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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/05/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/05/2019

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 223/19, de autoria do Senhor

Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre o reconhecimento da
profissão de Condutor de Ambulância no âmbito do Estado do
Maranhão, conforme estabelece a Lei federal nº 12.998, de 18 de junho
de 2014, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 224/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública, a
Associação Casa de Lili, com sede e foro em São Luis-MA.

3. PROJETO DE LEI Nº 225/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que declara Patrimônio Cultural Imaterial
do Estado do Maranhão o Festejo do Padroeiro São Raimundo Nonato,
realizado no Município de Tuntum-MA.

4. MOÇÃO Nº 007/19, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, de Aplauso ao escritor e Juiz de Direito Senhor José
Eulálio Figueiredo de Almeida, em homenagem a colaboração pela obra
de sua autoria. “O Crime do Desembargador Pontes Visgueiro”.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 221/19, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre o estabelecimento de
Perímetro de Proteção Escolar no entorno das unidades escolares da
rede estadual de ensino no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI N° 222/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que garante isenção do pagamento de IPVA
aos Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Maranhão que tenham
sido promovidos por ato de bravura.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 220/19, de autoria do Senhor

Deputado Pará Figueiredo, que institui no Estado do Maranhão o
“programa de Atenção às Vítimas de Estupro”, com objetivo de dar
apoio e identificar provas periciais, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª  E  ÚLTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 216/19, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão as Manifestações Culturais “Bumba Meu Boi
Sotaque da Baixada e Costa de Mão”, dentre outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 217/19, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, que Institui o “Dia Estadual de Combate
à Poluição nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses” e
dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/19,
de autoria da Senhora Deputada Andréia Rezende, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Dr. Luiz Gonzaga
Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/19,
de autoria da Senhora Deputada Detinha, que concede a medalha do
Mérito Legislativo João do Vale à Instituição Cultural Central de Bumba
Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão.

5. PROJETO DE LEI Nº 218/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que institui o Código de Defesa do
Consumidor do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 02 DE MAIO DE 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  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, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados:  Arnaldo
Melo, Carlinhos Florêncio, Felipe dos Pneus, Hélio Soares e Rigo
Teles.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003 / 19

DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DEMAIS
SIGNATÁRIOS
(art. 41, I Constituição do Estado do Maranhão)

DISPÕE SOBRE A LEGITIMAÇÃO DA
INICIATIVA POPULAR PARA A PROPOSIÇÃO
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO MARANHÃO

Art. 1º -  Com fulcro no art. 41, I, da Constituição do Estado
do Maranhão, o artigo 41 da Constituição do Estado do Maranhão
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 41. [...]
IV - dos cidadãos, por iniciativa popular, exercida pela
apresentação à Assembleia Legislativa de Projeto de Emenda
à Constituição subscrito por, no mínimo, dois por cento do
eleitorado estadual, distribuído em pelo menos dezoito por
cento dos municípios, com não menos de três décimos por
cento dos eleitores de cada um deles, estando as subscrições
firmadas preferencialmente por meio eletrônico, conforme
estabelecido em lei ordinária, e que deverá ser apreciada
no prazo máximo de sessenta dias.
[...]

Art. 2º - Essa emenda à Constituição entra em vigor 60
(sessenta) dias da data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 30 de abril
de 2019. DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Na história de nossa honrosa e sofrida Nação, a luta pela criação,
implantação, consolidação e aperfeiçoamento de um Estado
Democrático de Direito está profundamente marcada com o sangue, o
suor, as lágrimas, e os suspiros de nosso Povo. Desde os fins
melancólicos do Regime Autoritário (1964-1985), nossa Nação busca,
em mais uma tentativa, que desejamos seja a definitiva, a criação de
uma Democracia poderosa, justa, honrada próspera e digna de nosso
povo.

Com efeito, o Preâmbulo da Constituição da República
Federativa do Brasil assim nos conclama:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos, fundada na harmonia social e

comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a
proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
[Destaque nosso]

Democracia! Poucas palavras em toda a Ciência Política e
Direito são mais difíceis de se conceituar ou definir. Fugidia é qualquer
definição de democracia que sirva a uso amplo e difundido. Muitos
foram os estudiosos da filosofia, ciência política, sociologia, direito,
história e demais campos do conhecimento que ofereceram um sem
número de conceitos e definições. Seguramente, essa é uma das
dificuldades que as diversas nações democráticas e não democráticas
pelo mundo enfrentam em criar, implantar e aperfeiçoar seus regimes
democráticos.

Em um estudo de revisão da doutrina disponível globalmente,
Santos (2015) nos provê com uma definição útil:

Democracia é a arquitetura política na qual as funções de
governo-Executiva, Legislativa, e Judiciária-estão distribuídas
de modo a evitar a concentração e o exercício do Poder nas
mãos de um ou alguns poucos atores sociais sobre todos os
demais; para que se promova o bem-comum, definido de
acordo com regras de governo estabelecidas pelo Povo para
limitar a discricionariedade dos governantes, que devem ser
escolhidos por critérios objetivos e em eleições abertas,
competitivas e justas.1

Bobbio (2014)2, discorrendo sobre as diversas manifestações
da democracia, conclui que o entendimento mais disseminado é o que a
compreende como a forma em que o poder político é exercido pelo
povo, diferindo da monarquia (onde o poder é exercido por um) e da
aristocracia (onde o poder é exercido por poucos). Neste sentido, o
italiano segue o então candidato a Presidente dos Estados Unidos da
América:

[...] sendo esta a nossa elevada resolução aqui, que estes
heróis não terão morrido em vão—que esta nação, sob Deus,
viverá um renascimento da liberdade, e que o governo do
povo, pelo povo e para o povo não perecerá da Face da
Terra.3

[trad. nossa; grifo nosso]

Diante de tão límpida, veemente e emocionante asserção da
natureza da democracia, não podemos fechar nossos olhos para a
necessidade de que o POVO, sim com letras merecidamente maiúsculas,
seja o protagonista e o controlador das decisões e regras que regem seu
destino.

Nobres colegas servos do POVO, não temos dúvidas que a
nossa Constituição Cidadã, promulgada a 5 de outubro de 1988, é um
marco enormemente significativo, verdadeira pedra angular das lutas
históricas de nosso POVO para a construção de uma sociedade livre,
justa, ética, próspera e promotora dos Direitos Humanos. Entretanto,
a configuração da Constituição Federal e de algumas constituições
estaduais no Brasil, embora reconheçam que o POVO é o titular
soberano do poder, dispõem que a titularidade será exercida por
representantes, que são os membros do Poder Legislativo, escolhidos
a cada quatro anos por meio de eleições diretas. Aos legisladores cabe
a criação das normas que regerão os aspectos mais importantes da vida
pública e privada.

O artigo 60 da Constituição Federal aduz que o diploma
normativo central do ordenamento jurídico brasileiro só poderá ser
emendado por  um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, pelo Presidente da República e por
mais da metade das Assembleias Legislativas do país, não prevendo a
iniciativa popular como meio de reforma constitucional, o que constitui,
de certa forma, uma aristocracia legislativa, vez que o poder é concedido
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em uma oportunidade e os concessores são mantidos distantes dos
processos subsequentes. É escandaloso o déficit democrático
manifestado pelo poder constituinte originário. As Constituições
Estaduais mantiveram essa deficiência, considerando ser essa uma norma
de reprodução obrigatória que, compulsoriamente, deveria ser inserida
nos textos constitucionais dos Estados. Recentemente, o Supremo
Tribunal Federal modificou esse entendimento, sedimentando que a
previsão da iniciativa popular como forma de emenda à Constituição
nada mais é que uma forma de exercício da soberania popular, pois “na
democracia representativa, além dos mecanismos tradicionais de seu
exercício, por meio dos representantes eleitos pelo povo, também há
esses mecanismos de participação direta”, conforme voto do Ministro
Edson Fachin4.

São dezesseis os Estados Federados cujas Constituições já
prevêem a possibilidade de emenda constitucional por iniciativa
popular, acompanhados do Distrito Federal e sua Lei Orgânica. Em
síntese e boa didática, podemos ver na tabela abaixo quais são os
respectivos dispositivos e critérios permissivos de iniciativa popular
para emenda constitucional:

Infelizmente, nobres colegas, nosso estado do Maranhão está
no rol daqueles que não reconhecem a legitimidade popular para a
propositura de emendas constitucionais. Se me permitem a ousadia,
estimados pares meus, não creio ser possível continuarmos negando a
nossos representados, nosso verdadeiros chefes; o POVO,  a
capacidade de abrir discussões com vistas a alterar nossa lei fundamental
estadual.

Independentemente da inexistência da possibilidade de, por
meio da iniciativa popular, emendar a Constituição Federal, nossa
Corte Suprema firmou entendimento, em sede de controle de
constitucionalidade na ADI 825 que a constituição estadual pode diferir
da Carta Federal, em uma isenção da obrigação de simetria, quanto ao

reconhecimento de legitimidade propositiva popular para PECs
estaduais:

O Tribunal, por unanimidade, declarou prejudicados os
seguintes dispositivos da Constituição do Estado do Amapá
impugnados na inicial: arts. 31, parágrafo único; 42, inc.
XVIII; 76, § 4º; 95, incs. XX e XXIV; 118, §§ 1º e 5º; e art. 52
do ADCT. Por unanimidade, foi julgado procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade
da expressão “o Procurador da Fazenda Nacional” contida
no art. 119, inc. II; e para extirpar do art. 32, parágrafo
único, parte final, a expressão “por qualquer tempo” e, ainda,
foi julgada improcedente a ação no tocante ao art. 307, todos
da referida Constituição estadual. Por maioria, foi julgada
improcedente a ação direta no que se refere aos arts. 103,
inc. IV, e 110, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes,
Relator, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello.
Na sequência, por maioria, foi julgada procedente a ação
direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 112, inc.
XVII, daquela Constituição, vencidos os Ministros
Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Celso de Mello. E,
quanto ao art. 115 do citado diploma normativo, por maioria,
a ação foi julgada procedente para dar interpretação conforme
à Constituição de modo a excluir do plexo de competências
e de representação judicial pela Procuradoria da Assembleia
Legislativa as causas não relacionadas à defesa das
prerrogativas institucionais da respectiva casa, nos termos
do voto do Relator, que redigirá o acórdão, vencidos os
Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Ausente,
justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.10.2018.
[grifo nosso]
STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE:
ADI 825 AP. 0000021-34.1993.1.00.0000. Relator: Ministro
Alexandre de Moraes. DJE e DOU: 06/11/2018. Portal STF,
2018. Disponivel em: <http://portal.stf.jus.br/processos/
detalhe.asp?incidente=1555256>. Acesso em: 10 mar. 2019.

Neste histórico julgamento, o STF decidiu que a Constituição
Estadual pode autorizar a proposição popular de emenda a si própria.
A ação foi iniciada pelo Governo do Estado do Amapá, entre outras
querelas para contestar a previsão por esta constituição estadual da
iniciativa popular de PEC. Segundo os ministros prevalecentes, ainda
que a Constituição Federal não preveja tal possibilidade, trazendo um
rol mais restritivo aos legítimos iniciadores da atividade constitucional
derivada, as constituições estaduais, neste aspecto específico, não estão
amarradas à obrigação de simetria com as regras constitucionais federais.

Prevendo a possibilidade de que a Constituição do Estado do
Maranhão seja emendada por proposta de iniciativa popular, surgem
outras discussões, como os limites a esse poder. Esclareça-se que,
muito embora o poder emane do povo, estará restrito pela própria
Constituição Federal, pois não é ilimitado e nem poderia ser, sob risco
de violação ao pacto federativo e desrespeito aos direitos e garantias
fundamentais. Ademais, a iniciativa popular para emendar a
Constituição também estaria restrita às mesmas matérias de
competência da Assembleia Legislativa, para reduzir o risco de
inconstitucionalidade formal dos projetos propostos.

Por fim, esclareça-se que a lei ordinária a qual se referencia o
projeto de emenda constitucional já existe e trata-se da Lei Estadual
10.991/2019, que institui o novo marco legal para o exercício da
soberania popular direta nos termos referidos no art. 44, parágrafo 1º,
da Constituição do Estado do Maranhão

 Ante o exposto, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto de Emenda à Constituição. E por
isto, contando com a colaboração e o entendimento dos Nobríssimos
Pares, que votemos em favor da ampliação das formas de exercício do
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poder pelos cidadãos, aperfeiçoando a democracia e fortalecendo a
Constituição do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 30 de abril
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO
N° 004 / 19

MODIFICA O ART. 92, II, ACRESCENTANDO O
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO NO
ROL DE LEGITIMADOS PARA PROPOSIÇÃO
DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE – ADI NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO.

Art. 1°. Dá nova redação ao art. 92 da Constituição do Estado
do Maranhão, criando a previsão para que o Defensor Público-Geral
do Estado proponha Ação Direta de Inconstitucionalidade contra ato
normativo municipal e estadual que contrarie disposição da Constituição
estadual, passando a ter a seguinte redação:

....................................................................................
“Art. 92º. São partes legítimas para propor ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou
municipal, em face desta Constituição:
.....................................................................................
II - O Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de
Justiça e o Defensor Público-Geral do Estado”. (NR)

.....................................................................................

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 29 de abril de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O projeto de emenda à Constituição estadual que é submetido
à apreciação desta Assembleia Legislativa dispõe sobre a ampliação do
rol dos legitimados para propositura de Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI contra ato normativo municipal e estadual
que contrarie dispositivo da Constituição do Estado do Maranhão.

A ADI é um dos instrumentos do controle concentrado de
constitucionalidade, onde se realiza a análise de compatibilidade formal
e material das leis infraconstitucionais com a Constituição Federal ou
Estadual, realizado pelo Supremo Tribunal Federal ou Tribunais de
Justiça, objetivando extrair do ordenamento jurídico as que estiverem
em dissonância com as normas e princípios dispostos na Lei Maior.

Atualmente, o art. 92 do texto constitucional maranhense prevê
que apenas o Governador, a Mesa da Assembleia Legislativa, o
Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral da Justiça, Prefeito e
Mesa da Câmara dos Vereadores de qualquer municipalidade no
Maranhão, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil,
federações sindicais, entidades de classe e conselhos regionais e partidos
políticos podem emendar à Constituição do Estado, excluindo, de
maneira imotivada, o Defensor Público-Geral do Estado, que assim
como os representantes da Procuradoria Geral do Estado e do Ministério
Público também exerce uma função essencial à Justiça.

De acordo com dados disponibilizados pela Defensoria Pública
do Estado, somente no ano de 2018 a instituição realizou cerca de meio
milhão de atendimentos em todo o Maranhão, empreendendo esforços
para as demandas coletivas e assim reduzindo consideravelmente as
litigâncias individuais, o que permite maior rapidez e eficiência nas
soluções propostas aos problemas socioeconômicos dos maranhenses
hipossuficientes.

Neste sentido, existindo a opção de a Defensoria Pública ajuizar
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, haverá a ampliação

do quadro de instrumentos de defesa de direitos disponíveis para
população carente de nosso Estado, possibilitando também a prevenção
do ajuizamento em massa de ações individuais, economizando recursos
públicos e tornando o sistema de justiça mais célere.

Frise-se, ainda, a existência de uma desarmonia no texto
constitucional. Nos termos do artigo 92, V da Constituição Estadual, a
Associação dos Defensores Públicos – ADPEMA, por ser entidade de
classe, tem legitimidade para propositura da ADI, enquanto que a
própria instituição constitucional Defensoria Pública não a possui.
Veja-se o julgado do Supremo Tribunal Federal:

A Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP)
dispõe de legitimidade ativa ad causam para fazer instaurar
processo de controle normativo abstrato em face de atos
estatais, como a legislação pertinente à Defensoria Pública,
cujo conteúdo guarde relação de pertinência temática com as
finalidades institucionais dessa entidade de classe de âmbito
nacional.
[ADI 2.903, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-12-2005, P, DJE de
19-9-2008.]

Ademais, importante registrar que o Estado do Maranhão se
encontra em  descompasso com  a conjuntura de outros Estados, à
medida em que inúmeras Constituições Estaduais preveem que o
Defensor Público-Geral do Estado pode  representar ao Tribunal de
Justiça  a  inconstitucionalidade  de  leis  ou  atos normativos   em   face
da Constituição Estadual. Podemos citar como exemplo os seguintes
Estados que possuem esta normativa: Rio de Janeiro (CE, art. 162,
caput),  Rondônia (CE, art. 88, VII – inserido via EC 43/2006), Rio
Grande do Sul (CE, art. 95, §2º, VIII – inserido via EC 50/2005),
Alagoas (CE, art. 134, IX – inserido via EC 32/2007); e Pará (CE, art.
162, inciso IV).

