de irmos para casa, indo embora para as
nossas famílias através de aposentadoria e reforma. Já chegou a nossa
hora de ir embora, nós já estamos na porta para fora, mas devemos
deixar para dentro tudo aquilo que torne mais forte o Corpo de
Bombeiros. E essa preocupação nós teremos, eu tenho certeza, até o
último minuto dele, comandante, até o nosso último minuto como
Secretário trabalharemos juntos para fazer o Corpo de Bombeiros
mais forte. E quando nós procurarmos alguns motivos para dizer por
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que o Corpo de Bombeiros tem que ser mais forte, nós vamos dispensar
até todos os outros, e dizer: ‘o Corpo de Bombeiros do Maranhão
esteve em Brumadinho’. Lavou a honra do povo brasileiro. Contem
com a nossa gratidão eterna como cidadão maranhense, como delegado
de polícia que sou, como policial de carreira do estado do Maranhão e,
atualmente, como Secretário de Segurança até a última hora. Contem
com o nosso reconhecimento individual, porque os senhores, claro,
fazem parte do coletivo Corpo de Bombeiros, mas os Senhores são
pessoas que têm pai, mãe e filhos, aqui representado pelo Samuel, já
fardado aqui na lembrança do Neto Evangelista, das crianças, o Samuel
já está ali vestido de bombeiro, major, majorzinho do Corpo de
Bombeiros, está aqui representando isso o que as pessoas sentem de
todos nós, os senhores são campeões de reconhecimento nacional. Em
todos os anos essa Corporação é reconhecida como primeiro lugar,
segundo lugar em reconhecimento do bem que faz pelo povo brasileiro.
E isso é honra e alegria para todos nós. Todos nós deveríamos tomar
isso como exemplo, não para tomar o primeiro lugar do Corpo de
Bombeiros, mas para estar ao lado dele fazendo aquilo que serve a
população, que torna uma alegria mais forte no coração de cada homem
e de cada mulher na hora da dor. Muitos dos senhores não recebem um
abraço por aí na alegria. Talvez não seja convidado para alguma festa,
mas, na hora da dor, os senhores são chamados; e não falham,
correspondem ao que têm que fazer. Portanto, essa medalha que brilha
aí em vosso peito é uma matéria, mas é também matéria fluídica. É
espiritual, porque na hora em que os senhores não estiverem usando
no peito, ela não será vista, mas a honra que ela representa está na alma
dos senhores e das senhoras. Portanto que Deus os ilumine a repetir
atos heroicos como esse que praticaram em Brumadinho. E nós estamos
ao lado para aprender com os senhores e com as senhoras, que nos
deram uma lição de vida humana e de cidadania. Muito obrigado e um
bom dia a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Concedo a palavra ao Exmo. Senhor Rodrigo
Lago, Secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos,
representando neste ato o Governador Flávio Dino.

O SENHOR SECRETÁRIO RODRIGO LAGO – Senhoras e
senhores, muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui a Mesa na
pessoa do Senhor Presidente em Exercício Deputado Glalbert Cutrim.
Cumprimento também o autor dessa proposta, Deputado Neto
Evangelista. Uma proposta realmente justa e necessária. Nosso
Secretário de Segurança Pública, Secretário Jefferson Portela, meu colega
de Governo. Coronel Luongo, Comandante-Geral da Polícia Militar.
Coronel Célio Roberto, Comandante Geral dessa grande tropa que está
aqui na frente. Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão, Tenente Moreira, neste ato representando o Capitão de
Mar e Guerra Márcio Ramalho. E o Senhor Márcio Henrique Araújo,
Delegado-Geral Adjunto, neste ato representando o delegado Leonardo
Diniz. Cumprimento ainda também os senhores deputados que aqui
ainda se encontram, Deputado César Pires, Deputada Helena, Deputado
Leonardo, Deputado Neto, a quem já me referi, Deputado Marco
Aurélio, que chegou há pouco, vinha de outra solenidade, Deputado
Wendell, Deputado Zito, Deputado Duarte Júnior, que aqui também
se encontra, Deputado Ariston, que até pouco estava aqui, Deputado
Yglésio, Deputado Rildo Amaral, que ainda se encontra no plenário,
deputado Vinicius Louro, Deputado Zé Inácio. Queria saudar também
todos os homenageados de hoje. São muitos nomes que já foram
repetidos. É sempre bom repetir, mas eu vou pedir licença, porque o
Coronel Isaac está aqui presente, nosso Comandante Adjunto e chefe
da Defesa Civil. E eu tenho medo, Deputado Glalbert Cutrim,
Presidente em Exercício, do Deputado mandar evacuar o plenário,
porque eu vou me estender muito aqui na tribuna. Então eu faço essa
homenagem em nome de todos aqui que são homenageados, em nome
da nossa Cabo Brenda Aline Barros Matos. Em seu nome, Cabo Brenda,
eu queria cumprimentar todos aqui homenageados e também as famílias

