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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/05/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.05.2019

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

1. PROJETO DE LEI Nº 071/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, QUE ASSEGURA O ACESSO
DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA “PERSONAL
TRAINER” ÀS ACADEMIAS DE GINÁSTICA DO ESTADO DO
MARANHÃO PARA ACOMPANHAMENTO DOS SEUS
ALUNOS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR
DEPUTADO DUARTE JUNIOR. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR (1ª SESSÃO).

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO MARANHÃO O PREFEITO ERLANIO LUNA
XAVIER. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS GLALBERT
CUTRIM, FÁBIO MACEDO, MARCO AURÉLIO E ZITO ROLIM.
-  COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR (1ª SESSÃO).

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

3. REQUERIMENTO Nº 280/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE
TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI N° 181/2019, DE SUA
AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 21/05/2019

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 265/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre o registro de grupo
sanguíneo e fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados
nas Escolas da Rede Pública e Provada do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 266/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, autoriza o Estado do Maranhão a fazer

uso de veículos automotores apreendidos em decorrência da prática de
ilícitos penais ou de infrações administrativas, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 267/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que proíbe os estabelecimentos do setor
hoteleiro do Estado do Maranhão a utilizarem placas informativas
com os dizeres que especifica.

4. PROJETO DE LEI N° 268/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que altera a Lei n° 8.959, de 08 de maio de
2009, para dar poderes ao advogado constituído de autenticar cópias
reprográficas de documentos, no processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Estadual.

5. PROJETO DE LEI N° 269/19, de autoria do Senhor
Deputado Paulo Neto, que considera de Utilidade Pública o “Instituto
de Desenvolvimento Social José da Silva Calvet-INDESCA”.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
6. PROJETO DE LEI N° 261/19, de autoria do Senhor

Deputado Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a garantia do direito de
preferência nas escolas da Rede de Ensino do Estado do Maranhão,
dos filhos e/ou de crianças e adolescentes sob sua guarda, das mulheres
vítimas de todo o tipo de violência doméstica.

7. PROJETO DE LEI N° 262/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a isenção de cobrança de
tarifa bancária nas contas correntes destinada a convênios e contratos
de repasse celebrados no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

8. PROJETO DE LEI N° 263/19, de autoria da Senhora
Deputada Andreia Rezende, que estabelece diretrizes para a
implantação da Patrulha Rural no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

9. PROJETO DE LEI N° 264/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que considera de utilidade pública o Instituto
Amares Pesquisa e Conservação de Ecossistemas Aquáticos, com sede
na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 043/
19, de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que a
Assembleia do Estado do Maranhão CONCEDE o título de Cidadão
Maranhense a GUILHERME MAIA ROCHA.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 257/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que incorpora à malha rodoviária do Estado
do Maranhão a estrada vicinal que liga os Municípios Barra do Corda
e Tuntum.

2. PROJETO DE LEI Nº 258/19, de autoria do Senhor
Deputado Vinicius Louro, que eleva os Festejos do Círio de Nazaré,
do povoado Morro dos Cablocos, em Trizidela do Vale – Ma à condição
de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 259/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga bares, restaurantes, casas
noturnas e estabelecimentos congêneres a adotar medidas de auxílio à
mulher que se sinta em situação de risco/vulnerabilidade.

4. PROJETO DE LEI Nº 260/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Classifica Nova Iorque – MA, como
Município de interesse Turístico.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manuel Beckman”, ao Senhor Thiago Roberto Moraes Diaz.

ORDINÁRIA  4ª  E  ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 256/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que classifica Riachão – MA, como
Município de Interesse Turístico.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que institui a Tribuna
Livre na forma que especifica.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 20 DE MAIO DE 2019.
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Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte de maio de dois mil e
dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical
Damasceno.

Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Detinha.

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

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, a senhora segunda
secretária para fazer a leitura do texto bíblico e da ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – (lê texto bíblico e ata da sessão) - Ata lida,
senhora presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, a senhora primeira
secretária para fazer a leitura do expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA MICAL DAMASCENO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 265 / 19

Dispõe sobre o registro do grupo sanguíneo e fator
RH nos uniformes de todos os alunos matriculados
nas Escolas da Rede Pública e Privada do Estado
do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Todos os alunos matriculados no ensino fundamental
e médio nas Escolas da rede Pública e Privada do Estado do Maranhão
deverão portar, em seus respectivos uniformes, identificação do seu
grupo sanguíneo e fator RH.