Em não sendo o rol dos legitimados para proposição de qualquer
das ações do controle concentrado de constitucionalidade uma norma
de repetição obrigatória, demonstrando a dimensão positiva do
princípio da simetria (Fonteles, 2015)5, devendo apenas manter uma
parametricidade mínima com o art. 103 da Constituição da República,
a inclusão do Defensor Público-Geral do Estado não viola dispositivos
constitucionais.

De todo modo, há proposta de emenda à Constituição (PEC nº
31/2017)6 em tramitação no Senado e na Câmara dos Deputados,
incluindo o Defensor Público-Geral Federal entre os legitimados ativos
para proposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Com as
expressivas votações favoráveis à matéria, demonstra-se a tendência
em reformar a Lei Maior para ampliar as competências de tão relevante
instituição e, desse modo, fica clara a adequação da atuação do poder
constituinte derivado decorrente, que caminha no mesmo ritmo.

Reiterando, esta proposta visa, em última análise, garantir mais
um instrumento jurídico para a defesa da população carente e vulnerável
de nosso Estado, realizada através da Defensoria Pública, que após  as
alterações  levadas  a  efeito  pelo  Congresso Nacional  através  da  EC
80,  foi conferida  nova  roupagem  à  atuação  da instituição,  sobretudo
como  expressão e instrumento  do  regime democrático,   sendo   forçoso
reconhecer  a importância de se  conferir legitimidade  ativa  ao  Defensor
Público-Geral do Estado para propositura da ADI visando a
manutenção da higidez do ordenamento jurídico pátrio, com fim último
na primazia da manutenção do Estado Democrático de Direito. Saliente-
se que, em havendo a previsão para a propositura do instrumento pelo
Defensor Público-Geral do Estado, a ação ajuizada pela DPE não estará
mais limitada à demonstração de pertinência temática, como devem
comprovar sua própria entidade de classe (a Associação dos Defensores
Públicos – ADPEMA), as federações sindicais e os conselhos regionais,
fortalecendo sua atuação.

Considerando que o art. 24, XII aduz ser competência
concorrente entre União e Estados legislar sobre a Defensoria Pública
e o art. 134-A dispõe sobre a função da instituição na defesa dos
interesses individuais e coletivos, ambos da Constituição da República
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e no mesmo sentido caminha a Constituição do Estado do Maranhão,
prevendo disposições similares no art. 12, II, m; e no art. 30, V.  Em
outro giro, a Lei Complementar nº 80/1994, que prescreve normas
gerais para a organização da Defensoria Pública nos Estados, estabelece
que um dos objetivos da instituição é a afirmação do Estado
Democrático de Direito (art. 3º-A), que uma de suas funções é exercer
a defesa dos direitos e interesses coletivos (art. 4º, VIII e em sendo, em
regra, os efeitos das ações do controle concentrado de
constitucionalidade erga omnes, se enquadra na hipótese de proteção
da coletividade) e que ao Defensor Público-Geral do Estado compete
representá-la judicial e extrajudicialmente,  não se verifica qualquer
óbice formal quanto à aprovação da matéria.

Por fim, destaque-se, ainda, o Recurso Extraordinário 963.148,
onde o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de
que, quando atua em defesa de interesses coletivos, condicionar a
atuação da Defensoria Pública à prévia comprovação de hipossuficiência
dos beneficiários de suas ações é incondizente com os princípios e
regras da instituição.

Ante o exposto, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto de Emenda à Constituição. E por
isto, contando com a colaboração e o entendimento dos Nobríssimos
Pares, que votemos em favor da ampliação das atribuições da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, órgão que efetivamente atua em defesa
dos mais necessitados e em benefício do povo em geral, seja em âmbito
judicial ou desenvolvendo projetos que promovem a dignidade humana.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 29 de abril de
2019. - DR. YGLÉSIO  - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 223 / 19

Dispõe sobre o reconhecimento da profissão de
Condutor de Ambulância no âmbito do Estado do
Maranhão, conforme estabelece a Lei Federal
nº 12.998, de 18 de junho de 2.014, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO

Artigo 1º - Fica reconhecida a profissão de Condutor de
Ambulância no Estado do Maranhão, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.998, de 18 de junho de 2.014 que cria a profissão.

Artigo 2º - As empresas privadas que oferecem serviços de
remoção de acidentados através de ambulâncias estabelecidas no Estado
do Maranhão, deverão adequar suas atuais contratações aos moldes do
que se estabelece no art. 1º desta Lei.

Artigo 3º - Fica terminantemente proibido o translado de
pacientes em ambulâncias sem equipe completa de enfermagem.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa reconhecer a profissão de
Condutor de Ambulância no Estado do Maranhão.

Esta propositura visa cobrir uma lacuna jurídica e adequar à
profissão de condutor de ambulância, criada através da Lei Federal n°
12.988, de 18 de junho de 2014.

Outrossim, a categoria dos condutores de ambulância vem
desenvolvendo uma série de ações que os diferenciam dos demais
motoristas, afinal, para o exercício legal da profissão, cada condutor
recebe treinamento específico que garante o conhecimento de técnicas
próprias com capacidade, inclusive, de salvar vidas em caso de
necessidade ao transportar pacientes, podendo este ser a principal
diferença entre uma recuperação plena e o óbito do paciente.

Ressalta-se que, o devido reconhecimento à categoria no Estado
do Maranhão, ainda que tardio, avança, garantindo a qualidade e
excelência nos serviços prestados no setor de saúde no estado.

Registra-se, por oportuno, que o pleito foi encaminhado a este
Poder Legislativo por intermédio do Sindicato dos Condutores de
Ambulância do Maranhão – SINDCONAM, representado pela pessoa
do seu Digníssimo Presidente, o Sr. Fernando Rodrigues França.

Diante do exposto, ante a relevância da matéria, contamos com
o apoio dessa Augusta Assembleia para a aprovação do presente Projeto
de Lei em tela.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 29 de abril de
2019. - Pará Figueiredo - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 224 / 19

Considera de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
CASA DE LILI

Art. 1º - Fica considerada a Associação Casa de Lili, entidade
Civil, sem fins lucrativos, fundada em 12 de dezembro de 2016, com
sede na Estrada da Vitória, nº 3.687, Bairro João Paulo, São Luís,
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 26 de março de 2019. -
CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A Associação Casa de Lili, é uma entidade civil, sem fins

lucrativos, com sede e foro no município de São Luís, no Estado do
Maranhão.

Fundada em 12 de dezembro de 2016, a entidade tem como
OBJETIVOS: Promoção de atividades ligadas à cultura e à arte;
Promoção da defesa de direitos sociais; Produção e promoção de eventos
esportivos.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado pelo Associação Casa de Lili, declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir
os benefícios decorrentes dessa condição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 26 de março de 2019. -
CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 225 / 19

Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado
do Maranhão o Festejo do Padroeiro São
Raimundo Nonato, realizado no Município de
Tuntum/MA.

Art. 1º Fica reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial o
Festejo do Padroeiro São Raimundo Nonato, realizado no Município
de Tuntum/MA.

Parágrafo Único. Competirá ao Estado, em conjunto com o
Município, o acesso as fontes de cultura, apoio e incentivo para o
Festejo.

Art. 2º Cabe a Secretaria Estadual da Cultura, juntamente com
o poder público municipal, a promoção e adoção de medidas necessárias
à sua preservação.

Art 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O Festejo do Padroeiro São Raimundo Nonato, que acontece

em Tuntum, é realizado anualmente desde os anos 60. Ou seja, há
quase sessenta anos essa manifestação cultural e religiosa ocorre na
cidade, atraindo não só os moradores tuntuenses, mas também muitos
visitantes de municípios vizinhos.

A festividade ocorre no fim do mês de agosto de todo ano no
período compreendido entre 22 e 31. Diariamente, a semana do Festejo
conta com a “Santa Missa”, ocorrendo, em seguida, os leilões, nos
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quais são arrematados vários objetos, produtos alimentícios e até mesmo
gados. O montante proveniente dos leilões é doado à Paróquia de São
Raimundo Nonato, como forma de ajuda à Santa Igreja Católica.

No entanto, em que pese ter toda uma semana de celebração, o
ponto alto do Festejo de Tuntum acontece no dia 31 de agosto. Dada
a importância e a tradição dessa data, já há, inclusive, feriado municipal
em Tuntum. É nesse dia que é realizada a “Santa Missa dos Vaqueiros”
da região. Após a Missa em homenagem aos vaqueiros, a eles é oferecido
um grande café da manhã. Posteriormente, os vaqueiros saem às ruas
em uma enorme cavalgada, carregando a imagem do padroeiro da cidade,
o São Raimundo Nonato.

É importante salientar que a tradição anual do Festejo de São
Raimundo Nonato só vem aumentando com o passar dos anos,
fortalecendo até mesmo o turismo local e estadual, uma vez que
participam da festividade não só os moradores da cidade de Tuntum,
como os que residem em outros municípios, além de atingir não apenas
os católicos, mas também praticantes de outras religiões, que não deixam
de prestigiar o maior evento cultural tuntuense.

Desta forma, por ter tomado uma proporção grande, de
importância estadual, uma vez que atrai milhares de pessoas na região
central maranhense, movimentando turismo, cultura, religião, economia
e folclore maranhense há quase seis décadas, solicita-se que o Festejo
do Padroeiro São Raimundo Nonato, realizado no Município de
Tuntum/MA, passe a ser reconhecido como Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão.

Essas são as razões para apresentação do presente Projeto de
Lei, para o qual peço o apoio dos nobres pares.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
maio de 2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 007 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno,
requeiro o envio de Moção de Aplausos ao escritor e Juiz de Direito
Senhor José Eulálio Figueiredo de Almeida, em homenagem a colaboração
pela obra de sua autoria “O Crime do Desembargador Pontes Visgueiro”.

A obra retrata o fato ocorrido em 14 de agosto de 1873, que
resultou no feminicídio de uma jovem de nome Maria da Conceição,
praticado pelo jurista desembargador Pontes Visgueiro, a data 14 de
agosto, representa o marco balizador e a bandeira de luta do combate a
violência de gênero, a fim de evitar a incidência de conduta agressiva a
integridade física ou psicológica da mulher maranhense.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 24 de abril de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 242 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta Casa, requeiro à Vossa Excelência,
que depois de ouvida a Mesa, seja criada uma Comissão Temporária
Especial com a finalidade de Promover o Estudo sobre um Novo Modelo
de Governança de Recursos Hídricos e Saneamento Básico no Estado
do Maranhão.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), São Luís, 30 de abril 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. 06.05.19
EM: 03.05.19

REQUERIMENTO N° 243 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta Casa, requeiro à Vossa Excelência,
que depois de ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública no dia
23 de maio do corrente ano, às 9 horas, em Caxias – MA, no Centro de
Treinamento João Paulo II, abrangendo os municípios que compõem a
Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru.

Audiência esta conta com o apoio da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão em parceria com a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão – SEMA e da
Prefeitura Municipal de Caxias.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), São Luís, 30 de abril de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 02/05/2019

INDICAÇÃO Nº 648 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES,
solicitando, em caráter de urgência, reforma da Unidade Mista José
Maria Santos Jacinto para a cidade de São João Batista- MA.

Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes
para que diminua o desconforto dos usuários e profissionais na unidade,
após concluída, não restam dúvidas que haverá aumento no número de
atendimentos, dando maior qualidade e eficiência no serviço para toda
população joanina.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 29 DE ABRIL
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 649 / 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, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando:

a) completa pavimentação asfáltica da Rua São Jerônimo,
localizada no Bairro Cruzeiro de Santa Barbara (cujo ponto de
referência é a garagem da empresa Araújo Transportes).

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, pois trata-se de importante via
por onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive
sendo o corredor dos ônibus que atendem aquela população, mas
encontrando-se intrafegável.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de
abril de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 650 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes
providências no sentido de que seja feita a recuperação asfáltica da
MA-332  no trecho que liga os municípios de Matões do Norte,
Cantanhede e Pirapemas, totalizando 65 km (sessenta e cinco)
quilômetros.

Solicitamos por meio desta Indicação a recuperação asfáltica
da MA-332 no trecho aproximadamente de 65 km que interliga os
municípios de de Matões do Norte, Cantanhede e Pirapemas.

Atualmente essas estradas encontram-se com difícil tráfego
para veículos, considerando o precário estado de conservação que as
mesmas se encontram, devido às chuvas, que tornou o asfalto irregular,
deixando a via com uma frágil locomoção e sem segurança, em toda a
sua extensão.

Além da importância da infraestrutura rodoviária e visando
uma melhora na qualidade de vida dos moradores que militam no dia a
dia das cidades, distritos, povoados, comerciantes e produtores rurais
que usam a rodovia para escoar a produção e para a adquirir os insumos;
dos gerando renda e avanços para a região, fazendo uma boa ligação
terrestre para todos que passam por ali.

A proposição que trata esta Indicação visa atender uma
solicitação de moradores dos referidos municípios, área objetivando
reduzir o alto índice de incidentes ocorridos no local, melhorar o tráfego
de veículos e obtenção de um trânsito seguro, que somente ocorrerá
com a perfeita estrutura e organização.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata
de questões concernentes a infraestrutura pública e rodovias, bem
como a boa vontade do atual Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 29 de abril de 2019. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1ºVice-Presidente

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, todos que acompanham a transmissão desta
Sessão. Eu venho, nesta oportunidade, Deputado Edivaldo, fazer uma
homenagem a uma pessoa que completa uma digna carreira na Polícia
Militar. E, às vezes, até poderíamos deixar que passasse despercebido
aqui nesta Casa, mas é uma trajetória tão marcante que não nos permite
esquecer. Eu falo do Coronel Pereira, ex-Comandante-Geral da Polícia