dos homenageados. Pensei, Secretário Jefferson, até em delegar a V.
Exa. este recado em nome do Governador. Mas eu fico muito mais a
vontade de falar porque não integro as Forças e também não sou o
governador. Então não estou sequer na hierarquia, e posso dar um
testemunho, porque ano passado, em 2018, assumi a Casa Civil nessa
condição assumi a Comissão de Coordenação das Enchentes. E posso
dar o meu testemunho aqui do trabalho silencioso que toda essa
corporação faz. Aqui estão aqueles que apareceram no momento de
desastre, momento que realmente comoveu todo País, mas também eu
vejo aqui no Plenário e também na galeria vários outros membros
colegas dos senhores homenageados aqui que estão presentes que fazem
realmente um trabalho silencioso. Testemunho, e aqui o coronel Isaac
sabe muito do que estou falando, ao assumir, ao tomar posse na Casa
Civil, Deputada Helena, já na primeira noite, na primeira madrugada,
acho que o coronel Roberto se lembra muito bem desse fato, já fui
surpreendido, o Governador não estava em São Luís, ele empossou os
secretários, no primeiro fim de semana, ele teve uma missão
internacional, transmitiu o governo ao nosso Vice-Governador Carlos
Brandão. E já naquela madrugada, uma hora da manhã, duas horas da
manhã, começava o trabalho silencioso do Corpo de Bombeiros já
avisando o Governador, em terras internacionais, de que estava na
iminência de ter enchentes aqui no Maranhão. E eu tive já naquele
primeiro fim de semana a primeira grande missão aí coordenando essa
equipe da Defesa Civil com o coronel Isaac, coronel Célio Roberto e
vários outros membros do Corpo de Bombeiros, me deslocar a Trizidela
do Vale, a Pedreiras, Tuntum, não é isso Coronel Roberto? Acho que
Marajá do Sena, salvo engano, Presidente Vargas. Porque vários
municípios estavam sendo atingidos naquele momento. E em todos
eles é o testemunho que eu queria dar, sem me estender muito, e em
todos eles nós vimos vários membros da corporação do Corpo de
Bombeiros ali presente. E eu testemunhei a missão que era muito
difícil naquele momento de tentar evacuar aquelas casas, as pessoas
realmente não querem, o Deputado Vinícius Louro que já não se
encontra mais, esteve presente comigo em algumas dessas agendas. As
pessoas não querem sair das suas casas. E o Corpo de Bombeiros
alertando, fazendo um trabalho, muita das vezes preventivo, Deputada
Helena, Deputado Leonardo Sá, de tentar tirar essas pessoas naquele
momento daquela situação que, certamente, serão atingidos por alguma
enchente. E quando o Corpo de Bombeiros funciona, infelizmente, a
sociedade não consegue ver, às vezes, aquele trabalho que é invisível.
Aquela madrugada que nós não dormimos. Eu, particularmente, não
dormi muito aflito, muito temente do que podia acontecer com várias
famílias, centenas de famílias que foram atingidas. E aí o governo todo
se mobilizou e nesse momento a gente reconhece o papel muito
importante do Corpo de Bombeiros. Já agora assumindo a Secretaria
de Comunicação, novamente, a gente vê esse trabalho invisível já de
alguns meses aí monitorando volume de chuvas, monitorando aquelas
áreas que são realmente mais vulneráveis a esses acidentes naturais,
que me parece, Secretário Jefferson, teve uma felicidade muito grande
e dizer, não é o caso lá de Brumadinho, onde não se trata efetivamente
de um acidente natural, mas em todos esses casos estão aqui os membros
do Corpo de Bombeiros. E é sempre difícil para a gente. A gente que
está nessa militância política, que ocupa um cargo político, a gente que
tem que deixar nossas residências muitas vezes e partir em rumo a
nossa base eleitoral, quem é deputado aqui ou eventualmente a missões
fora do estado do Maranhão. E nós temos que nos afastar da nossa
família por um, dois, três, quatro dias, deixamos nossa mulher, quem é
homem aqui casado com uma mulher, quem é a mulher acho que a Cabo
Brenda me parece que não é casada estou vendo aqui não vejo aliança,
mas nós temos que deixar nossa família, abandonar nosso lar e ter
compreensão dessa família. Eu vejo aqui vários representantes que
têm esse, eu vou mencionar pelo nome dos representantes, a Beatriz,
a Josenilda, a Alessandra, o Cabo Magno, que está aqui presente, já foi
homenageado pelo Secretário Jefferson, a Ana Cláudia, o Adeval e
também a Rosa Laura, que não sei se já chegou aqui representando um
dos homenageados, que, neste momento, já estão em outra missão,
Secretário Jefferson. Isso mostra realmente que vocês, todos aqui,
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todos os membros do Corpo de Bombeiros muito mais do que a si
próprio pensam no nosso colega, no nosso vizinho, no nosso ser
humano, aquele que é igual a nós e que depende muito mais de alguém
com atribuição, com capacidade, com coragem e com disposição para
salvar vidas. Então com essas curtas palavras, Presidente Glalbert,
antes que o Coronel Isaac interdite e mande evacuar o Plenário, eu
queria deixar essa justa homenagem aqui falando já em nome do
Governador do Estado uma palavra de agradecimento em nome do
Governador e em nome dele como mandatário maior do Estado, em
nome do povo do Maranhão agradecer a todos vocês, agradecer a esta
instituição já secular que é o Corpo de Bombeiros do Maranhão. Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, pela ordem. Presidente, logicamente não está no protocolo
esta manifestação, peço um minuto da compreensão de V. Ex.ª para
manifestar um pensamento, tenho certeza que não é só meu, mas
também desta Casa. As palavras que já foram ditas aqui deveriam ser
emolduradas em molduras de ouro. São palavras valorosas do tamanho
da atitude de cada guerreiro e guerreira que hoje está recebendo esta
condecoração. Mas quero falar também da importância da Assembleia
Legislativa do Maranhão fazer esta homenagem, que destaco a
sensibilidade do Deputado Neto Evangelista que a fez e faço questão
de dizer que ela também quebra protocolos. Cada Deputado estadual
só tem direito a indicar duas medalhas por ano. O Deputado Neto fez
essa indicação coletiva e teve a aprovação a Mesa e teve aprovação de
toda a Casa por unanimidade. Seriam necessários por indicação do
Deputado Neto três legislaturas para ele fazer esta homenagem e
conseguiu fazê-la...