Militar, que, nesta semana, encerrou sua carreira de 34 anos de policial
militar. E eu falo com reconhecimento de sua trajetória. Trajetória esta
inconfundível, marcada pela honra, pela ética, pela disciplina, pela
dedicação. Uma pessoa com que eu não tinha um relacionamento muito
perto. Vim conhecê-lo quando ele estava à frente da Polícia Militar,
mas sempre o trato, a dedicação, a vontade de resolver as demandas
fizeram com que eu tivesse essa admiração e esse respeito. Coronel
Pereira entrou na Polícia, entrou no Exército ainda e ficou no Exército
durante sete anos. Depois passou no concurso da Polícia Militar e
veio seguindo todas as etapas. Alcançou o posto máximo da Polícia
Militar numa trajetória vencedora, porque não é fácil nos dias de hoje
alguém concluir 34 anos de Polícia com tanta dedicação, com tanto
reconhecimento. À frente da Polícia Militar, ele nunca se colocou como
um oficial distante dos praças; muito pelo contrário, estava sempre no
meio dos praças. E foi visto talvez como o Comandante Geral mais
próximo dos praças. Um homem operacional, um homem com estratégias
claras, com conhecimento próprio das atividades que ele sempre
desenvolveu. Conheceu na base, conheceu ensinando ali na formação
dos cursos para soldados, para comandos especiais, como ele mesmo
vive essa rotina à frente do Cosar. Dos treinamentos mais específicos
ele estava lá à frente e quando no Comando da Polícia Militar, no
Comando Geral, desenvolveu com muita honra, com muita dedicação e
com muitos resultados esse trabalho por mais de um ano, que ficou à
frente do Comando Geral da Polícia Militar, reforçando, assim, a gestão
do Governo Flávio Dino no quesito segurança. Eu digo isso, Senhores
e Senhoras, Deputadas e Deputados, porque 34 anos de dedicação à
Polícia Militar, com tamanha honra, com a dedicação, com capacidade
e com resultados, não é todo dia que alguém completa. Completou,
portanto, cinco anos como coronel e a legislação que foi inclusive
alterada por esta Casa já prevê esta aposentadoria, quando se completa
os cinco anos de coronel. É certo que ele está ainda no pleno vigor de
sua juventude. Um homem muito enérgico, um homem que busca
sempre estar em atividade terá muito ainda o que contribuir com a
nossa sociedade do Maranhão. Na última eleição foi candidato a
deputado estadual, levou sua ideia. E eu tenho certeza de que foi uma
experiência muito boa, muito importante para sua trajetória e também
para quem acredita no Coronel Pereira. Eu venho, Presidente, neste
momento em que poderia de repente o tanto de vezes que nós o
solicitamos como Casa Legislativa em audiências, com requerimento,
com reivindicações, à época que ele comandava a Polícia Militar do
Maranhão, eu acho mais do que justo a gente fazer essa referência de
que completa a sua carreira na Polícia Militar, um homem honrado, um
homem digno com uma bela trajetória, trajetória esta, exemplar, para
todos que estão na Polícia Militar e também fora dela. Um bom policial,
um bom pai de família, um bom cidadão. Como o Apóstolo Paulo diz:
“Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé”. Eu
tenho certeza de que as referências de vida do Coronel Pereira podem
trazer esse versículo como um lema de vida. Porque ele combateu o
bom combate, completou a carreira com a maior honra, tendo alcançado
todos os patamares a que se propôs com a humildade, com a dedicação
que lhe é peculiar. E, agora, finaliza a sua trajetória na Polícia Militar,
mas terá muito mais com o que contribuir com o povo do Maranhão,
onde ele se propuser. Parabenizo, portanto, a trajetória do Coronel
Pereira, pelo brilhante trabalho que, com certeza, inspira muitos que
estão começando na vida pública a seguirem este trabalho de dedicação,
de competência, e de muita honra. Desejo êxito em todos os desafios
que se seguirão, ao Coronel Pereira, a toda a sua família. E o parabenizo
e a toda a Polícia Militar por ter permitido que se construísse uma
trajetória digna em todas as esferas em que ele se prontificou. E hoje
finaliza um grande trabalho e que esta Casa faz questão de reconhecer.
Muito obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
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galeria que nos assiste, todos que nos acompanham pela Rádio e TV
Assembleia. Senhor Presidente, hoje estamos parabenizando a nossa
cidade de Barra do Corda, cidade essa que amanhã completará 184
anos de emancipação política. Estaremos acompanhando o prefeito
Eric, o vice-prefeito Leandro Sampaio, os vereadores e os secretários
municipais em algumas ocasiões, em algumas inaugurações, em alguns
eventos preparados pela Secretaria de Cultura do município, alguns
eventos preparados por todo o grupo político que hoje está à frente da
prefeitura de Barra do Corda. Aqui, Senhor Presidente, eu gostaria de
estender esse convite a todos os parlamentares desta Casa, a todos os
amigos e amigas, deputados e deputadas estaduais, para estarmos
presentes amanhã no aniversário da nossa querida Barra do Corda que,
nos últimos seis, sete anos, tem melhorado bastante e tem tido alguns
avanços com o prefeito Eric, o vice-prefeito Leandro Sampaio. Senhor
Presidente, amanhã nós iremos participar da missa, às 07h30, logo
depois nós iremos entregar a rua da feirinha que teve um trabalho de
reestruturação e recapeamento. Também serão entregues equipamentos
como tratores, caminhões, algumas caminhonetes e carros para
assistência social. Todos foram comprados pelo prefeito municipal
para melhorar a vida das pessoas, a vida dos barracordenses. Senhor
Presidente, também serão entregues os títulos de regularização, em
Barra do Corda, de toda a feirinha. Para quem não conhece Barra do
Corda, a feirinha é onde as pessoas, depois das festas, depois dos
eventos, encontram comidas, então várias pessoas têm ali os seus
quiosques de comidas. O prefeito Erik irá entregar o título de
regularização de todos aqueles quiosques e fará uma assinatura junto
com o vice-prefeito, junto com o secretário de Agricultura, o ex-vereador
Rivelino Duailim, do convênio entre o Banco do Nordeste e a Prefeitura
de Barra do Corda a fim de beneficiar os produtores rurais de Barra do
Corda, principalmente os produtores que fazem e que vendem a
merenda escolar para o município de Barra do Corda. Depois iremos
entregar, às 15 horas, o prefeito Eric irá entregar um anexo do Hospital
Acrísio Figueiras. Esse anexo foi construído ao lado da do hospital
Materno Infantil e estaremos entregando o anexo do hospital Acrísio
Figueiras. Assim também o prefeito, junto com a primeira-dama Bruna,
criou um projeto, o projeto Bem Nascer, que será iniciado lá também,
às 15h, no hospital Materno Infantil. Às 16h30, vamos participar da
inauguração de 2 km de asfalto, Senhor Presidente, no povoado
Cajazeira/BR. Tendo em vista que o Prefeito Eric ficará na história do
município de Barra do Corda, o único prefeito que asfaltou o povoado
no município de Barra do Corda, como também o único prefeito que
fez calçamento ali naquele município, em povoados da cidade. Então,
Senhor Presidente, às nove horas iremos participar da solenidade de
abertura do show do cantor da banda 40 graus e do cantor renomado
Mano Walter. Dia 5, Senhor Presidente, continuam as festas de
inauguração, onde nós vamos inaugurar o poço de um povoado chamado
Vila Serraria. Estaremos todos presentes novamente. Dia 6,
reinauguração da UBS do Araticum, um bairro de Barra do Corda,
como também a inauguração da ponte do povoado Ipiranga. Senhor
Presidente, não acabando ainda as inaugurações no município de Barra
do Corda, no dia 10, Deputado Vinícius Louro, o Governador Flávio
Dino estará junto conosco, estará com o nosso grupo político, aqui
onde convido a todos vocês, para a inauguração da drenagem. Onde
estivemos acompanhando ontem com o Prefeito Eric, a drenagem da
rua Rio Purus. Uma drenagem que era muito aguardada por todos os
barracordenses. Uma obra em que foram investidos mais de três milhões
de reais. E ali melhorando a vida das pessoas do nosso município,
Senhor Presidente. Satisfeito, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhores Deputados e
Senhoras Deputadas, galeria, imprensa, povo do Maranhão que nos
assiste por meio da TV Assembleia e também do nosso Instagram.
Senhor Presidente, venho comunicar que acabamos de concluir uma

reunião da comissão de Meio Ambiente e que nela ficou deliberado
que, no dia 23 de maio, na cidade de Caxias, Deputado Zé Gentil,
Deputada Cleide Coutinho, Deputado Adelmo Soares, nós
finalizaremos todo o processo de mobilização para a criação do pré-
comitê da Bacia do Rio Itapecuru. Nós concluiremos esse trabalho que
nós conduzimos no ano passado, de 2018, realizando audiências públicas
na cidade de Coroatá, Caxias, Colinas, São Luís. E nós vamos finalizar
na cidade de Caxias para que a gente possa ali concluir esse estudo.
Nós estivemos reunidos agora com o Secretário adjunto da ASSEMA,
Dr. Diego, e que confirmou a participação da Secretaria de Estado e
também a sua secretaria executiva do conselho estadual de recursos
hídricos, com essa conclusão senhor presidente, ficara instituído o
pré-comitê da Bacia do Rio Itapecuru, e esse pré-comitê terá a função
de mobilizar e elaborar o plano de bacias para que a gente possa concluir
findando com a eleição do comitê da bacia do Rio Itapecuru. Tratamos
também, Senhor Presidente, da comissão especial que protocolamos
nesta Casa, enquanto parlamentar a nossa bandeira de luta, durante os
quatro anos, últimos quatro anos. Quem nos conhece, nos acompanha
sabe da luta pela gestão de recursos hídricos do Estado. Então
protocolamos, nesta Casa, uma Comissão Especial. E aqui, de já,
convido os colegas a indicarem os seus líderes, indicarem os colegas,
para que esta Comissão Especial realize um estudo de governança da
política de gestão de recursos hídricos do Estado do Maranhão incluindo
aí também a divisão fisiográfica das bacias hidrográficas do Estado
para que a gente possa ter um novo modelo de governança. Incluindo aí
uma demanda que já nos bate à porta, há alguns anos, é a região de
Pindaré, que possamos criar um Comitê da Bacia do Rio Pindaré. E
também o Comitê do Rio Balsas. Então, essa Comissão Especial terá,
além dessa função, outras funções também, para que a gente possa
ajudar o Governo do Estado a melhorar cada vez mais a sua política de
gestão de recursos hídricos. Então, Senhor Presidente, a Comissão de
Meio Ambiente da qual o Deputado Rigo Teles é o Presidente, eu sou
o Vice-Presidente. Nós continuamos com esse trabalho e esperamos
ter o apoio da sua Presidência , V.Exa. que inclusive já foi Secretário de
Meio Ambiente do Estado, para que a gente possa não só concluir o
trabalho da criação do Comitê da Bacia do Rio Itapecuru, mas também
estabelecer todos os outros Comitês das bacias hidrográficas do Estado
incluindo aí que já tem o andamento do Rio Preguiças e Periá, incluindo
aí também do Rio Turiaçu e os demais rios do Estado do Maranhão.
Então, Senhor Presidente, eu queria apenas destacar isso no fato de
hoje e que nós estamos trabalhando, continuamos o trabalho. E eu
venho aqui também para dar uma satisfação a toda sociedade civil que
nos cobra a conclusão desse trabalho. Então, no dia 23 de maio, nós
estaremos na cidade de Caxias, se Deus quiser, para encerrarmos um
passo da criação do Comitê da Bacia do Rio Itapecuru. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Doutora Deputada Helena Duailibe, por 5
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
funcionários desta Casa. Hoje, eu venho aqui agradecer pela medalha
que recebi ontem, a Medalha Neide Sena, no Rotary Club, do João
Paulo, que foi fundado há 56 anos. E a primeira reunião foi inclusive na
residência de meu pai, Nicolau Duailibe, lá no João Paulo, na praça
Duque de Caxias, fez no dia 30 de abril, 50 anos. E ontem fez um
destaque para algumas pessoas com serviços prestados à comunidade.
E eu fui uma das agraciadas com a Medalha Neide Sena. Então, eu
quero aqui agradecer esta homenagem do Rotary Club. Uma instituição
que tem grandes serviços prestados no mundo inteiro. Inclusive para
os que não sabem, contribuiu fortemente para que a erradicação da
poliomielite, quando de uma forma decisiva, financiou a pesquisa da
vacina da poliomielite e tantos outros trabalhos. E um outro que eu
quero destacar é a questão da doação de próteses mamárias, às pessoas
que tem câncer de mama e que precisam colocar uma prótese mamária,
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recebem gratuitamente pelo Rotary, por meio da Casa da Amizade, que
é formada pelas esposas dos rotarianos. É uma instituição que, ao
longo dos anos, não só no Brasil, mas perto de completar 100 anos, de
forma voluntária, faz um trabalho muito bonito, por isso fiquei muito
honrada porque são essas homenagens que realmente marcam e mostram
pra gente que, às vezes, a gente fica tão cansada e achando se vale a
pena ser político, vale a pena trabalhar no serviço público. Ontem foi
uma noite em que realmente eu me senti muito feliz por estar aqui
como deputada e dividir essa homenagem com todas V.Ex.ªs e com meu
pai, Nicolau Duailibe, que foi um dos fundadores do Rotary Clube do
João Paulo. Também pela manhã participei de uma missa de celebração
pelos 31 anos do Carmelo que trabalha com Freiras e que vivem na
clausura, que vivem só em oração e que fazem há 31 anos um trabalho
muito bonito de evangelização também na sua forma de oração aqui no
Maranhão. Também parabenizar todos os trabalhadores porque foi,
no Dia do Trabalho, que teve também a Romaria dos Trabalhadores e
que encerrou na igreja na Vila Itamar do São José Operário, onde se
comemorou de uma forma ativa, participativa, com questionamentos
importantes para melhorar a vida do nosso trabalhador. Então o dia 1º
de maio para mim foi uma data muito marcante, muito bonita que eu
quero aqui hoje enaltecer e agradecer por tantas comemorações.
Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença da vereadora Didida, de São Raimundo
Doca Bezerra, a pedido do Deputado Vinícius Louro. E também registro
a presença do vereador Carazim, de Senador La Rocque, a pedido do
Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, peço que manifeste também
a saudação ao vereador Carazim, o rei do voto de Senador La Rocque.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Marco Aurélio. Deputado Vinícius
Louro, V. Ex.ª tem cinco minutos. Quem pediu a palavra?

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE – Senhor
Presidente, Pastor Cavalcante.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pastor Cavalcante.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (Questão
de Ordem) – Peço também que registre aí as boas-vindas em nome do
Pastor Cavalcante ao vereador Carazim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro. O vereador está bem prestigiado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Presidente, eu só faço questão aqui de mencionar
que o vereador Carazim, em Senador La Rocque, teve votação que
daria para ser eleito em Imperatriz. Algo surpreendente. Nunca antes
visto naquele município.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de
Ordem) – Proporcionalmente, o vereador mais votado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Mais do que V.Ex.ª em Imperatriz naquela época.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Aí que V.Ex.ª
se engana.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE – Senhor
Presidente, o que nos alegra é que é membro da Assembleia de Deus.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, é por isso que os deputados da Região
Tocantina estão saudando o homem, viu. Com a permissão de V.Ex.ªs.,
eu venho aqui hoje, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder, aproveitar o momento e saudar a vereadora
Didida, da cidade de São Raimundo Doca Bezerra, que está aqui hoje
presente. Em nome dela, eu saúdo todas as deputadas hoje aqui, porque
terça-feira nós estivemos presentes nesta Assembleia, presidindo o
Dia Nacional da Mulher, que foi uma iniciativa da Deputada Helena
Duailibe. E eu agradeço o convite naquele momento oportuno, onde
nós tivemos presidindo essa sessão e, principalmente, homenageando
todas as mulheres do nosso Maranhão e do nosso Brasil. Eu sempre
digo, Deputado Edivaldo Holanda, que para mim todo dia é dia das
mulheres, porque as coisas que a gente acompanha nas redes sociais,
na mídia, coisas feias e o que vem de ser mais bonito no nosso Brasil,
no nosso planeta e lindo é a mulher. Então para mim a mulher é um ser
tão importante não só no nosso planeta, Deputado Edivaldo Holanda,
como na nossa galáxia, que é infinito. Mas eu venho, hoje, aqui mesmo
é para parabenizar aos artistas da terra num grande show emocionante
no Teatro Artur Azevedo, onde tive presente junto com os populares
conterrâneos, junto com os pedreirenses naquela ocasião. E todos ali
se apresentaram tanto em homenagem aos 99 anos de emancipação
política da cidade de Pedreiras, como também em homenagem ao grande
maranhense do século João do Vale. Foi um repertório voltado às
músicas desse grande compositor e poeta João do Vale. E eu fiquei
muito feliz. Às vezes a gente anda em festividades de shows de bandas
de outros Estados, mas quando a gente assiste ali, principalmente
Pedreiras que é um celeiro de poetas, é um berço de compositores, de
artistas a gente fica muito feliz. A expansão e o nome, porque até hoje
o nome de João do Vale contribui para que essas pessoas sejam revelação
tanto no Estado como no Brasil. Eu acredito que a cidade de Pedreiras,
Trizidela do Vale, que hoje tem o nome de Trizidela do Vale também
em homenagem a João do Vale, que a gente possa, todos nós colegas
Deputados aqui presentes também levar essas festividades, levar esse
show para as cidades dos seus prefeitos, para que possam emocionar
todas as pessoas daquela cidade como também os seus familiares.
Muito bonito o show. Fiquei totalmente emocionado, Deputado Marco
Aurélio, nesse show dos artistas da terra da cidade de Pedreiras. Muitos
lá conhecidos, como o Josivan, outros lá como Paulo Pirata, Garrincha.
E em nome deles eu quero aqui parabenizar a todos que estiveram
naquela festividade. Então, novamente, a cidade de Pedreiras está de
parabéns por exportar talentos como esses artistas, esses compositores,
esses poetas que levam o nome de Pedreiras ao Maranhão afora, ao
Brasil afora. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria
maranhense, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio
Alema, internautas, meu cordial bom dia a todos vocês. Inicialmente,
eu gostaria aqui de parabenizar os meus colegas parlamentares que, na
última semana, trouxeram a discussão temas de relevância e importância
no nosso Estado do Maranhão. Gostaria de parabenizar a Dra. Thaíza
Hortegal, por trazer à discussão o tema da Escola da Clínica Escola,
Doutora, inclusive a parabenizo e me coloco à disposição para somar
junto a V. Ex.ªs nesta luta, nesta Casa. Parabenizo também o colega
deputado parlamentar, o ilustre Deputado César Pires, por também
trazer à discussão a importante temática sobre diabetes, hipertensão,
doenças, patologias que vêm acometendo tantos brasileiros, tantas
pessoas. Muito importante nós trazermos a discussão, não só na
atenção primária, mas secundária. Também estou aqui como profissional
da saúde para me colocar à disposição para somar junto a V. Ex.ªs, o
nosso colega Deputado Yglésio, que também discutiu essa semana
acerca da metropolização da Ilha de São Luís. Importante discussão
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diante dos sérios problemas que nós temos enfrentados aqui dentro da
grande Ilha de São Luís. E eu também queria trazer hoje a esta tribuna
um problema que já foi até levantado por um outro colega parlamentar,
meu colega da minha região, da região Central, o Deputado Fernando
Pessoa colocou e trouxe à discussão, trouxe a esta Tribuna o problema
da Escola Astolfo Seabra, no Povoado Belém. E eu venho aqui,
Deputado, reforçar também o seu pedido, é importante que a gente
realmente se uma. Nós estamos lá muito bem representados, na Região
Central. São vários deputados lá para representar o povo daquela
região. E eu venho aqui também manifestar, manifestar a minha
preocupação em relação à escola Astolfo de Seabra que até o momento
não teve o problema resolvido. Hoje pela manhã, já entrei em contato
com o Secretário Felipe Camarão, reforçando esse pedido. E elencando
para ele os sérios problemas que têm acometido essa importante escola
do nosso estado que está situada em um dos maiores povoados do
município de Tuntum. Ele se comprometeu em mandar o mais
brevemente possível uma equipe realmente para resolver esses sérios
problemas que têm acometido a educação naquela região. E
aproveitando também a oportunidade que estamos aqui, que estou
aqui falando em educação, eu apresento para vocês um projeto de lei,
onde dispõe ao qual nós protocolamos na última semana, que dispõe
sobre a garantia de desconto na aquisição de livros periódicos e outros
materiais didáticos correlatos a áreas afins à sua atuação profissional e
ensino aos professores do magistério, onde no artigo primeiro fica
garantido aos profissionais do magistério, da rede pública e particular
desconto mínimo de 20% em livros periódicos e materiais didáticos
correlatos a áreas afins à sua atuação profissional e de ensino. O mesmo
desconto também deverá ser concedido aos filhos dependentes desses
profissionais quanto na aquisição dos seus livros periódicos, materiais
didáticos enquanto forem economicamente dependentes. Estende-se
ao profissional do magistério aqueles previstos no artigo 64, da Lei
Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que sejam compreendidas
à docência e do planejamento, administração, supervisão, orientação e
inspeção educacionais na educação básica, superior, pública ou privada.
Para a comprovação da qualidade de profissionais do magistério, deverá
ser apresentado pelo menos um dos documentos que permita a sua
clara identificação profissional, como a carteira de trabalho com a devida
assinatura no contrato vigente, carteira funcional vigente, comprovante
de renda que comprove a função exercida. Esta lei entra em vigor a
partir da sua publicação. Eu tenho como justificativa desse projeto
realmente a qualificação continuada dos profissionais. Nós sabemos
hoje que a leitura tem muito a acrescentar em nós como profissionais.
Nossos professores precisam de mais qualificação, mas para que eles
fiquem cada vez mais qualificados, a gente precisa o quê? A gente
precisa ler, a gente precisa adquirir conhecimento. A princípio, este
projeto de lei aparentemente beneficia somente os professores, mas eu
quero dizer a vocês que não, esse projeto vai beneficiar principalmente
os alunos que precisam de professores cada vez mais qualificados. E
nessa perspectiva, esse projeto visa firmar um percentual mínimo de
20%. Já existe uma prática entre as editoras, já existe uma prática entre
as distribuidoras, uma prática que já dá esse desconto entre 10% e
25%, mas a gente quer estabelecer um percentual para que esse desconto
seja dado, tendo em vista a necessidade realmente de aprimorar, de se
transmitir e de se ofertar mais conhecimento para os nossos magistrados.
E eu estou aqui hoje para levantar essa bandeira, para levantar a bandeira
da qualificação, para levantar a bandeira de melhores condições de
ensino para os nossos alunos maranhenses. Eu tenho certeza de que
esse projeto beneficiará, antes de mais nada, Professor Marco Aurélio,
não só os nossos professores, mas principalmente quem está na ponta,
que são os nossos alunos maranhenses. Muito obrigada.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Resolução Legislativa n.º 017/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, que concede Título de Cidadão Maranhense
ao Senador da República Marcelo Costa e Castro. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam em posição.

Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 028/
2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que altera a redação
do artigo 7º do regimento interno. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 070/18, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao senhor Ernesto Luís França de Sousa.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa n.º 021/2019,
de autoria do Deputado Adriano, que concede Medalha do Mérito
Legislativo João do Vale ao cantor Bruno Patrício de Araújo Ferreira.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento n.º 236/19, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 237/19, de
autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento n.º
238/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo. O Deputado está
ausente, mas trata-se de requerimento de pesar, vamos apreciar (lê).
Deferido. Requerimento nº 239/2019, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo (lê). Deferido. Requerimento n.º 240/2019, de autoria da Deputada
Dra. Cleide Coutinho (lê). Deferido. Requerimento n.º 241/2019, de
autoria do Deputado Adriano (lê). Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco Solidariedade/PP,
Deputado Rildo. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Marco Aurélio. Declina. Bloco Parlamentar Democrático
PR/PMN, Deputado Vinícius Louro. Declina. Deputado Wellington
do Curso, por 5 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, nosso mais
cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, quero
destacar nossa atuação parlamentar em defesa daquelas pessoas que se
utilizam da educação, se utilizam do estudo para mudar de vida. Fiz
tudo para passar em um concurso público para mudar de vida sem
depender de pistolão, sem depender de amizade, sem depender de
quem indique e, muitas vezes, sem depender do Poder Público. Aquelas
pessoas se submetem a horas e horas estudando para conquistar uma
vaga no serviço público. E nossa atuação parlamentar é de forma muito
contundente, muito efusiva, bastante atenciosa e dedicada aos
candidatos aprovados em concursos públicos. E assim o fizemos na
cidade de Barreirinhas, na cidade de Pindaré Mirim, na cidade de Matões
do Norte, na cidade de Lago Açu, bem como também na cidade de São
Luís. E, Senhor Presidente, nós recebemos, na última semana, uma
visita de candidatos aprovados no último concurso em Olho d’água
das Cunhãs. O concurso foi realizado em julho de 2018, tem 256
aprovados. Desde janeiro, o concurso está suspenso com várias
irregularidades que foram apontadas. Estaremos realizando audiência
pública. Vamos solicitar audiência pública na cidade de Olho D’Água
das Cunhãs para verificar a situação do concurso em Olho d’Água das
Cunhãs, mas aproveito também para destacar, Senhor Presidente, que
temos recebido muitas reclamações, muitas denúncias acerca do
concurso da Raposa, acerca do concurso de Paço do Lumiar e do
último concurso da cidade de Caxias e de Presidente Dutra. Então
estamos coletando informações, dados acerca desses concursos,
principalmente de Caxias, Presidente Dutra, Raposa e Paço do Lumiar.
Estaremos juntando todas as informações, juntando todas as denúncias,
para que possamos apresentar essas denúncias ao Ministério Público,
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inclusive já está agendado com a Promotora, Dra. Raquel, Promotora
de Paço do Lumiar, para que possamos apresentar essas denúncias que
chegaram ao nosso gabinete não de hoje, bem antes da realização do
concurso público. E se avolumaram com o resultado do concurso. Isso
envolve uma mesma instituição que já tem investigação em outros
estados, em outros Ministérios Públicos. E nós estamos coletando
todas as informações, juntando todas informações para que possamos
apresentar ao Ministério Público. Então, hoje, a nossa defesa dos
aprovados no concurso público. E para finalizar vamos realizar audiência
pública, na cidade de Olho D’Água das Cunhãs, para tratar com os
aprovados, com a Prefeitura de Olho D’Água das Cunhãs, com o
Ministério Público e com o Judiciário. É o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Quadragésima Terceira Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia trinta de abril de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio
Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Vinícius
Louro, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
Senhores Deputados:  Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ciro Neto,
Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus,
Neto Evangelista, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, 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. Não havendo oradores
inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando Vetos Totais aos Projetos de Lei nºs: 007/
2008, do Deputado Stênio Rezende; 148 e 159/11, ambos da Deputada
Valéria Macedo; 305/2011, do Deputado Eduardo Braide; 054/2012,
da Deputada Cleide Coutinho; 095/2012, do Deputado Carlinhos
Florêncio; 018/2012, do Deputado Antônio Pereira; 144/2012, da
Deputada Francisca Primo; 036/2013, da Deputada Valéria Macêdo;
042/2013, do Deputado Othelino Neto; 008/2013, do Deputado
Manoel Ribeiro; 144/2013, do Deputado Edilázio Júnior; 012/2013,
do Deputado Roberto Costa; 058/2011, da Deputada Francisca Primo;
143/2012, do Deputado Edilázio Júnior; 248/2012, dos Deputados
Fábio Braga e Carlinhos Florêncio; 291/2013, do Deputado Rigo Teles;
280/2013, da Deputada Francisca Primo; 114/2014, do Poder Executivo;
003/14, do Deputado Manoel Ribeiro; 004/14, do Deputado Manoel
Ribeiro; 325/2013, do Deputado César Pires e 285/13 da Deputada
Gardênia Castelo. Os citados vetos foram votados em blocos, sendo
todos mantidos pelo Plenário, conforme votação nominal. O Projeto

de Lei nº 049/2018, de autoria do Poder Executivo, foi retirado devido
a apresentação de Emenda, pelo Deputado Rafael Leitoa e os Projetos
de Lei nºs 154/2019, do Deputado Duarte Júnior 117/19, do Deputado
Adelmo Soares e o Projeto de Resolução Legislativa nº 070/2018, do
Deputado Neto Evangelista foram transferidos devido a ausência dos
autores. Em primeiro turno, regime de prioridade, acatando emenda da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJC, o Plenário
aprovou o Projeto de Lei n° 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, com
parecer favorável da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle. Em segundo turno, tramitação ordinária foi
aprovado e encaminhado à sanção Governamental o Projeto de Lei nº
036/2017, de autoria do Deputado Adriano, que dispõe sobre a
obrigação das agências bancárias em receber contas de outras instituições
financeiras, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e das Minorias. Em primeiro turno, tramitação
Ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº
013/2019, de autoria dos Deputados Edivaldo Holanda e Othelino
Neto, que concede medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Celso da
Conceição Coutinho, com parecer favorável da CCJC. Na sequência,
foram aprovados os Requerimentos nºs: 230/2019, do Deputado Arnaldo
Melo, enviando votos de congratulações à população do Município de
Grajaú, pelo seu aniversário a ser comemorado no mês de abril; 231/
2019, de mesma autoria, ao Defensor Público Geral do Estado do
Maranhão, Senhor Alberto Pessoa Bastos, para que tome as
providências necessárias para instalação de Defensorias Públicas nos
Municípios de Passagem Franca, Colinas e Governador Nunes Freire;
233/2019, do Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja enviado
votos de aplausos à população do Município de Pedreiras, pela
passagem seu aniversário comemorado no mês de abril; 234/2019, do
Deputado Adriano, solicitando regime de urgência para o Projeto de
Resolução Legislativa nº 21/2019, de sua autoria. Sujeito à deliberação
da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 235/2019, do Deputado
Fernando Pessoa, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas no período de 22 de abril a 03 de maio do
corrente ano, conforme atestado médico. Na forma regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de
Resolução Legislativa nº 028/2019, do Deputado Neto Evangelista e
os Requerimentos nºs 236 e 237/2019, da Deputada Doutora Helena
Duailibe; 238 e 239/2019, do Deputado Arnaldo Melo; 240/2019, da
Deputada Doutora Cleide Coutinho e 241/2019, do Deputado Adriano.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito.
Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no
Expediente Final. 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, 02 de abril de 2019.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 ÀS 11h.

ASSUNTO: Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento n.º 217/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena
Duailibe, destinado a homenagear o Dia Nacional da Mulher.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento n.º 217/2019, de autoria da Senhora Deputada Doutora
Helena Duailibe, em comemoração ao Dia Nacional da Mulher. Convido,
para compor a Mesa: Excelentíssima Senhora Ana Mendonça, Secretária
de Estado da Mulher; Excelentíssima Senhora Betânia Cantanhede,
Secretária Municipal da Mulher. Com muita honra e com muito carinho,
também quero convidar a senhora Graça Melo, ex-Deputada Estadual
e ex-Prefeita do município de Pedreiras, e me orgulha bastante como
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conterrâneo daquela cidade de Pedreiras a presença dessa ilustre ex-
Deputada. Gostaria também de chamar a Coronel Maria Augusta.
Gostaria também de convidar a senhora Lúcia Gatto, professora, bióloga
e presidente do Conselho Estadual da Mulher no Maranhão. Gostaria
também de chamar a senhora Raquel Miranda Jordão da Silva, diretora
de Administração e Finanças do Sebrae Maranhão. Gostaria também
de chamar a senhora Rebeca Alexandre, chefa do Departamento de
Autonomia Econômica da Secretaria da Mulher. Gostaria de chamar a
senhora Susan Lucena, Diretora da Casa da Mulher Brasileira. Antes
de mais nada, eu queria agradecer ao convite da Deputada Helena
Duailibe que nos convocou para presidir esta sessão tão importante
sobre esse Dia Nacional da Mulher, registrando que deputadas aqui
presentes, secretárias, todas as convidadas aqui na Mesa e as senhoras
que se encontram aqui neste Plenário, na Casa do Povo, particularmente,
deputada, para mim todo dia é dia da mulher, mas hoje foi escolhido
esse dia tão importante, tão lindo, é um momento de carinho que a
Assembleia Legislativa, por meio da Deputada Helena Duailibe,
podemos proporcionar a todas as senhoras aqui presentes. Convido a
todos para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino Nacional
Brasileiro, interpretado pelo idioma ticuna pela indígena Tijuana Ticuna.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Antes de escutarmos a nossa querida Deputada
Helena Duailibe, eu gostaria de registrar a presença da Senhora Carla
Melo, filha da ex-Deputada Graça Melo, da Senhora Dina Anselmo,
Secretária de Assistência Social do município de Trizidela do Vale, e a
Liderança do município de Grajaú, o Senhor Germano, que também se
encontra aqui neste Plenário. Concedo a palavra à Senhora Deputada
Dra. Helena Duailibe, autora do requerimento de convocação desta
Sessão Solene, que falará em nome do Poder Legislativo.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Exmo. Senhor Deputado Vinícius Louro, Presidente nesta Sessão, eu
não poderia escolher outra pessoa senão V.Exa., Deputado, porque
V.Exa., com essa sua sensibilidade e essa sua emoção, faz essa Sessão
diferente. Excelentíssima Senhora Ana Mendonça, eu diria a mãe e o
pai desta Sessão Solene, quando eu pensei em fazer, registrar esta data
tão importante, porque é sempre despercebido o Dia Nacional da
Mulher, só se fala do Dia Internacional. A primeira coisa que eu fiz foi
ir visitar a Secretária Ana Mendonça. Imediatamente, ela pensou na
Sessão Solene. Ela colocou a sua equipe à nossa disposição. E ela é o
pai e a mãe desta Sessão Solene. Excelentíssima Senhora Bethânia
Cantanhede, Secretária Municipal da Mulher, muito nos honra a sua
presença nesta manhã; Senhora Graça Melo, ex-Deputada, minha amiga
também, também muito maior a nossa amizade porque é construída
também nos laços da Igreja, é um orgulho muito grande, doutora Graça,
tê-la aqui nesta manhã; Coronel Maria Augusta, Comandante da Patrulha
Maria da Penha, que nos orgulhamos e vamos fazer também, agora em
maio uma apresentação dos trabalhos da Patrulha, aqui na Assembleia.
Senhora Lúcia Gato, professora, bióloga e Presidente do Conselho
Estadual da Mulher no Maranhão, que faz toda a diferença nesse
Conselho, obrigada pela sua presença. Senhora Raquel Miranda Jordão
da Silva, diretora de Administração e Finanças do Sebrae-MA, que vai
trazer para nós aquilo que realmente precisamos, é mostrar o
empreendedorismo. Nós mulheres somos empreendedoras e a senhora
vem a contribuir bastante nesta nossa Sessão Solene. A senhora Rebeca
Alexandre, chefe do Departamento de Autonomia Econômica da
Secretaria da Mulher, muito obrigada pela sua presença. Senhora Susan
Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira, que hoje está fazendo
um Workshop lá, mas está aqui nos prestigiando, prestigiando as
mulheres e mostrando o quanto ela se doa nessa causa. E todos vocês
que estão aqui presentes e, em especial, eu queria registrar a presença
da delegada Kazumi, que chegou e que também muito nos honra e com
quem tenho aprendido muito nessa questão da mulher e todos vocês
que hoje estão aqui nesta sessão solene. Hoje estamos comemorando o
Dia Nacional da Mulher. Esta data simboliza a luta, a vitória e as
conquistas alcançadas pelas mulheres na sociedade, provando