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Então,
já deixa um mandato reservado. Mais três mandatos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- ...e conseguiu fazê-la pela Casa entender, e isto é inédito nesta Casa,
o regimento não permite, mas diante da grandeza das ações de todos
vocês a Assembleia quebra esse protocolo e faz esta homenagem.
Homenagem que está para além do Deputado Neto Evangelista, é o
reconhecimento do Parlamento estadual. Porque vocês no momento de
uma Nação tão dividida, com tantas diferenças ideológicas a flor da
pele vocês conseguiram estar representando o Maranhão no momento
em que o Brasil se uniu, ainda que na dor. Mas o Brasil se uniu, o Brasil
chorou junto e vocês apresentaram a esperança do povo do Maranhão.
Portanto, vocês são heróis como também todos os bons policiais,
todos os bons bombeiros são heróis todos os dias, porque fazem
fielmente a missão designada. Recebam esta homenagem com todo
orgulho, porque vocês são orgulho para suas famílias e para o povo do
Maranhão. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Concedo a palavra ao Deputado Duarte
Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Também por
uma questão de ordem, uma questão de justiça gostaria aqui de
parabenizar a Assembleia Legislativa na pessoa do Deputado Neto
Evangelista, pelo gesto, pela iniciativa, pela proatividade. Cumprimentar
toda a Mesa na pessoa do meu querido amigo, Secretário de Segurança
Jefferson Portela, Coronel Luongo, Coronel Célio Roberto,
cumprimento todos os homenageados. E realmente é o momento de
grande importância, porque um ato como esse serve como exemplo,
como um bom exemplo, assim como o assassinato coletivo que ocorreu
em Brumadinho é um péssimo exemplo, um exemplo que não deve ser
seguido, que não pode ser repetido, a atuação do Corpo de Bombeiros,
da instituição é um exemplo a ser seguido que, com certeza, vai motivar
outras crianças, como o pequeno Samuel, a seguirem esses passos. Os
bombeiros que aqui estão, aqueles que têm a honra de vestir essa farda,