definitivamente que não existem distinções de sexo quando o assunto
é desenvolvimento humano. Quero aqui parabenizar todas as mulheres
batalhadoras que conseguiram conquistar seu espaço na sociedade, na
vida empresarial, política, comunitária e perante a sociedade brasileira,
congratulando-me especialmente com as mulheres do nosso querido
estado do Maranhão. E aqui é uma alegria muito grande as mulheres
que vieram de outros municípios, que se deslocaram, que estão aqui
para prestigiar esta Sessão Solene. É importante ressaltar a
transformação verificada em todos os setores das relações sociais,
resultado da influência da sensibilidade feminina. As novas relações
humanas exigem responsabilidade social, afeto e emoção, sentimentos
que são próprios da natureza feminina. A conquista agora não se faz
pela força, mas sim pela sensibilidade, poder de persuasão e diálogo
franco onde a verdade é sempre a base do entendimento. A mulher do
novo milênio nos ensina como é possível exercer a liderança sem os
ranços machistas do autoritarismo, da opressão e da violência. Os
valores da liderança, hoje, são a capacidade de aprender, o talento e as
qualidades espirituais. O poder de organização feminino é enaltecido e
valorizado pelas principais empresas brasileiras, tanto no
funcionalismo público, como na iniciativa privada. Elas conseguem
conciliar as tarefas domésticas com a busca do conhecimento
compartilhando o sucesso sem vaidades ou qualquer outro sentimento
menor. No entanto, muitas mudanças precisam ser realizadas para de
fato comemorarmos esta data, pois infelizmente muitas ainda trabalham
com a mesma carga horária dos homens e, no entanto, ganham menos.
Segundo dados do IBGE, a informação é de que o rendimento das
mulheres permanece inferior aos dos homens no mercado de trabalho.
Esses dados, senhoras e senhores, não seria só o retrato da injustiça
triste e perversa da realidade brasileira, mas serve também para
demonstrar o atraso de alguns setores de uma sociedade, que não
reconhecem no sexo feminino seu devido valor. Atualmente, as mulheres
constituem 30% dos chefes de família, mas ganham em média apenas
65% do valor dos salários dos homens. Isto sem falar que as mulheres
estão presentes em quase todas as funções. Esforçam-se muito, são
mais atenciosas, calmas, concentradas e funcionam mais do que muitos
homens, Deputado Vinicius Louro. Além disso, enfrentam duplas
jornadas ao chegarem em casa e terem de cuidar dos filhos, da roupa, da
casa, e do marido, com algumas exceções é claro. Por isso, elas merecem
atenção especial por parte desta Casa Legislativa, Poder Público e do
Poder Executivo. Mas há outro problema preocupante: a violência
contra a mulher. No Brasil, há cada 15 segundos, uma mulher é espancada.
Setenta por cento dessas agressões ocorrem no ambiente familiar,
independentemente da idade, do grau de estudo, da etnia, da condição
social e cultural. De acordo com a ONU, 25% das mulheres brasileiras
são vítimas constantes de violência no lar, e em apenas 2% dos casos
o agressor é punido, e são as maiores vítimas de abusos sexuais do
mundo. No Nordeste do país, a violência contra a mulher vem
aumentando. Os números de assassinatos de mulheres no Maranhão
são os mais altos de acordo com o atlas da violência do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA. Foi o Estado em que este
crime mais cresceu entre 2005 e 2017, indo na contramão de muitos
estados, onde houve redução de 35% em São Paulo e Rio de Janeiro
28%. Para se ter uma ideia, no Maranhão o aumento foi de 130%.
Foram mais de mil mulheres assassinadas. O documento do IPEA
destaca que utiliza a base de dados do sistema de informações sobre
mortalidade, que não especifica quais mortes de mulheres foram
feminicídios, quando a mulher morre pela sua condição de gênero. Por
tudo isso, senhoras e senhores, mas do que simples comemoração do
dia nacional da mulher, devemos lutar para reduzir a discriminação,
melhorar as condições de trabalho, igualar as oportunidades,
implementar remuneração justa e equitativa pelo mesmo serviço e,
principalmente, intensificar a luta contra a violência. Estaremos fazendo
isso por nossas famílias. Mais do que nosso dever, é uma questão de
justiça. E eu queria também aqui registrar a presença da Cristiane
Bacelar, que faz parte do Partido Solidariedade e que nós já havíamos
discutido muito sobre isso. E ela tem lutado muito para que a gente
consiga fazer uma grande proposta para as mulheres. Quero finalizar a
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minha fala destacando a importância do papel da mulher na sociedade
brasileira, objetivando um país mais justo, soberano e democrático.
Feliz Dia Nacional da Mulher e muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Deputada Helena, só aguarde um pouquinho na
tribuna. Para mim é um motivo de muita honra passar a presidência
desta audiência e oportuno, haja vista que V.Ex.ª é uma mulher que
representa aqui as mulheres no estado do Maranhão, é uma mulher
guerreira, batalhadora, mãe, e realmente a gente fica muito feliz de ter
V.Ex.ª, deputada, aqui hoje. Secretária da Mulher, Ana do Gás, que nos
orgulha bastante. Antes de entregar esta presidência, eu também não
poderia deixar de dar um pouco do meu, da nossa homenagem, haja
vista que aqui nós temos tantas mulheres mães, tantas mulheres mães
e pais, tantas mulheres avós, mulheres trabalhadoras, mulheres aqui
guerreiras que realmente precisam que a classe política, precisam que
realmente essa valorização seja efetivada. Em pleno século XXI, nós
não podemos admitir o que nós estamos vendo ocorrer no nosso Brasil,
no nosso estado, acerca das diferenças entre homens e mulheres. Aqui
eu só tenho a dizer a vocês que tudo que vem acontecendo no nosso
Brasil, que vem passando pelas dificuldades, pelas coisas feias que a
gente olha na mídia, na televisão, nas redes sociais, vocês são o que há
de mais lindo e de mais perfeito não só no nosso planeta, mas em toda
galáxia. O meu muito obrigado. Quero chamar aqui a Deputada Helena
Duailibe para presidir a sessão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE - Concedo a palavra à Deputada Ana
Mendonça, Secretária de Estado da Mulher.

A SENHORA SECRETÁRIA ANA MENDONÇA - Bom dia
a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar
aqui, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de compartilhar
conhecimentos, aprendizados, luta, conquista ao lado de uma grande
mulher humilde e solidária que ouve, que aconselha, que tem uma vasta
experiência na vida pública, como mãe, como médica e que foi muito
generosa em dizer que sou mãe e pai desta sessão, mas tudo isso só
está acontecendo porque nós somos duas mulheres que lutamos para
ocupar esses espaços. Dra. Helena Duailibe, hoje deputada, foi
vereadora e não competimos entre nós, pois esse é o sentimento que
nós queremos transmitir nesta sessão solene, isto é, que nós, mulheres,
não precisamos competir, nós temos que nos unir para alcançarmos e
ocuparmos o lugar que quisermos. Então, Doutora, eu quero aqui
agradecer a oportunidade e dizer que estou muito feliz de perceber que
a Procuradoria da Mulher, esta Assembleia cresceu muito com a sua
presença, com o seu mandato. E nós, mulheres maranhenses, estamos
muito bem representadas. Muito obrigada. É com muito carinho que
me dediquei e estou aqui à disposição, por meio do Governador Flávio
Dino, por meio da Secretária de Estado da Mulher, como parlamentar
licenciada e por meio de todas as mulheres maranhenses. Muito obrigada,
Dra. Helena. Quero aqui cumprimentar a Senhora Exma. Betânia,
Secretária Municipal da Mulher, que tem feito um grande trabalho
aqui na nossa Ilha do Amor. Cumprimentar a ex-Prefeita de Pedreiras,
a Senhora Graça Melo. A Coronel Augusta, que é referência, que é
orgulho para nós, mulheres maranhenses, nacionalmente, com a Patrulha
Maria da Penha, que é uma mulher que nos representa e que a gente
fica muito feliz em saber que nós temos aqui uma mulher com uma
pistola ali, com poder de decisão, de força, e a segurança que ela transmite
na sua profissão com amor, com sentimento, com luta, e de ter
enfrentado muitas coisas. A Senhora Lúcia Gato, professora, bióloga,
presidente do Conselho Estadual da Mulher do Maranhão, que também
contribui muito com tudo aquilo que nós somos, principalmente as
mulheres que não têm visibilidade, não só em nosso Maranhão, mas no
Brasil inteiro. Cumprimentar a Senhora Raquel Miranda, Diretora
Administrativa e Finanças do Sebrae, essa mulher empreendedora que
nós estamos aqui tendo muito que aprender com você. Cumprimentar
a Rebeca, que compõe a nova gestão da SEMURH. Essa mulher também

forte, dinâmica, empreendedora, de ideias grandiosas que está se
colocando à disposição do Estado do Maranhão, para que juntas todas
nós possamos, juntas, tem que ser no plural, todas nós possamos
ocupar os lugares de Poder. Cumprimentar a Diretora da Casa da Mulher
Brasileira, Dra. Susan Lucena, que promoveu ainda há pouco, às oito
da manhã, um workshop de comunicação, de humanização com a
imprensa, com os jornalistas, com as rádios, da importância e da
participação da imprensa no combate à violência. E o que tudo isso
pode causar, pelo fator positivo e pelo fator negativo. Parabéns, Susan,
em seu nome cumprimentar a Dra. Lucia Helena, nossa juíza, que
também trabalha incansavelmente na Casa, que tem toda aquela rede de
proteção à violência, a nossa Delegada, Dra. Kazumi, que está sempre
aqui conosco na Assembleia Legislativa, fortalecendo e transmitindo
os seus conhecimentos, hoje superintendente das Delegacias do Estado
do Maranhão da Mulher, então é mais uma mulher em Mesa ocupando
espaço de Poder, tomando as decisões em nome de muitas mulheres,
aqui do nosso Estado. Cumprimentar Silvia Leite, que tem um trabalho
grandioso, altamente humanizado, dentro de suas limitações, das
condições, essa assistente social que também é reconhecida
nacionalmente, por desenvolver um projeto de importância de combate
à violência contra a mulher. Porque nós sabemos que temos as duas
primeiras portas de entrada, quando não se é a Delegacia, é o Pronto-
Socorro, é o hospital e a Silvia Leite tem feito um grande trabalho, eu
gostaria aqui de cumprimentar a todas vocês, a Kari, essa indígena, a
indígena que emocionou a gente com a tradução do Hino Nacional aqui.
Então, hoje, eu queria parabenizar pelo 30 de abril, Dia Nacional da
Mulher, poder dividir com vocês um pouco da minha experiência que
passei para poder ocupar o espaço de poder. Trouxe uns relatos a
vocês, que hoje no Brasil ocupamos a posição 131º no ranking de 189
países com relação ao percentual de mulheres na política. Nossos
Partidos Políticos, eleições após eleições têm dificuldades de inserir a
mulher em seu quadro de ação, mesmo com a cota mínima dos 30%.
Então, ano passado foi ano de eleição, eu fui uma sobrevivente. Das 06
Deputadas que aqui ocupavam espaço de poder, neste ambiente
totalmente machista, mas exceto alguns também que estão aqui, mas
que a gente precisa nos posicionar para que possamos realmente não
sermos invisíveis. E diante de todo esse processo, de todas essas
dificuldades que passamos para estar aqui com as minhas antigas
colegas, que também fizeram seu grande trabalho pelo Maranhão, pelas
mulheres maranhenses como parlamentar, eu fui a única Deputada da
legislatura passada que consegui me reeleger. Então assim, eu transmito
isso com o sentimento de superação. Eu não vou falar da parte ruim
não, vou falar da parte boa, porque eu acho que a gente tem que passar
o que há de melhor, o que é o nosso melhor. Então, o meu melhor foi
superar, lutar, por algumas vezes ia para o carro, chorava, achava que
não fosse conseguir, mas enxugava as lágrimas, levantada a cabeça e
brigava, brigava mesmo e, graças a Deus, que persistir por acreditar
que poderia estar aqui mais uma vez e com a ajuda do povo do Maranhão
de ter reconhecido todo esse trabalho durante 04 anos consegui me
reeleger. E aí a gente se pergunta: como explicar a persistente baixa da
representatividade das mulheres nos espaços de Poder? Ainda existe
pouco apoio às mulheres dentro dos Partidos, bem como em nossa
sociedade que perpetua conceitos machistas e seguem dificultando o
engajamento feminino. Isso é uma coisa que a gente se depara a todo
momento, que existe realmente essa realidade de poucas mulheres
ocupando, até nos nossos Partidos, as Presidências, a gente está sempre
ali no plano B, coadjuvante, nós nunca somos as protagonistas e que
de fato eles precisam da nossa figura. Mas a gente precisa mudar esse
caminho, essa trajetória, essa importância. Além de a gente, mesmo
com a cota mínimo de 30% nem quase consegui alcançar esses 30%,
nós estamos sendo protagonistas de mulheres laranja: ‘ah, mulher serve
para ser laranja em um partido, para isso, para aquilo’. Então assim,
geralmente são imagens e relatos de coisas que vivemos na eleição
passada. Isso foi muito presente. Eu acho que deu para a gente
acompanhar bastante depois dos resultados das eleições o número de
mulher que tem diminuído nos espaços de poder nas câmaras de
Vereadores, nas Assembleias. Aqui, graças a Deus, a exemplo da
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Deputada Helena, a nossa bancada, eu sobrevivi, mas aumentou, hoje
nós somos 8 deputadas. Quero parabenizar o Deputado Othelino,
Presidente desta casa, que enxergou a igualdade entre gênero aqui com
a Mesa Diretora, com a maioria de mulheres. Não é isso, doutora
Helena? Então, assim, são conquistas que para muitos homens parece
irrelevantes, mas para nós é muito importante, doutora Kazumi, poder
ocupar estes espaços, participar das decisões conseguir que, além de
vir através deles, de isso ser notório e ser respeitado. E eu quero
parabenizar aqui o nosso Presidente que nós estamos no biênio com
uma Mesa Diretora com a maioria de mulheres na Assembleia
Legislativa. Então, assim, esse conceito machista, como eu disse, segue
dificultando. Nós somos mulheres que exercem várias jornadas de
trabalho, como a doutora Helena ainda pouco falou. Tem dia com
maestria, sim; outros, não. Ocupamos cargos públicos de peso e exercer
um trabalho poderosos. Nós não podemos aceitar que questionem a
nossa presença nos espaços. Isso é inadmissível, a gente ser questionada
por que a mulher tem que estar aqui? O nosso ser, o nosso íntimo, isso
é algo que realmente nos atinge. E a gente tem que lutar contra isso de
não aceitar que questione a nossa presença nos espaços. É urgente que
a nossa participação seja plena e efetiva em todos os setores e,
principalmente, na política, onde é um dos fatores principais, um
cérebro que vai movendo outras ações e que atinge praticamente todos
os seguimentos. Temos ainda um longo caminho para percorrermos em
busca da igualdade de oportunidades, seja na política ou na vida pública.
Nós precisamos adotar e fortalecer políticas solidárias para a promoção
da igualdade de gênero, há exemplo que eu dei aqui do nosso Presidente,
que tentou equilibrar. E é como a doutora Cleide, a nossa Deputada
fala: ele foi querer dar o pé e a gente pegou logo os braços, a cabeça.
Então assim, é muito importante a gente perceber essa valorização.
Agora falando aqui um pouco de mim, essa minha trajetória política.
Eu queria, assim, me abrir um pouco com vocês para fortalecer a
importância de a gente resistir, que a gente pode realmente ocupar o
lugar que a gente quer. Essa minha trajetória política teve início no
município de Santo Antônio dos Lopes, na qual eu orgulho muito de
ter sido a primeira dama por oito anos. Onde eu vivenciei, Silvia, um
assistencialismo direto com a comunidade, com mulheres carentes,
onde nasceu dentro de mim a vontade de mudar a vida daquelas pessoas,
tendo um companheiro que me deu todo o apoio e que me possibilitou,
não se sentiu ameaçado, porque isso acontece muito, principalmente
em posições políticas quando a mulher tem que realmente ficar ali só
na retaguarda. Muitas vezes ela faz todo aquele serviço, ela tem toda
aquela visibilidade e reconhecimento da população e ainda assim o
marido se prevalece de todo esse papel, ainda assim por respeitar, por
achar que ela não pode ser representada pela figura dela mesmo e acaba
cedendo a esse tipo de situação. Então, assim, eu venho de origem
humilde, precisei me colocar em posições de tomada de decisão, como
eu acabei de falar, de resistir, de lutar, de querer estar aqui, competir de
igual para igual com homens e construir uma história sólida na minha
carreira. Por alguns momentos tive embates aqui com homens, com
figura masculina, e dá vontade, assim, mesmo de sair para a porrada e
tal, mas são comportamentos que você tem que se posicionar porque,
senão, eles passam por cima de você. Nós temos uma maneira de nos
conduzir na política de uma forma mais leal nesse sistema complexo,
nesse sistema antigo de uma política construída sobre negociações, de
você pensar só em si, o que em alguns homens é muito fácil de ser
gerenciado, mas em nós, mulheres, não. Nós temos esse fator de dividir,
a gente tem essa natureza de lealdade, de fazer as coisas com
sentimentos, com emoção. Então, assim, vivenciei toda essa história
no primeiro mandato, fui a terceira deputada mais votada do estado do
Maranhão com 79 mil votos. Resisti nesse segundo mandato, sobrevivi,
eu costumo dizer que sou uma sobrevivente e vou continuar lutando.
Resisti, tirei quase 50 mil votos com o apoio do povo do estado do
Maranhão, fui reconhecida pelo trabalho que exerci e o reflexo disso
foi esse resultado, esse reconhecimento. Você passar à prova com seu
trabalho, com tudo aquilo que você fez, resistir ao machismo de um
ambiente dominado totalmente por homens, você tem duas, três, dez
vitórias ao mesmo tempo, não só relacionadas ao resultado da eleição,