com certeza, são os verdadeiros heróis do mundo moderno. Num mundo
onde temos heróis dos quadrinhos, dos filmes, nós olhamos aqui nesta
Casa, que é a Casa do Povo, nós percebemos a presença e a honra do
verdadeiro herói, do herói maranhense, daqueles que todos nós.
Independentemente de fazer parte das Forças Armadas, nós civis temos
que nos espelhar e realmente praticar esses exemplos todos os dias,
que é o exemplo da união, o exemplo da ética, o exemplo do
compromisso, o exemplo que com certeza fará com que nós tenhamos
um Brasil justo e um Maranhão muito melhor. Muito obrigado.
Parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Convido a todos para imposição de respeito
para ouvirmos a execução do Hino Canção do Soldado do Fogo,
executado pela banda de música do Corpo de Bombeiros do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Senhoras e Senhores, já encaminhando aqui
para o final dessa belíssima Sessão Solene, aproveito para agradecer a
toda a Corporação do Corpo de Bombeiros, aos praças, aos oficiais,
aos familiares que vieram, aos amigos, enfim, a todos os presentes pela
presença de estarem aqui nessa manhã, já início de tarde, brilhante para
o povo do Maranhão. Porque eu tenho certeza que não só essa
Assembleia se orgulha desta homenagem, mas o povo do Maranhão
tem orgulho da instituição do Corpo de Bombeiros em especial aos que
estiveram lá em Brumadinho e que ajudaram a salvar vidas e achar
aqueles corpos, aquelas vidas que foram perdidas. Enfim, conversava
agora há pouco aqui com o Secretário Rodrigo Lago e falava para ele da
nova geração. A gente vê no Corpo de Bombeiros aqui muitos jovens.
E aqui da Assembleia eu nominava para ele que estavam presentes na
Sessão eu, o Deputado Neto, o Deputado Duarte, o Deputado Wendell.
O Deputado Vinícius já se foi, já saiu aqui da Sessão. Fora outros
deputados que eram muito novos. E eu, ainda quando criança, brincava
com a minha mãe, toda vez que o fogo no fogão se estendia, eu dizia
para a minha que eu ia chamar o bombeiro para apagar o fogo dentro da
minha casa. Então esse sentimento que nós tínhamos pouco tempo
atrás ainda quando criança, Deputado Duarte, já que somos bem novos,
apesar do deputado Neto ainda não ter descoberto a façanha do coronel
Célio Roberto de deixar o cabelo bem pretinho, mas nós sempre nos
orgulhamos e sempre tínhamos ainda como crianças esse desejo de
homenagear o Corpo de Bombeiros. E hoje, graças a Deus, nós estamos
é em uma Casa, em uma instituição que tem é uma medalha que faz jus,
sim, e a quebra de protocolo, a quebra de Regimento que nós fizemos
aqui na Assembleia e por meio do deputado Neto que apresentou
requerimento de apresentar 22 medalhas a essas pessoas, a vocês que
estiveram lá em Brumadinho, é uma homenagem nada mais do que
justa. Queríamos nós até poder estender a todo o Corpo de Bombeiros.
Porque eu sei o que vocês fizeram é orgulho também para seus colegas,
para as pessoas que estão ali convivendo com vocês no dia a dia. E nós
que hoje temos a oportunidade de oferecer isso para vocês nos sentimos
na obrigação de fazer isso. Porque sabemos da coragem, sabemos da
boa vontade, sabemos de tudo que vocês passaram na cidade de
Brumadinho. Então, em nome da Assembleia, em nome do povo do
Maranhão, sintam-se todos bem condecorados com essa medalha. E
que vocês possam cada vez mais ainda representar esse povo do
Maranhão, como fizeram tão bem em Brumadinho. Eu quero aqui
também parabenizar o Governador Flávio Dino, parabenizar o
Secretário Jefferson, parabenizar o Coronel Célio Roberto, parabenizar
toda a equipe do sistema de segurança do estado do Maranhão que
trabalha em conjunto para manter o estado em ordem. E também
mostrando para o Brasil afora como o nosso sistema trabalha e trabalha
bem para melhorar a segurança do nosso estado. Então, parabéns ao
Governador Flávio Dino, parabéns, em especial, a vocês, heróis,
guerreiros, maranhenses, que estiveram lá em Brumadinho. Esta
Assembleia se sente muito feliz em poder hoje prestar essa justa
homenagem a todos vocês. Peço a Deus também que possa abençoar a
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vida de cada um. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 496/2019, de 29 de março de 2019, exonerando EDUARDO
SILVA DE OLIVEIRA, ALVARO SOUSA RODRIGUES JUNIOR e
JOSE EVALDO SILVA do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial; GENILSON BARROS MARTINS,
do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
abril do ano em curso.

Nº 497/2019, de 29 de março de 2019, nomeando GENILSON
BARROS MARTINS, ROBSON MELO DA SILVA e MARCIA
SOARES NEGREIROS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial; EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
abril do ano em curso.

Nº 498/2019, de 29 de março de 2019, exonerando NIVALDO
DA SILVA CANTANHEDE JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 499/2019, de 29 de março de 2019, nomeando SONIA
MARIA WERNZ SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 500/2019, de 29 de março de 2019, Tornando sem efeito
a nomeação de JUCELINO ALVARO PEZZATO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, publicada no Diário da
ALEMA nº 034 de 08 de março do ano em curso.

Nº 501/2019, de 29 de março de 2019, nomeando JOSE
ANTONIO SILVA BASTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

Nº 502/2019, de 29 de março de 2019, e tendo em vista a
solicitação da Deputada THAIZA HORTEGAL (Terceiro Vice-
Presidente), Tornando sem efeito a Resolução Administrativa nº 377/
2019, que nomeou FRANCISCO DO VALE, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, publicada no Diário
da ALEMA nº 034 de 08 de março do ano em curso.

Nº 503/2019, de 29 de março de 2019, e tendo em vista a
solicitação da Deputada THAIZA HORTEGAL (Terceiro  Vice-
Presidente), nomeando NIVALDO DA SILVA CANTANHEDE
JUNIOR, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
abril do ano em curso.

Nº 504/2019, de 29 de março de 2019,  exonerando
ANDERSON ALVES FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 505/2019, de 29 de março de 2019, nomeando YARA
MESQUITA FONSECA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 506/2019, de 29 de março de 2019, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa   nº 243/2019, que nomeou RAIMUNDO
NONATO SERRA RIBEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Legislativo, publicada no Diário da ALEMA
nº 023 de 13 de fevereiro do ano em curso.

Nº 507/2019, de 29 de março de 2019, nomeando SUELEN
ARIANE REGIS DA SILVEIRA LIMA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 508/2019, de 29 de março de 2019, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa   nº 316/2019, que nomeou RICARDO
ROBERTO ALMEIDA BELLO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, publicada no Diário da ALEMA
nº 032 de 28 de fevereiro do ano em curso.

Nº 509/2019, de 29 de março de 2019, nomeando
MARCELLO RODRIGO ALMEIDA BELO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 510/2019, de 1º de abril de 2019, exonerando ANTONIO
DANIEL MOREIRA DA SILVA FILHO, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; NESTOR SILVA
BEZERRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente
Técnico Legislativo e ELLEN CAROLLINE FERREIRA SANTIAGO
CRUZ, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em
curso.

Nº 511/2019, de 1º de abril de 2019, nomeando MYLLA
MARIA SOUSA SAMPAIO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial; FRANCISCO RAILLEN
TEIXEIRA MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1
de Assistente Técnico Legislativo e CANDIDA PAULINA SILVA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em
curso.

Nº 512/2019, de 1º de abril de 2019, nomeando CLEUDIANA
TORRES D’ EÇA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 513/2019, de 1º de abril de 2019, Tornando sem efeito a
Resolução Administrativa   nº 240/2019, que nomeou ELIAS GOMES
DE MOURA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, publicada no Diário da ALEMA nº 023
de 13 de fevereiro do ano em curso.

Nº 514/2019, de 1º de abril de 2019, nomeando MARINA
SERRA PINTO MOURA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 515/2019, de 1º de abril de 2019, nomeando ABDELAZIZ
ABOUD SANTOS JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 02/04/2019 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 14h
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

1. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 001/
2019, de autoria do Poder Executivo, que Dá nova redação ao inciso
IX do art.147 da Constituição do Estado do Maranhão,  tendo em
vista a necessidade de atualização da redação do referido
dispositivo constitucional, para que os atos municipais sejam
publicados em meio eletrônico, no intuito de evitar obscuridade
e aperfeiçoar os mecanismos de transparência, prestigiando os
avanços normativos alcançados com o advento da Lei
Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) e da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação), em conformidade com o princípio da publicidade,
previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal.              –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

2. PROJETO DE LEI Nº 050/2019, de autoria do Senhor
Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação, o manejo, o comercio e o
transporte de abelhas sociais nativas ( meliponíneos)  e dá outras
providencias – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.
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3. PROJETO DE LEI Nº 098/2019 de autoria do Poder

Executivo que, Institui o Comitê Interinstitucional de Recuperação
de Ativos e Defesa da Ordem Tributária do Estado do Maranhão
– CIRA - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

4. PROJETO DE LEI Nº 062/2019, 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 – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

5. PROJETO DE LEI Nº 053/2019, 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, órgãos e tecidos humanos, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

6. PROJETO DE LEI Nº 052/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que Institui o Prêmio “Cidade Amiga
do Idoso”, destinado aos Municípios que se destacarem na adoção
de políticas e iniciativas que visam assegurar um tratamento
mais digno às pessoas idosas, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

7. PROJETO DE LEI Nº 091/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Obriga os Hospitais Públicos e
Privados a comunicarem às Delegacias de Polícia, quando do
atendimento em suas Unidades de Pronto Atendimento, os casos
de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões
físicas - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;

8. PROJETO DE LEI Nº 106/2019, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que Institui a implantação do Sistema
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar,
Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF-MA, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA;

9. PROJETO DE LEI Nº 109/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que Institui o Programa de Prevenção e
Tratamento do Câncer de Pênis (tumor peniano) e do HPV
masculino, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA;

10. PROJETO DE LEI Nº 107/2019, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que Incorpora Rodovia Municipal a Malha
Rodoviária Estadual na forma que especifica (Rodovia Municipal
que liga a Sede do Município de Presidente Dutra ao Município
de Gonçalves Dias) - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA;

11. PROJETO DE LEI Nº 033/2019, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que Dispõe sobre garantia de embarque em
transporte aquaviário ao profissional de medicina e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;

12. PROJETO DE LEI Nº 086/2019,  de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás que, Institui a “semana estadual do lixo
Zero”, no Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO
WENDELL LAGES;

13. PROJETO DE LEI Nº 092/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages que, considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado a gastronomia maranhense - RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES;

14. PROJETO DE LEI Nº 084/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que Torna obrigatória a afixação de
cartazes nas Escolas, Hospitais e Postos de Saúde da Rede Pública
e Privada, assim como em Terminais de Transporte Coletivo,
contendo além do calendário, informações sobre vacinações
infantis obrigatórias - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

15. PROJETO DE LEI Nº 114/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de

Eventos do Maranhão, a Jornada Estadual de Jogos Adaptados e
Acessíveis para a Pessoa Idosa - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA;

16. PROJETO DE LEI Nº 088/2019, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que Dispõe sobre a criação da Delegacia
Eletrônica de Proteção Animal - DEPA, no Estado do Maranhão,
e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA;

17. PROJETO DE LEI Nº 060/2019, 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, conforme especifica - RELATOR DEPUTADO
CÉSAR PIRES;

18. PROJETO DE LEI Nº 068/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso que, Dispõe sobre a proibição do
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou de
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em
praças, parques e demais locais ao ar livre, destinados à prática
esportiva e de lazer e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