mas resultado da superação, resultado de ter enxugado as lágrimas, de
persistir, incentivar outras mulheres a fazerem parte da política, de
não fazer elas desistirem porque são apontadas, porque não podem
estar aqui. Ah! Tu és mulher. O que tu estás fazendo aqui? Não, então,
assim, para mim foi um grande aprendizado, é uma escola, e eu gostaria
de mobilizar esse sentimento dentro de qualquer uma de vocês que
estão nessas cadeiras, que vocês podem estar aqui neste espaço de
poder, assim como eu estava e me licenciei, que a Dra. Helena está, que
recentemente fui desafiada novamente, fui incumbida pelo Governador
Flávio Dino a gerir a pasta da mulher. Todos os dias, eu acordo pensando
em ações para empoderar as mulheres, as nossas meninas maranhenses,
como tornar a balança menos desigual para nossas negras, para nossas
indígenas, para nossas trabalhadoras rurais, para nossas mães. E aí
você está aqui, se preparar para uma coisa, perceber que você tem uma
colega que tem essa mesma vontade de exercer esse papel como
parlamentar, como procuradora da mulher é ter essa missão de dar o
seu melhor na Secretaria de Estado da Mulher, eu acho que foi um
grande desafio e eu não posso conseguir isso sozinha. Por isso eu
quero contar com apoio de todas vocês para que a gente possa diante
desse órgão do Estado do Maranhão, diante das políticas que o nosso
Governador Flávio Dino adota na Secretaria de Segurança, a exemplo
da nossa Coronel Augusta, na Secretaria de Saúde, eu devo ressaltar
aqui o sucesso que foi lançado recentemente o Cheque Cesta Básica,
pela Secretaria de Estado da Saúde, que consiste em um auxílio para
que nossas mães de baixa renda consigam ter dignidade durante a
gestação no período inicial com os eu recém-nascido, para que ela
possa ter um pré-natal com dignidade, para que ela possa ter pelo
menos o seu alimento durante a sua gestação. Então são políticas que
estão direcionadas em várias secretarias, a exemplo da SEAP, da
penitenciária, o Dr. Murilo Andrade, desenvolvendo todo um projeto
de valorização das detentas, de humanização do tratamento delas. Então
isso é muito gratificante, isso nos fortalece. Devo ressaltar também
algumas ações de sucesso que estão sendo executadas dentro da
Secretaria de Estado da Mulher, de algumas que já existiam lá das
minhas antigas sucessoras, antecessoras, a exemplo da ex-secretária
Terezinha, da ex-secretária Laurinda que também deram o seu melhor
no papel da gestão. Hoje, nós estamos dando continuidade a um projeto
de mulheres que constroem que foi desenvolvido na Secretária por
nossas antecessoras. Porque tudo que aquilo que é bom a gente tem
que dá continuidade, a gente tem que fazer acontecer, não se limitar,
não fui eu, não querer denominar. É preciso a gente ter a finalidade de
executar e atingir aquilo que realmente a gente pretende que é favorecer
as mulheres. E também a Carreta da Mulher que leva educação, serviços
de atendimentos médicos, cidadania para todos os recantos do
Maranhão. Milhares de maranhenses já tiveram acesso a essa carreta.
Então assim, é um mecanismo que causa impacto muito grande porque
nós sabemos as dificuldades e a deficiência que temos. E quantas
mulheres ainda não tiveram o mínimo de condição de fazer um exame
preventivo e nem a mamografia. Então nós temos ainda esses índices
de mortalidade materna ainda bem relevante no nosso Estado e que a
gente precise se unir para diminuir. Companheiras, a gente precisa
seguir firme ocupando esses espaços. Eu quero aqui agradecer,
garantindo as nossas conquistas que o Dia da Mulher é todo dia. Hoje
é o dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher, mas o nosso dia é todo dia
e a gente precisa fortalecer esse sentimento de conquistar para as
nossas cidadãs maranhenses, com muito trabalho, com muita luta e
fazer isto aqui que fizemos hoje, não doutora? Uma aliança, uma parceria
e convidamos todas vocês para se unirem a nós, para que a gente possa
se dar as mãos, ninguém solta a mão de ninguém, lutar pelos nossos
espaços e a gente pode chegar sim aonde a gente quiser. Muito obrigada
a todas vocês.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Muitas pessoas não se identificaram,
então eu vou falhar com algumas pessoas, mas brilhante, V. Ex.ª como
sempre, Deputada, e secretária brilhante. A juíza Lúcia Helena, da Vara
da Violência Doméstica, que nos prestigia. A Rosely Vieira,
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coordenadora geral do Movimento Empreender Mulher. Priscilla
Selares, coordenadora do Coletivo Municipal com Deficiência no
Maranhão. Minha amiga Esmeralda, conselheira municipal da Condição
Feminina. Leonora Moraes, representando a Superintendência da
Mulher no município de Rosário, sei que também Santa Quitéria e
muitos outros municípios que me falaram. Ana Benevides, diretora de
Comunicação da União Brasileira de Mulheres. Sônia Maria Barros,
que foi a primeira coordenadora da Mulher no município de São Luís.
E agora concedo a palavra a Senhora Raquel Miranda Jordão da Silva,
Diretora de Administração e Finanças do Sebrae.

A SENHORA RAQUEL MIRANDA JORDÃO DA SILVA –
Bom dia a todas. Satisfação estar neste Plenário aqui reunindo todas
essas mulheres grandiosas. Assim como a Exma. Deputada Helena
Duailibe, a quem queria cumprimentar toda a Mesa, Secretária Ana,
Deputada também que muito bem explanou um pouco da realidade em
nosso Estado. Queria trazer hoje, na verdade, boas notícias. Eu acho
que no dia que a gente tira para representar o Dia Nacional da Mulher,
a gente precisa ter só palavras de otimismo e palavras de segurança.
Vou divergir um pouco do que foi falado aqui, Deputada Helena, em
relação a alguns dados. Posso garantir a vocês, e vou mostrar um
pouco aqui na apresentação, me permitam fazer uma apresentação que
inclusive tem alguns números e vídeos para mostrar, de que hoje as
mulheres... e vamos falar do nosso Maranhão, as mulheres hoje são
protagonistas quando o tema é empreendedorismo feminino. Essa é
uma realidade já do nosso Estado, uma realidade de Brasil, mas no
Maranhão a gente tem destacado isso e o Sebrae como fomentador do
empreendedorismo. Nós temos acompanhado esses números, dado
assistência, dado apoio aos pequenos negócios no Maranhão. Inclusive
a primeira boa notícia, Deputada Helena e Deputada Ana também, que
sempre estão engajadas com esse tema, é de que nós do Sebrae-MA
propomos um projeto ao Sebrae Nacional. E quando nós propomos
projeto, a gente requer recurso para trabalhar esse projeto. Nós
propomos um projeto para desenvolver o empreendedorismo feminino,
um seguimento direcionado. E nós fomos aprovados com esse projeto
em nível de Brasil. Somente Maranhão e Bahia foram aprovados com
esse projeto. Isso é um resultado muito bom para nós do Sebrae que
acompanhamos o empreendedorismo no Estado. E um resultado muito
bom também para essas mulheres que hoje empreendem no nosso
Estado. Então, no final, eu vou mostrar o convite. As inscrições finalizam
hoje, dia 30, para se inscrever nesse projeto. A nossa previsão eram 30
mulheres, de 30 empreendedoras para o projeto. Hoje nós já temos,
tiramos o número hoje e nós já estamos com mais de 1.000 pessoas,
1.000 mulheres inscritas no projeto. Então esse vai ser o nosso grande
desafio, porque sabemos que o número é grande de mulheres, mas nós
previmos 300 inscrições e hoje já temos mais de 1.000 inscritas. Então
vamos começar, eu queria só iniciar mostrando aqui um pouquinho de
algumas mulheres. E aí me permitam que eu não trouxe exemplos de
mulheres que estão em condição de Poder do nosso Estado, porque
faltaria espaço no slide para a gente demonstrar, mas temos a Luiza
Trajano muitas devem conhecer, Presidente da Magazine Luiza. Luiza
Trajano foi balconista da empresa e hoje representa essa grande empresa
já com faturamento de trinta milhões nos negócios; a Claudia Sender,
que é Presidente da Latam. Ela chegou num momento bem complicado,
que foi na fusão da TAM com a LAN, e ela conseguiu esse espaço aí.
Hoje é Presidente da Latam. A Dalva Mendes, Primeira General da
Marinha, uma mulher de destaque desse segmento, que a gente pensava
que era só masculino. E eu prometo que na próxima apresentação, em
outro fórum, eu vou colocar foto da Coronel Augusta, representando.
A delegada Kazumi, também já conheci em outros ambientes, já escutei
ela falar um pouquinho. E a Mary Barra, que é Presidente da GM,
também um outro segmento que a gente pensa numa posição masculina,
que é de concessionária de carros. E a gente hoje tem aqui uma
presidente mulher. Mas, assim, e a gente pergunta o que essas mulheres
têm em comum? Por que elas conseguiram chegar nesse ambiente? Aí
eu queria falar um pouco de comportamento, que a gente tem alguns
comportamentos e que a gente leva muitas vezes para a nossa família,

para o nosso ambiente de trabalho, para as nossas relações na sociedade,
mas que a gente leva também para o nosso trabalho. Isso faz com que
a gente se destaque. Então alguns comportamentos que fazem hoje a
mulher se destacar nesse ambiente. Persistência, e aí eu posso falar que
persistência é diferente de teimosia. Teimosia é assim, a gente teima
naquilo ali que às vezes a gente nem acredita. A persistência não, eu
vou atrás daquilo ali porque eu acredito naquilo, então, de alguma
forma, eu não desisto. De fato, a mulher tem muito essa característica
do comprometimento, da resolução de conflitos, a gente não senta no
problema somente para se sentar e ficar reclamando, a gente senta e a
gente quer uma solução. Empatia, intuição, inteligência emocional,
resiliência, estabelecimento de metas, persuasão, eu deixei por último
essa rede de contato, isso é o que faz a gente se destacar de verdade
porque a nossa rede de contatos, a nossa rede de relacionamentos faz
com que as mulheres consigam resultados. Bom, esse era o outro tema
que eu gostaria de trazer. Fiquei muita satisfeita quando recebi o convite,
porque de fato o empreendedorismo hoje é o grande tema e a grande
solução para o desenvolvimento do nosso país, é de fato como a gente
consegue sair dos problemas continuar com o Brasil e com o estado
que nós queremos. Eu queria só citar algumas maneiras mais comuns
de empreender, porque, quando a gente fala em empreendedorismo,
normalmente a gente lembra que é empreendedora, dona de alguma
coisa, mas na verdade a gente empreende em vários segmentos. Então
eu tenho aqui um empreendedor informal e aí sim aquele que, de alguma
forma, precisa sobreviver, então eu preciso de dinheiro, eu preciso de
recurso para criar os meus filhos, e aí acaba colocando algum negócio,
muitas vezes tem planejamento, mas empreende de alguma forma. O
cooperado, que é aquele que trabalha, está ligado diretamente a
cooperativas; o empreendedor individual, que é o microempreendedor
individual. Esse é um grande destaque aqui também para o nosso estado,
mostrar mais lá na gente, o empreendedor político, e aí a Deputada
Ana já falou bem um pouquinho desse tema, como a gente consegue
empreender dentro da política. O social, que é o famoso empreendedor
social que trabalha em prol da sociedade; o corporativo, que é muitas
vezes como a gente empreende dentro da nossa organização, do ambiente
em que nós trabalhamos; e o empreendedor que tem o negócio próprio.
Essas são algumas formas mais comuns de empreender, onde as
mulheres estão inseridas nesse universo empreendedor. Eu queria trazer
o vídeo para demonstrar isso. (Apresentação de Vídeo). É isso, hoje já
somos 24 milhões de mulheres que empreendem, alguém tinha noção
desse número? Não dá nem para ter noção. Então hoje nós somos 24
milhões, e é bom ressaltar que esse número ele triplicou pelos últimos
10 anos. Então, por isso, que eu falo, o protagonismo hoje da mulher
no assunto empreendedorismo não há mais o que discutir, porque para
nós mulheres de fato é só uma questão de tempo e esse tempo está
chegando e a gente está mostrando para que, de fato, nós estamos aqui.
Foi falado, e eu já posso até passar um pouco mais rápido sobre o
empreendedorismo no Brasil, a Deputada Helena citou no seu discurso,
mas é interessante mostrar o seguinte. Chefes em domicílios, a Deputada
até comentou, as mulheres hoje, esses dados são mais recentes,
Deputadas, mas a gente traz um número aqui de 45% de mulheres que
já são chefes de domicílio. O que é isso? É aquela mulher que banca a
Casa. É aquela mulher que tem o marido, tem o filho e ela que produz,
e ela que banca as despesas da Casa. Então, a mulher chefe de domicílio
ela já ultrapassou aí o percentual dos homens. Por necessidade, esse é
o grande desafio de todas as empreendedoras que nós temos, e
principalmente no Maranhão, a gente percebe que as mulheres que
empreendem, elas ainda empreendem ainda por necessidade. Então eu
preciso de dinheiro para complementar minha renda, complementar a
renda da casa. Então elas acabam empreendendo por necessidade,
pensam em qualquer negócio, montam um negócio, mas muitas vezes,
o negócio não prospera, e aí vem o Sebrae para contribuir nisso aí.
Antes de colocar qualquer negócio, não esqueçam de procurar o Sebrae,
porque nós vamos dar, toda a atenção, todo o apoio, para que vocês
iniciem qualquer empreendimento de forma segura e que tenha sucesso.
E o outro dado interessante também é a escolaridade, a mulher se
aproxima muito, muito, na verdade até já passou, superou os homens
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na questão escolaridade. Nós estudamos um pouco mais, nós buscamos
mais conhecimento, somos mais curiosas. E isso faz com que a gente
se destaque e esteja realmente na posição. Muito bom dia, Deputada!
Nós destacamos aí em relação à escolaridade. E aí a gente faz a conexão,
quando a gente fala na comparação com os homens, quando hoje
realmente o tema da força física em relação às mulheres, de fato, isso é
uma realidade ainda que ainda tem que ser mudada, mas em relação à
inteligência, inteligência mesmo, as mulheres estão aí já bem à frente
dos homens. No Maranhão, esse aqui eu queria focar um pouco mais,
porque eu acho que tem muito mais interesse para nós daqui do
Maranhão, das 300 mil empresas ativas do Maranhão, 219 já são
empreendimentos, empreendimentos formais. Isso representa hoje 98%
dos pequenos negócios do Maranhão são representados aí por
empreendimentos formais. Desses 219, 103 são os
microempreendedores individuais, aí são aquelas pessoas que trabalham
na área de comércio, serviço, alimentação. E 95 mil microempresas e
20 mil empresas de pequeno porte. Empreendedorismo Feminino no
Maranhão: os dados também atualizados do IBGE, nós ultrapassamos
três milhões de mulheres, representando 51% da população ativa.
Conheciam também esse número? Imaginavam isso? Mas já estamos
nessa dimensão. Três em cada 10 empresas do Maranhão são lideradas
por mulheres. Na pesquisa Donos de Negócio do Brasil, as mulheres
representam 31% do empresariado maranhense. E esses
empreendimentos liderados por mulheres crescem em média de 22%
ao ano. Por isso que eu citei inicialmente que quando o assunto é
empreendedorismo feminino é só realmente uma questão de tempo. As
empresárias maranhenses representam 4% das 7,8 milhões de mulheres
empresárias no Brasil. Quase metade delas são MEI,
Microempreendedor Individual, e a maioria empreendem na área de
beleza, moda e alimentação. Bom, aqui eu trouxe uns dois casos de
sucesso para conhecerem um pouquinho da nossa realidade de duas
empreendedoras, que são clientes do Sebrae e eu queria compartilhar
um pouquinho com vocês a história delas. São dois exemplos que eu
trouxe para demonstrar todas as atuações do empreendedorismo. Uma
que é empresária, dona de um negócio na fabricação da tiquira, e a outra
é uma empreendedora social. E já finalizando um pouco aqui da minha
fala, eu vou deixar o convite hoje. Como falei aqui inicialmente estamos
iniciando um projeto de empreendedorismo feminino direcionado
somente para as mulheres e temos um edital publicado, já com algumas
regras, esse edital está disponível. E por que a gente pensou em um
projeto voltado para o empreendedorismo feminino? E aí eu destaco
que as mulheres abrem mais empresas, são mais escolarizadas, mas
faturam menos e inovam menos. São dois grandes desafios ainda que a
gente precisa mudar essa realidade. E essa vai ser uma das ações que
nós vamos focar para mudar esse indicador. As mulheres têm mais
dificuldade em prosperar o negócio. E aí isso vem muito da questão de
empreender por necessidade, de empreender de qualquer jeito. Elas
têm muita ânsia e muita vontade de empreender. Abrem um negócio de
qualquer forma, mas não conseguem prosperar. Precisa ter um pouco
mais de cautela, mais orientação para que esses empreendimentos
prosperem. As mulheres possuem negócios pouco diversificados, de
baixo seguimento, de seguimento de baixo valor agregado e com menor
capacidade de internacionalização. Ou seja, elas produzem só pensando
às vezes só naquele espaço, naquela região sem pensar muito mais
além. Então esses são três desafios que a gente tem. E aí o projeto visa
exatamente treinar, capacitar as empreendedoras nesse tema de gestão,
finanças, lideranças, planejamento estratégico e acompanhamento do
crédito. E também vai ter um suporte de consultoria para aquelas que
já tem o seu negócio consolidado. Esse site é o endereço para as
inscrições. A gente deixa o convite, apesar de que a gente já tem mil
empreendedoras, mas ainda estamos com o convite aberto, porque a
gente precisa conhecer esse nicho, essa demanda toda que está
acontecendo. Então agradeço, Deputada Helena, pelo convite. O Sebrae
fica à disposição. Acompanho todas as oito Deputadas em rede social.
Vejo o quanto estão engajadas também nesse tema das mulheres. Eu
acho que o caminho é esse mesmo. E o Sebrae está à disposição. Vamos
fomentar aí o desenvolvimento de nosso Estado. Muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Nós que agradecemos, Doutora Raquel,
sua brilhante apresentação. E outras vezes com certeza irei lhe chamar.
Quero registrar também a presença da Senhora Dilma Nascimento,
representando a ação da Mulher Trabalhista, e a Thais Campos,
Presidente da UBM. Concedo a palavra à Senhora Rebeca Alexandre,
Chefe do Departamento de Autonomia Econômica da Mulher, na
Secretaria Estadual da Mulher.