19. PROJETO DE LEI Nº 075/2019, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás que, Institui o Programa Estadual de
Segurança Pública da Mulher; Cria a Patrulha Maria da Penha,
no âmbito do território do Estado do Maranhão e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;

20. PROJETO DE LEI Nº 081/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso que, Dispõe sobre a criação e a
implementação do Programa Disque Denúncia da Saúde, no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA;

21. PROJETO DE LEI Nº 087/2019, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás que, Institui o Projeto Prevenção da Violência
Doméstica com Estratégia Saúde da Família e dá providências
correlatas - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

22. PROJETO DE LEI Nº 252/2018( DESARQUIVARDO,
Requerimento nº 121/2019), Deputado Rafael Leitoa), de autoria
do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade
Pública a ONG COMPASCE – Comunidade Parceira Sócio-
Cultural-Educacional, com sede e foro no Município de São Luís,
Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

23. PROJETO DE LEI Nº 254/2018 (DESARQUIVARDO,
Requerimento nº 121/2019), Deputado Rafael Leitoa, de autoria
do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade
Pública o Clube do Choro do Maranhão, com sede e foro no
Município de São Luís, Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA ;

24. PROJETO DE LEI Nº 116/2019, de autoria do Senhor
Deputado  Wendell Lages que, Institui no Calendário Oficial de
Eventos do Maranhão a Semana Estadual de Defesa do
Consumidor- RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

25. PROJETO DE LEI Nº 117/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares que, Dispõe sobre Tornar Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado do Maranhão a Festa de Procissão
do Fogaréu realizada no Municipio de Caxias - RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES;

26. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/
2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior que, altera a
resolução legislativa nº 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;

27. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/
2019, de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares que, acrescenta
dispositivos a Resolução Legislativa nº 405/14, que Dispõe sobre
o regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão e
dá outras providências – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES;
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28. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº016 /

2019, de autoria do Senhor Deputado  Neto Evangelista, que Concede
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Marcos Antônio
Canário Caminha- RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO;

29. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº017 /
2019, de autoria do Senhor Deputado  Rafael Leitoa, que Concede
Título de Cidadão Maranhense ao Senador da República Marcelo
Costa e Castro- RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

30. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº015 /
2019, de autoria do Senhor Doutor Yglésio, que Regulamenta o uso
dos Painéis Eletrônicos do Plenário, do Plenarinho e das Salas de
Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa- RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES;

31. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº018 /
2019, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Concede
Título de Cidadão Maranhense ao Presidente da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão, O Prefeito Erlanio Luna
Xavier- RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO;

32. MOÇÃO Nº 004/2019, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno, que Propõe Moção de Protesto contra a Escola de
Samba Gaviões da Fiel do Estado de São Paulo. - RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 29 de março de 2019. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 03/04/2019 (Quarta-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE MÉRITO

1. Projeto de Lei nº 046/2018, de autoria do Poder Executivo,
que Concede isenção do Imposto sobre Operação relativas à Circulação
de Mercadoria e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS às operações
de saídas internas com frutas frescas realizadas por Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples Nacional - RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

2. Projeto de Lei nº 100/2019, de autoria do Poder Executivo,
que Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre
o Sistema Tributário do Estado do Maranhão, para alterar a alíquota
de ICMS nas operações com cervejas compostas com fécula de
mandioca, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
CARLINHOS FLORÊNCIO;

3. Projeto de Lei nº 079/2019, de autoria do Poder Executivo,
que Dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de obrigação de
reposição florestal vencidos, e dá outras providências- RELATOR
DEPUTADO CIRO NETO;

4. Projeto de Lei nº 099/2019, de autoria do Poder Executivo,
que Institui o Programa Bolsa-Atleta e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 29  de março de 2019. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 27 DIAS DO
MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019, ÀS  08:30 HORAS, NO
PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ADELMO SOARES - PRESIDENTE
VINICIUS LOURO – VICE- PRESIDENTE
MICAL DASMACENO
 FERNANDO PESSOA
DUARTE JUNIOR
FELIPE DOS PNEUS (SUPLENTE)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINARIA Nº 064/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza
o Poder Executivo Estadual a alienar bens imóveis das instituições
escolares municipalizadas que especifica, e dá outras providências.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATORA:  Deputada MICAL DASMACENO
DECISÃO: APROVADO, por maioria, nos termos do voto do

Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 28 de março de 2019.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 26 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019, ÀS 14
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
ZÉ INÁCIO LULA
CÉSAR PIRES
FERNANDO PESSOA
RAFAEL LEITOA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO :
PARECER Nº 041/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

056/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, 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

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATOR: Deputado  FERNANDO PESSOA;
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 056/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº 008/2019 – CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor ROBERTO CARVALHO
VELOSO.

AUTORIA: Deputado  MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 066/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

063/2019 – 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.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
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DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do Voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado César Pires.
PARECER Nº 067/2019 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

034/2019 –  DISPÕE sobre a destinação dos cães da Polícia Militar do
Maranhão - PMMA – que não estiverem aptos para o serviço na
corporação

AUTORIA: Deputado  WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 068/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

021/2019 – OBRIGA os estabelecimentos comerciais situados no Estado
do Maranhão a disponibilizarem, para consulta, o código de defesa do
consumidor.

AUTORIA: Deputado ZÉ  INÁCIO LULA
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 070/2019 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

037/2019 – CONCEDE ao aluno com deficiência locomotora
permanente ou temporária, a prioridade na matrícula em escola da
Rede Estadual mais próxima da sua residência.

AUTORIA: Deputado  WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
DECISÃO: Por maioria, pela PREJUDICABILIDADE, nos

termos do Voto do Relator, contra  o voto do Senhor Deputado César
Pires.

PARECER Nº 071/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
048/2019 - ACRESCENTA o § 3° ao art.3° da lei n06. 915, de 11 de
abril de 1997, alterada pela lei n° 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.

AUTORIA: Deputado  CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator, contra  o voto do Senhor Deputado César Pires.
PARECER Nº 073/2019 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

073/2019 -  CONSIDERA de Utilidade Pública a “Federação das
Academia de Letras do Maranhão-FALMA” e dá outras providencias.

AUTORIA: Deputado NETYO  EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 075/2019 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

108/2019 - INSTITUI a Semana Estadual de Educação Preventiva e
Enfrentamento à Endometriose,  e dá outras providencias.

AUTORIA:  Deputada  DANIELA TEMA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 077/2019 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 291/2019 - REORGANIZA a estrutura da Empresa Maranhense
de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos –
EMARHP.  EXTINGUE a Comissão Central Permanente de Licitação,
recria a Secretaria de Estado do Turismo, transforma a Secretaria
Extraordinária de Programas Especiais em Secretaria de Estado de
Programas Estratégicos e dá outras providências

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 078/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

100/2019, de autoria do Poder Executivo que, Altera a Lei nº 7.799, de
19 de dezembro de 2002, que Dispõe sobre o Sistema Tributário do
Estado do Maranhão, para alterar a alíquota de ICMS nas operações

com cervejas compostas com fécula de mandioca, e dá outras
providências

AUTORIA: PODER EXECUTIVO.
RELATOR: Deputado RAFAEL LEITOA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº 079/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº 013/2019 – CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo  “Manuel Beckman”, ao Senhor Ex-Deputado CELSO
COUTINHO, Ex-Presidente da Assembléia Legislativa do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA e
OTHELINO NETO

RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 080/2019 -  PROJETO DE LEI Nº 085/2019 -

DISPÕE sobre a instituição da Semana de Enfrentamento e Combate
ao Crack no Estado do Maranhão .

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATOR Deputado NETO EVANGELISTA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 081/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

094/2019 -INSTITUI no Calendário Oficial de Eventos do Maranhão
a Semana Estadual de Luta e Conscientização sobre a Depressão.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATOR: Deputado  NETO EVANGELISTA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 083/2029 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

096/2019 - CONSIDERA Patrimônio Religioso Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão o “Círculo de Oração” da Assembleia de Deus do
Maranhão

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO e PASTOR
CAVALCANTE

RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator, na forma de Substitutivo.
PARECER Nº 084/2029 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

074/2018 –  VETO  TOTAL  aposto   ao  PROJETO DE LEI  Nº 179/
2018, que ALTERA dispositivo da Lei nº 9.114, de 11 de janeiro de
2010, que CONCEDE passagem intermunicipal gratuita aos portadores
de câncer, aids, doenças renais e cardíacas crônicas no Estado do
Maranhão, quando inviabilizado seu atendimento pela rede pública,
no município de origem, de iniciativa do Deputado NETO
EVANGELISTA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos      do voto do   Relator.
PARECER Nº 085/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

079/2019 – (MENS. GOV. Nº 008/2019) -  DISPÕE sobre o
parcelamento de débitos oriundos de obrigação de reposição florestal
vencidos, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR Deputado RAFAEL LEITOA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº 088/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

099/2019 - INSTITUI o Programa “Bolsa-Atleta”, e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR Deputado NETO EVANGELISTA;
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 090/2029 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº

022/2018 –  VETO TOTAL  aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 012/
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2018, que DENOMINA Dr. Humberto Coutinho o Hospital dos
Servidores do Estado do Maranhão, de iniciativa do Deputado Ex-
Deputado STÊNIO REZENDE.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos   do voto do   Relator.
PARECER Nº 092/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

046/2019 –  (MENS. GOV. Nº 008/2019) - 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