A SENHORA REBECA ALEXANDRE – Bom dia a todas e
todos aqui presentes. Vou destacar, em primeiro lugar, minha felicidade
de estar aqui nesse espaço, porque é a primeira vez que estou aqui
fazendo uso da palavra. Então, toda vez que a gente está em um espaço
a primeira vez, a gente tem que agradecer a Deus, e as oportunidades
que a gente tem tido de estar hoje a serviço do Estado do Maranhão. Eu
quero cumprimentar a todas as mulheres que estão aqui presentes, que
estão nos ouvindo e que estão na Mesa. Para gente também não se
prolongar muito, porque eu sou uma pessoa assim, às vezes eu fico
tímida e não falo muito, mas se deixar aí vou me embora. Então eu
gostaria de cumprimentar todas as mulheres presentes da Mesa na
pessoa da nossa secretária Ana Mendonça e na pessoa da nossa
presidente do conselho, a nossa Lúcia Gato. Em nome delas, eu
aproveito para cumprimentar todas. O que eu tenho para colocar aqui
neste momento é primeiro que estou muito feliz de estar aqui e
comemorar. Acho que a gente sempre tem que estar comemorando
porque a gente tem lutas muito árduas. Os dados que foram colocados
aqui são muito alarmantes de mulheres que sofrem desde o machismo
velado, passando por um processo de vários tipos de violência, até o
feminicídio, pelo simples fato de ser mulher. Então isso ainda é muito
alarmante. A gente precisa pontuar, e nos entender, e nos planejar
como a secretária Ana falou. Carinhosamente, eu a chamo de secretária
Ana. Ninguém solta a mão de ninguém. São todos os elementos juntos,
todos os organismos, todas as instituições, todos os fóruns, todos os
conselhos que pensam o seguimento feminino, porque é junto que a
gente vai conseguir transformar essa realidade. Isolados, separados, a
gente não vai conseguir. No decorrer da minha carreira, das minhas
pesquisas, da minha militância, eu venho pensando agora uma fórmula
de a gente conseguir transformar isso, e eu sempre tenho, assim, meio
que no achismo, colocado que essa mudança de paradigma vai ser
coletiva, feminina e virtual, por quê? A gente hoje consegue levantar
verdades com fake news, como que a gente não vai conseguir levantar
verdades para a gente juntas dar as mãos e mudar essa realidade do
feminino? Então eu acredito que a gente está num mundo dominado e
governado por homens, e ele tem disputa de poder ao mesmo tempo,
disputa de poder para ter dinheiro, disputa para ter poder, e se coloca
qualquer coisa para chegar nesse poder, ou seja, para ter dinheiro, eu
estou acabando com o meio ambiente, eu estou acabando com as
mulheres, eu estou acabando com os diferentes, infelizmente. Não é
nada pessoal contra nenhum homem aqui presente, que isso fique bem
claro, mas o mundo realmente está sendo governado pelos homens, e
são esses homens que estão propondo esse modelo de sistema, então
é por isso que eu coloco no coletivo e no feminino que a gente vai
propor uma mudança, por que o que está imposto aí não foi sugerido
por nós, não é verdade? E aí eu queria ressaltar a questão do
empreendedorismo, e eu achei fantástica a colocação desses dados que
a gente tem para o Maranhão. Eu vou te procurar, pode saber que a
gente vai fazer muita coisa junta. Eu acho que a gente tem para além
dos dados apresentados, pois eu venho percebendo também que, para
empreender, existem vários tipos de mulheres, algumas que precisam
muito dessa nossa força, desse nosso apoio e das políticas para que a
gente transforme a realidade do estado do Maranhão, porque a gente
tem um estado ainda muito pobre, então a gente precisa de quê? Destacar
o nosso problema, como eu coloquei no começo da minha fala,
destacamos o problema da violência, mas que celebremos esse dia para
celebrar as nossas conquistas e nossas vitórias. Para mudar o cenário
da mulher, no estado do Maranhão, precisamos fazer o mesmo, destacar
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os dados do que a gente tem de conquista e do que a gente ainda tem de
desafio porque, se eu for lá no CadÚnico, que é o cadastro nacional
para programas federais para erradicar a pobreza, eu tenho um número
alarmante ainda de mulheres pobres no estado do Maranhão, que vem
o quê? Elas vêm já de um histórico de privações de direitos, então, às
vezes, eu chego para uma mulher que vem passando por um histórico
de privações de direitos e converso com ela assim: vamos empreender!
E talvez seja essa resposta do porquê as mulheres às vezes desistem
no meio do caminho, porque elas são imediatistas e às vezes não
conseguem empreender para uma inovação, por quê? Porque eu tenho
histórico de ausências, ou seja, eu não tenho educação, eu não saúde,
eu não tenho lazer, eu não tenho um afeto, eu não tenho carinho. E eu
tenho um marido hoje; amanhã, eu só tenho outro. E o de amanhã já
está querendo me matar. E eu tenho que cuidar dos meninos dentro de
casa. Como que eu vou conseguir? Eu empreendo porque é imediato.
Eu preciso empreender porque é imediato. Eu tenho que sair daquela
situação, mas eu tenho um monte de menino em casa para tomar conta.
Como é que eu vou começar a pensar em inovação? Então eu acho que
são dados, são situações que a gente precisa desenhar para, a partir
desse desenho, dessa situação da mulher, desse retrato da mulher, a
gente pensar a mudança disso aí. E é meio o que isso a gente está
fazendo lá na Secretaria da Mulher pensando com essas informações,
pensando com esses dados para articular várias políticas, para que a
gente consiga garantir essas cotas em outras políticas e pensar e
combinar essas ausências em uma fórmula que a gente consiga
transformar essa realidade dessas mulheres. Porque às vezes ela até
tem direito ao empreendedorismo, tem direito à renda e ela desiste no
primeiro momento do caminho, por quê? Ela até investe no negócio
dela, mas a hora que ela vê o menino dela passando fome, ela vende
aquele primeiro investimento que ela tem, se desfaz dele para ter um
recurso imediato para tirar aquele menino da fome naquele momento.
Porque ela está tratando da fome imediata. Então, a gente tem pensado
muito, eu tenho me sentido muito à vontade nesse novo desafio que a
vida me trouxe a serviço do Governador Flávio Dino, na Secretaria de
Estado da Mulher. Tenho sentido muita autonomia, muito espaço para
pesquisar, para pensar e para propor uma fórmula para gente mudar a
realidade das mulheres, não só as mulheres de baixa renda, mas todas
as mulheres do Estado do Maranhão. E venho aqui dar essa ciência
para vocês, que não vamos falar muito os detalhes dos nossos planos,
mas vamos passar esse planejamento para gente mudar e fazer pequenas
ações, pensando em recursos otimizados, mas para que a gente tenha
bons resultados e grandes impactos, que eu acho que é essa que é a
verdadeira inovação, e que a gente se compromete fazer com essa
gestão nesse momento. E eu só tenho aqui agora a celebrar este dia
maravilhoso, o Dia Nacional da Mulher, porque é um dia de conquistas,
estamos com rosas, já tivemos músicas. E eu acho que o momento é
esse, celebrar nossas conquistas.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE – Queremos agradecer esta brilhante
palestra da senhora Rebeca. Concedo a palavra à senhora Lucia Gatto,
professora e bióloga e presidente do Conselho Estadual da Mulher no
Maranhão.

A SENHORA LÚCIA GATTO – Muito bom dia a todas e a
todos. É um prazer especial estar aqui. E eu gostaria de fazer, em
primeiro lugar, um agradecimento à Mesa, na pessoa da Deputada
Helena. É um prazer muito grande estar aqui também junto à Secretária
de Estado da Mulher, Ana Mendonça. E gostaria, em especial, também
de agradecer a outras mulheres que se apresentam, que estão aqui neste
dia de hoje tão importante para todas nós. Em primeiro lugar, eu
gostaria de agradecer a presença de Mãe Nonata de Oxum, porque é de
lá que vem as nossas energias ancestrais, é a partir do seu turbante, dos
seus colares que eu me oriento e é desse jeito que subimos e descemos
os morros deste País, com a orientação e com o equilíbrio do Ori, antes
dele não há nada. Gostaria também de agradecer a oportunidade de ter
conduzido o Conselho Estadual da Mulher com conselheiras que

provavelmente muitos gostariam de ter em sua equipe permanente de
trabalho, como é o caso de Dra. Kazumi Tanaka, como é o caso da
professora Silvia Leite, vice-Presidente do Conselho Estadual da Mulher.
Gostaria também, e me sinto a vontade para isso, para dizer que
terminar uma gestão do Conselho Estadual da Mulher com um sorriso
nos lábios realmente é para nós uma conquista, é para nós um lugar,
principalmente para nós mulheres negras, principalmente para nós
que temos as nossas oportunidades, como bem disse a nossa Secretária,
por muitas vezes inviabilizadas. Então é muito importante para
estarmos aqui compondo uma situação de diálogo permanente com o
Poder Público, compondo uma permanência exigente na manutenção
dos direitos e da política para as mulheres, porque é assim que nós
entendemos que podemos modificar realmente alguma coisa, não
determinando apenas essa ou aquela linha de trabalho, mas
determinando, sim, não essa ou aquela política de governo, mas uma
política de Estado que traga para as mulheres aquilo que elas realmente
merecem ter, que são cadeiras dentro da Casa do Povo, que são lugares
de expressão e de magnitude no Poder Público em todas as instâncias.
Acredito, e me sinto muito estimulada pela fala relacionada à questão
do empreendedorismo e me sinto bastante feliz em ver um painel com
várias mulheres representadas, mas acho que ainda falta muita gente e
muita imagem nesse retrato. Falta a imagem das indígenas, falta a imagem
das ribeirinhas, falta a imagem das mulheres negras e das mulheres
quilombolas. E esse retrato tem que ser um retrato exigente, ele tem
que ser um retrato onde quem está e que tem por missão, e a gente sabe
da missão e da importância do Sebrae nesse sentido, quem está e tem
por missão alargar os espaços do empreendedorismo, e fala em nome
do empreendedorismo social, também ampliar esse retrato. Ampliar
dando nome, dando cor, dando etnia, dando cultura como tema, não
apenas a imagética linear de uma sociedade de apenas um lado como ela
se mostra. Então é muito importante para nós sabermos da missão de
espaços e de instituições como essa, porque a partir daí também
podemos alinhar outras articulações. E para nós mulheres negras
comemorar o Dia Nacional da Mulher é continuar a fazer a articulação
e empoderamento ao qual nós estamos feitas a fazer. E, em nenhum
momento, vamos deixar de tratar a sororidade como um princípio. Ela
que une todas nós em rede. Ela que determina que todas nós
companheiras de várias instâncias possamos estar aqui hoje. Eu, todas
as vezes que me vejo em situações como essa, em situações de grande
energia e de grande axé como essa, é importante que a gente se lembre
que nós não estamos sós. É importante que nós, e eu acho que isso que
nos fortalece. É isso que nos faz comemorar o Dia Nacional da mulher.
É saber que eu não estou aqui sozinha. É saber que aqui estão comigo
as mulheres da religião afro. É saber que aqui estão comigo as mulheres
do Fórum Maranhense de Mulheres. É saber que aqui estão outras
formas de divergir, de discutir e de trabalhar o diverso. Porque para
nós interessa esse contentamento. É esse contentamento que nos anima.
Esse contentamento não é a oposição pela oposição, a divergência pela
divergência, mas é saber que nós podemos desenvolver um trabalho
continuado. Muito bem disse a senhora secretária, quando falou, quando
citou as secretárias anteriores. Que generosidade, que grandeza! E como
é bom saber que as mulheres são capazes de fazer isso. É muito bom
saber que a gente conta nessa plenária com pessoas que faziam parte
de outras composições e que estão aqui a exemplo da professora Cláudia
Regina Gouveia, que está aqui conosco, a exemplo de outras pessoas
que fizeram parte de equipes anteriores, e que mostraram sua pauta de
trabalho o seu compromisso trabalhando com políticas específicas,
políticas que não são generalistas. E eu acho que é este o caminho que
nós devemos afinar constantemente. Porque, nessa conjuntura, esse
caminho tem que ser afinado constantemente numa conjuntura. Essa
conjuntura que nós tratamos é a mesma conjuntura onde a autoridade
máxima do país coloca armas nas mãos de fazendeiros. É nessa
conjuntura, mas também tem o outro lado que pode nos animar. É
nessa mesma conjuntura que há três dias o homem de 73 anos disse que
estava na luta. É nessa conjuntura que nós devemos assentar os nossos
direitos. E é nessa conjuntura que as nossas articulações devem caminhar,
numa posição que ela não viabiliza uma discussão linear, não viabiliza
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uma discussão que seja hegemônica e que seja eurocentrista. Nós
estamos e vivemos em um país diverso por mais que queiram calar
LBTs, por mais que queiram calar o povo da religião afro, por mais que
queiram calar quilombolas, ribeirinhas e toda diversidade de mulheres
que muito bem mostra esse Estado. E o Governador desse Estado
muito sabiamente percebeu o quanto conteúdo político. Sinto muito se
os outros não o fizeram, ele o fez, ele fez. E é esse o mesmo tipo que
mostra para nós que nós devemos continuar tendo o amor e a disciplina
exigente em relação a essa perspectiva de governo, e essa perspectiva
de governo do Conselho Estadual da Mulher hoje, uma instituição que
consegue um complexo de instituições do poder público e da sociedade
civil, que conseguiu nesses dois anos continuar alimentando o suporte
político para que a gente estivesse aqui hoje com o sorriso nos lábios,
que a gente estivesse aqui hoje sabendo que temos muito a fazer dentro
e fora dos conselhos. O nosso Conselho Estadual da Mulher está
garantido por um viés institucional que talvez não esteja, que os outros
foram dissolvidos, veja que conjuntura perversa, né, estamos tendo
um leque de situações muito próximas à inconstitucionalidade e com
certeza será a voz das mulheres ativistas e feministas, a voz das mulheres
comuns da sociedade de onde virá todo o alerta e toda a sinergia
necessária para que a gente tenha um Estado Democrático de Direito
permanente, sem nenhum engodo, sem nenhum viés atabalhoado, falsa
e ideologicamente construído nas nossas costas. Nós já estamos num
movimento de mulheres há um certo tempo, sabe, a gente tem mais de
15 anos. Então, nós estamos há certo tempo na luta feminista e na luta
específica das mulheres negras. Trabalhamos como meninas, como
meninas que sonham, trabalhamos como meninas que imaginam e que
estudam, e que pesquisam, e que têm dados. Hoje nós podemos dizer,
por exemplo, em relação às mulheres negras, que nós temos as nossas
referências epistemológicas, que nós temos as nossas autoras, e elas
estão disponíveis não só para as mulheres negras, elas estão disponíveis
para toda a sociedade brasileira. Isso é muito importante saber, isto é,
que temos construção ideológica séria, acertada, não é uma fala indireta,
mas é uma possibilidade que a sociedade brasileira toda tem de desfrutar
aquilo que alcançamos em termos epistemológicos. Hoje temos
pesquisadoras nas universidades, hoje temos pesquisadoras nas outras
entidades, nas organizações não-governamentais fazendo trabalhos
excelentes de levantamento e de análise de dados, sobre os quais que
todas nós devemos nos debruçar quando possível. É esse o meu convite
à Procuradoria desta Casa, para que a gente passe a se debruçar também
sobre esses números que essas entidades têm em mãos, que essas
entidades de referência do Movimento Negro, do Movimento de
Mulheres Negras já dispõem. Fica aqui também o meu pedido no
sentido de contar com todas e todos na sensibilização e no apoio de
causas como a construção do Centro de Referência de Pesquisa das
Mulheres Negras. Essa é uma luta antiga e que nós contamos com
todas e todos que estejam afeitos a essa luta, por causas que eu acredito
que nem preciso dizer, mas cabe apenas ressaltar que quando uma
mulher negra chega a um determinado lugar, a uma determinada situação
de empoderamento todas as outras mulheres da sociedade chegarão
também. E é dessa maneira que eu gostaria de me congratular hoje com
todas e todos que aqui estão e no sentido de aqui falar esse conselho e
nós estaremos lá acompanhando, dialogando próximas da gestão,
próximas do trabalho, da Secretaria do Estado da Mulher, assim como
das outras Secretarias e desta Casa porque sabemos que aqui é o nosso
lugar. Sabemos que é nesse lado que nós devemos estar, no lado do
justo, no lado do democrático, no lado daquele que precisa manter a
sociedade em pé com características de autenticidade, com
características de leveza, leveza que é tão particular a todas nós, mas
com características exigentes de manutenção desse estado democrático
de direito. Axé, que Olodum nos leve para cima sempre e que tudo
corra bem durante todo o período em que estamos aqui e que a gente
também não se esqueça que existem algumas perguntas que ainda não
foram respondidas. Uma delas é quem matou Francisca das Chagas,
quilombola, maranhense, sindicalista. E outra é: Quem mandou matar
Marielle. Axé para todas e todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE – Não tem como não se emocionar. A
última palestrante, que todo mundo já podia estar olhando para o
relógio, com fome, mas ela empolgou tanto que todo mundo queria era
mais, Lúcia. Assistiremos agora a uma manifestação artística da cantora
Rosa Reis...

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão Solene.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 621/2019

INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL NO ÂMBITO
DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO
MARANHÃO.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais e tendo
em vista o que consta no Processo n° 0975/2019-AL.

R E S O L V E:

Art. 1º.  Instituir Comissão Especial no âmbito do Poder
Legislativo do Estado do Maranhão, com a finalidade de apurar
sumariamente e esclarecer os fatos constantes no processo n° 0975/
2019-AL.

Art. 2º. Designar os servidores FRANCYS PAULINNE
ANDRADE REIS MOREIRA, matrícula nº 1630631, Técnico de
Gestão Administrativa, Classe A, Nível 2, CLAUDIO LEONARDO
PALMEIRA MOREIRA, matrícula nº 701714, Técnico Legislativo de
Administração, Nível C e LETICIA MOREIRA DE MARTINI,
matricula nº 1630789, Técnico de Gestão Administrativa, Classe A,
Nível 2, para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de
que trata o Art. 1° desta Resolução.

Parágrafo único. Excepcionalmente, em vista da relevância
dos fatos a serem apuradas, poderão ser designados servidores para
esta finalidade, que não integrem a Comissão, aplicando-se, no que
couber, o presente regramento.

Art. 3°. O prazo para conclusão da apuração de que trata o
Art. 1° não excederá 30 (trinta) dias, salvo justificado o motivo a
critério da autoridade, que o prorrogará por igual período.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 25 de abril

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 640/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 220/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 25 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 15 a 17 de abril/2019 do deputado Wellington do Curso ,
tendo em vista o mesmo encontrar-se participando da Missão
Complementar sobre o Lixo Zero.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 30 de
abril de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Drª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 641/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 219/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 25 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 15 a 18 de abril/2019 do deputado Edson Araújo, tendo em
vista o mesmo encontrar-se em Brasília representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 30 de
abril de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Drª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 642/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 225/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 25 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 17 e 18 de abril/2019 da deputada Drª Cleide coutinho,
tendo em vista a mesma encontrar-se sob cuidados médicos

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 30 de
abril de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Drª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 643/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 204/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 22 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada nos
dias 03 e 04 de abril/2019 do deputado Dr. Yglésio, tendo em vista o
mesmo encontrar-se em Brasília representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 25 de
abril de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Drª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 644/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 209/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 23 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
dia 16 de abril/2019 do deputado Dr. YGLÉSIO, tendo em vista o
mesmo encontrar-se em Brasília representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 30 de
abril de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada

Drª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 021/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º  930 /2019

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “João
do Vale” ao cantor Bruno Patrício de Abreu
Ferreira.

Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “João
do Vale” ao cantor Bruno Patrício de Abreu Ferreira.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  02 de maio de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeiro Secretário. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segundo Secretário

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 29 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE
2019,  ÀS  17 HORAS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA– PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ANTÔNIO PEREIRA
WENDEL LAGES
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL  -  Emitido à MOÇÃO Nº  006/2019 –

APLAUSOS, ao Time de Imperatriz (Cavalo de Aço) pela conquista
do Campeonato Maranhense de 2019.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 02 de maio de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL 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:
ANTÔNIO PEREIRA  – PRESIDENTE , em exercício
RAFAEL LEITOA
FERNANDO PESSOA
RAFAEL LEITOA
WENDELL LAGES
MARCO AURÉLIO (Suplente)
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)
ADRIANO  (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO;
PARECER Nº 139/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

129/2019 - AUTORIZA o Poder Executivo a contratar a operação de
crédito que especifica, e dá outras providências

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por maioria, na forma do texto

original, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Adriano.

PARECER Nº 176/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
090/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
Proíbe a inauguração de Obras Públicas incompletas ou que não atendam
ao fim a que se destinam e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado  WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Adriano.
PARECER Nº 185/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

187/2019 - RATIFICA o Protocolo de Intenções do Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio
Nordeste).

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto

original, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº  202/2019 – Emitido à EMENDA N° 003/2019

– ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 049/2018, que  PROPÕE  a
modificação dos seguintes dispositivos: art. 1º, § 4º 5º, §7º., do art. 2º,
bem como os artigos 4º, 7º, § 4º do 8º, art. 13, incisos XXV, XXVI,
XXII e art. 14, do Projeto de Lei em epígrafe.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA  (apresentada no
ato da discussão em Plenário).

RELATORIA:  Deputado  ANTÔNIO PEREIRA.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto

original, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 02 de Maia de 2019. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

MINUTA
ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1627/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro

de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos,
RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput,
c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta
e emissão da Nota de Empenho com a empresa HELDER MANUEL
FILIPE MARTINS 23297217812, CNPJ n°. 15.227.248/0001-67,
para efetivação da inscrição do servidor, o Sr. Kristiano Simas Costa
(matrícula n° 1637685),  no “Congresso Audiovisual SELECT 19”,
a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, nos dias 07 e 08 de maio de
2019, no valor total de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)
visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 02 DE MAIO DE 2019. Deputado
Othelino Neto. Presidente ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1603/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, inciso II c/c  art. 13,
inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa VP TREINAMENTO E
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ n.º 10.554.944/
0001-64, para o curso de “Libras”, ministrado pelo professor o Sr.
Cesar Rafael Ramos dos Santos, a ser realizado no período de  06 de
maio a 05 de junho de 2019, nesta Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, no valor total de R$ 13.400,00 (treze mil e
quatrocentos reais), visando proporcionar a melhoria na qualidade
das técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 03 DE MAIO DE 2019.
Deputado Othelino Neto Presidente da ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Eletrônico nº 013/2019-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 5872/2018-ALEMA e autorizo a celebração do
contrato com as empresas vencedoras do certame: BENTES SOUSA
& CIA LTDA, CNPJ Nº. 63.424.121/0001-80, para o GRUPO 01,
com o valor total de R$ 89.784,55(oitenta e nove mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e a ODONTOMED
HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ Nº. 03.664.454/0001-55, para o
GRUPO 02, com o valor total de R$15.900,00(quinze mil e novecentos
reais), nos termos do Edital, seus anexos e das Propostas vencedoras.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais.
São Luís–MA, 03 de maio de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente
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FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 001/
2019 referente à ARP n.º 012/2018, Pregão Presencial n.º 012/2018-
CPL, processo administrativo n.º 5975/2018-ALEMA. OBJETO:
Fornecimento de materiais odontológicos conforme descrição e
quantitativo especificado da presente Ordem de Fornecimento,
destinados à Assembleia Legislativa do Maranhão. CONTRATADA:
ODONTOMED HOSPITALAR LTDA-ME.  NOTA DE
EMPENHO: 2019NE000627, emitida em 10.04.2019. VALOR DO
EMPENHO: R$ 13.078,30 (treze mil e setenta e oito reais e trinta
centavos). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processo
Administrativo n.º 1415/2019. PRAZO DE FORNECIMENTO: 20
(vinte) dias úteis. DATA DA ASSINATURA: 17/04/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão –Larissa Amado Burnett Marão- Gestora da ARP; Valney
de Freitas Pereira- Diretor Geral; ODONTOMED HOSPITALAR
LTDA-ME. CNPJ nº 03.664.454/0001-55 - CONTRATADA.  São
Luís – MA, 06 de maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO QUINTO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 005/2015 . PARTES : ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA
TICKET SERVIÇOS HDFGT S/A., firmam entre si o Quinto
Apostilamento ao contrato supra.  OBJETO: Emissão da Nota de
Empenho n.º 2019NE000808, no valor de R$ 291.412,26 (duzentos e
noventa e um mil, quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos),
em 24/04/2019. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  Unidade
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001- Gestão Geral;
Função: 01- Legislativa; Subfunção: 031- Ação Legislativa; Programa:
0318- Gestão Legislativa; Ação: 4628- Atuação Legislativa; Subação:
000011- Atuação Legislativa no Maranhão (Manutenção); Natureza
Despesa: 33.90.39.82- Gerenciamento de Frota: Combustível e
serviços; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000–Recursos Ordinários-
Tesouro. Histórico: Saldo do Contrato n.º 005/2015 com prestação de
serviços de gerenciamento e controle da frota de veículos próprios ou
locados da ALEMA, com término em 15 de julho de 2019. BASE
LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993 e Processo Administrativo
n.º 0001/2019-ALEMA. DATA DE ASSINATURA: 02/05/2019.
ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão.  São Luís – MA, 06 de maio de
2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 011/2017-AL . PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA ÁGUA E VIDA
COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP.
CLAÚSULA PRIMEIRA- Fica prorrogado o presente contrato em 12
(doze) meses, com início em 25 de abril 2019 e término em 25 de abril
de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001-
Gestão Geral; Função: 01- Legislativa; Subfunção: 031- Ação
Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa; Natureza da Despesa:
33.90.39.05-  Serviços Técnicos Profissionais; Ação: 4628- Atuação
Legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa no Estado do

Maranhão (MANUTENÇÃO); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000–
Recursos Ordinários- Tesouro- 0101000000; Histórico: Prorrogação
do Contrato de n.º 011/2017 para prestação de serviços de análises
físico-químicas e microbiológicas das amostras de esgoto bruto e  tratado
da Estação de Tratamento e Efluentes (ETE) da ALEMA, conforme
parecer n.º 204/2019-PGA. NOTA DE EMPENHO: Para fazer face
às despesas inerentes a este aditivo, foi emitida a nota de empenho n.º
2019NE000511, no valor de R$ 24.000 (vinte e quatro mil reais) em
02/04/2019. BASE LEGAL: art.57, § 1º, II, da Lei 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 5457/2018 ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
24/04/2019. ASSINATURA:  CONTRATANTE- Assembleia
Legislativa do Maranhão- Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente e CONTRATADA-  EMPRESA ÁGUA E VIDA
COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP. CNPJ n.º
63.420.178/0001-01. São Luís–MA, 06 de maio de 2019. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 21/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa L. H. DURANS PINHEIRO, firmam entre si o presente
Contrato de Fornecimento resultante do Pregão Eletrônico n.º 007/
2018-CPL-ALEMA, formalizado nos autos do Processo
Administrativo n.º 1878/2019- ALEMA. OBJETO:   Fornecimento
de materiais de consumo na espécie “água mineral sem gás” para a
Assembleia Legislativa do Maranhão, através do sistema de registro
de preços. VALOR: R$ 200.480,00 (duzentos mil, quatrocentos e
oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:
010101 - Assembleia Legislativa. Gestão:00001- Gestão Geral; Função:
01- Legislativa; Subfunção:031- Ação Legislativa; Programa: 0318-
Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.30.57- Água Mineral;
Ação:4628- Atuação legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa.
Fonte de Recursos: 01.01.000000 – Recursos Ordinários- Tesouro.
Histórico: Aquisição de água mineral sem gás para a ALEMA, conforme
Ata de Registro de Preços n.º 007/2019-PE n.º 007/2018, com vigência
até 08.02.2020. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura. DATA DE ASSINATURA: 26 de abril de 2019. BASE
LEGAL: Lei 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e Processo Administrativo n.º

1878/2019-ALEMA. ASSINATURAS : CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e Empresa
L. H. DURANS PINHEIRO, CNPJ n.º 12.532.115/0001-06 –
CONTRATADA. São Luís (MA), 06 de maio de 2019. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DE CONVÊNIO. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e CCB BRASIL S/
A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, firmam
entre si o presente Convênio.  OBJETO: Estabelecer condições gerais
e demais critérios a serem observados na concessão de empréstimos
com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos
Servidores. VIGÊNCIA: 72 (setenta e dois) meses, sendo facultado às
partes denunciá-lo a qualquer tempo, mediante simples aviso escrito,
com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias. DATA DE
ASSINATURA: 29/04/2019. ASSINATURA: CONVENIADA -
Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.
CONVENENTE - CCB BRASIL S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, CNPJ nº 92.764.489/
0001-96. São Luís – MA, 02 de maio de 2019.  TARCÍSIO ALMEIDA
ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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