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de Março de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0897/2019 -ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e o  art.36 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada
no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e AUTORIZO a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em
favor da empresa INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO
LTDA., CNPJ nº 23.098.439/0001-02, regularmente identificada no
Processo Administrativo nº. 0897/2019-ALEMA, objetivando a
prestação de serviços e execução de forma continuada, dos serviços de
limpeza e higienização diária, asseio e conservação de áreas internas e
externas, nas instalações físicas e mobiliárias, com fornecimento de
mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender as necessidades
da sede desta Assembleia Legislativa, e na sede Clube Social da ALEMA,
localizada no município de Paço do Lumiar/MA, com valor mensal de
R$ 667.263,18 (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e
três reais e dezoito centavos), pelo prazo de vigência de 90 (noventa)
dias  de execução dos serviços nas condições definidas no Termo de
Referência anexo aos autos do Processo em epígrafe. Determino a
publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias,
como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da
Lei Federal nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-
SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 29 de
março de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente ALEMA.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2209/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 014/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de Registro
de preços para aquisição de caneta retrátil com logomarca da Escola do
Legislativo, pasta plástica personalizada com logomarca da Escola do
Legislativo e Bloco de anotações personalizado de acordo com as
especificações do Edital. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 do dia 11 de abril 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, 28 de março de 2019. LINCOLN CHRISTIAN
NOLÊTO COSTA Pregoeiro da ALEMA De acordo: André Luís Pinto
Maia Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3167/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 015/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de
Contratação de agente de integração sem fins econômicos para
operacionalizar o programa social de estágio da Assembleia Legislativa
do Maranhão de acordo com as especificações do Edital. O recebimento
e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 do dia 15 de
abril 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, 29 de março de
2019. LINCOLN CHRISTIAN NOLÊTO COSTA Pregoeiro da
ALEMA De acordo: André Luís Pinto Maia Presidente da CPL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.
PARTES : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC.
OBJETO: Pagamento à empresa contratada, do rateio do consumo de
energia elétrica do transmissor da TV Assembleia, localizado no prédio
da Contratada, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme atestado
nos autos do processo administrativo nº 0848/2019. VALOR DO
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS: R$ 33.479,76 (trinta e três mil,
quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 01101–
Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Unidade
Orçamentária: 01101 – Assembleia Legislativa; Fonte do Recurso:
0.1.01.000000 Recursos Ordinários – Tesouro; Natureza da despesa:
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições. BASE LEGAL: arts. 60/64
da Lei n.º 4.320/64 e Processo Administrativo n. º0848/2019-ALEMA.
DATA DE ASSINATURA: 18/03/2019. ASSINATURA :
CONTRATANTE – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente
da Assembleia Legislativa do Maranhão e Carlos Alberto da Rocha
Pereira – Fiscal do contrato.  São Luís – MA, 28 de março de 2019.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 003/
2019 - NUALM, referente à ARP 06/2018. OBJETO: Fornecimento
de materiais constantes da Ata de Registro de Preços nº 006/2018.
FORNECEDORA: P.H.B SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS
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LTDA. NOTAS DE EMPENHO : Nº2019NE000304,
Nº2019NE000306 e Nº2019NE000307 de 08/03/2019. VALOR DOS
EMPENHOS: R$ 2.375,20 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais
e vinte centavos), Lote 2; R$ 1.934,95 (um mil, novecentos e trinta e
quatro reais e noventa e cinco centavos), Lote 3 e R$ 3.878,85 (três
mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), Lote
4 . BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei 10.520/02. DATA DA
ASSINATURA: 27/03/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE:
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do
Maranhão; Arnaldo Soares Serra – Fiscal do contrato e P.H.B
SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.096.016/
0001-09– CONTRATADA através de seu representante legal Paulo
Henrique Barros Santana.  São Luís – MA, 28 de março de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 06/2016-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e C.F.R.
GASPAR LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI. OBJETO: Prorrogação
do presente contrato em 12 (doze) meses, com início em 05 de abril de
2019 e término em 05 de abril de 2020. NOTA DE EMPENHO:  Nº
2019NE000341. VALOR DO EMPENHO:  R$ 250.194,00 (duzentos
e cinquenta mil, cento e noventa e quatro reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Projeto de Atividade: 4628 – Atuação Legislativa; Plano
Interno: Manutenção; Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros
serviços de terceiros – PJ. Subitem de Despesa: 3.3.90.39.09 –
Fornecimento de alimentação preparada; Fonte de Recursos:
0101000000. DATA DE ASSINATURA: 29 de março de 2019. BASE
LEGAL: art. 57, § 1°, II, da Lei 8 .666/93. ASSINATURA:
CONTRATANTE- Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e Empresa C.F.R.
GASPAR LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI. CNPJ 07.408.334/0001-
48-CONTRATADA. São Luís–MA, 29 de março de 2019. Tarcísio
Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA. Tarcísio Almeida
Araújo - Procurador – Geral.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO OITAVO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 028/2014-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e a
empresa C.F.R. GASPAR LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI.
OBJETO: emissão da nota de empenho n.º 2019NE000347, de 13/03/
2019, no valor de R$ 93.976,00 (noventa e três mil, novecentos e
setenta e seis reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão
Geral. Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Subação:  000011 – Atuação
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Natureza Despesa:
33.90.39.99– Outros serviços de Terceiros. Fontes de recursos
0.1.01.000000– Recursos Ordinários– Tesouro. BASE LEGAL: art.
65, §8º da Lei Federal n° 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 27/03/
2019. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto –
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São
Luís–Ma, 29 de março de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
Geral da ALEMA. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral.
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