Artigo 2º - As identificações deverão ser afixadas na parte
dianteira superior direita da peça do uniforme, tais como: blusão, camisa,
camiseta, agasalho e outros correlatos.

§ 1º Caberá às escolas privadas e às Secretaria de Estado da
Educação e Secretaria Municipal de Educação providenciarem a
informação necessária às Empresas que confeccionam o fardamento.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em          /          /2019. - HELENA DUAILIBE

- DEPUTADA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O sangue humano pode ser de quatro tipos: O, A, B e AB. Já o
fator RH pode ser positivo ou negativo. Em transfusões, o mais indicado
é que a pessoa receba o mesmo tipo de sangue, mas alguns tipos
apresentam compatibilidade e podem ser aplicados em portadores de
outro tipo sanguíneo.

Os indivíduos de sangue AB podem receber qualquer tipo
sanguíneo, mas só podem doar para pessoas com o mesmo tipo. Já
quem tem sangue do tipo O pode doar para qualquer indivíduo, mas só
poderá receber de alguém de mesmo tipo. Em relação ao fator RH,
quem é RH positivo poderá receber sangue de quem for RH negativo,
mas não poderá doar a quem for RH negativo.

Desconhecer o grupo sanguíneo e o fator Rh de uma pessoa
pode prejudicar seu atendimento, colocando em risco sua saúde. A
adoção desta medida facilitará a assistência aos alunos em caso de
ocorrência de emergência, contribuindo para que os diversos
profissionais da área de saúde, a qualquer momento, possam
desempenhar eficazmente suas atividades de socorro.

A presente propositura tem como propósito socorrer crianças
e adolescentes matriculados nas escolas das redes públicas e privadas
do Estado do Maranhão na hipótese de acidentes, merecendo, portanto,
a colaboração dos Nobres Pares para sua aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 266 / 19

Autoriza o Estado do Maranhão a fazer uso de
veículos automotores apreendidos em decorrência
da prática de ilícitos penais ou de infrações
administrativas, e dá outras providências.

Art. 1° Fica o Estado do Maranhão autorizado, havendo
comprovado interesse público, a fazer uso de veículos automotores
apreendidos em decorrência da prática de ilícitos penais ou de infrações
administrativas, nos casos em que: 

 I – a propriedade não puder ser determinada ou não houver
manifestação de interesse pelo proprietário, transcorrido o prazo de
90 (noventa) dias após o recebimento de notificação ou publicação de
edital que a substitua; e

II – o direito de uso houver sido deferido judicialmente.
 § 1º Sem prejuízo do prazo estabelecido no inciso I do caput

deste artigo, os veículos automotores somente poderão ser utilizados
se permanecerem apreendidos por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2º O direito de uso de que trata o caput deste artigo será
concedido preferencialmente em favor do órgão responsável pela
apreensão do veículo. 

Art. 2º Excetuam-se da autorização prevista no art. 1º desta lei,
os veículos automotores apreendidos em razão dos crimes estabelecidos
na Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL   BECKMAN”, em 15 de maio de 2019.  -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA

É de conhecimento que os pátios de remoção e guarda de veículos
do Estado se encontram repletos de carros e motos que não são
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reclamados pelos respectivos proprietários, mesmo após inúmeras
tentativas de contato. Há casos, inclusive, em que os débitos referentes
aos veículos superam seu valor de mercado, fazendo com que os
proprietários, pessoas físicas ou jurídicas, percam o interesse em retirá-
los.

Os veículos ficam amontoados em pátios descobertos sofrendo
com as ações da natureza, o que ocasiona o envelhecimento e a
deterioração dos mesmos, que na maioria das vezes acabam inutilizados.
 Um outro problema, é que os automóveis e motos podem acumular
água e proporcionarem a proliferação do mosquito da dengue, entre
outros insetos nocivos à população.

Em relação ao aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa da presente iniciativa não implicará em aumento de despesas
para o Poder Público, e nem implicará na criação de atribuições para
Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública.

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Pares,
no sentido de aprovação do presente Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL   BECKMAN”, em 15 de maio de 2019.  -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE LEI Nº 267 / 19

Proíbe os estabelecimentos do setor hoteleiro do
Estad o do Maranhão a utilizarem placas
informativas com os dizeres que especifica.

Art. 1° Proíbe no território do Estado do Maranhão, a utilização
de placas informativas, impressão em bilhetes, cartazes, panfletos ou
qualquer outro meio de divulgação de informação do setor hoteleiro,
ou que prestem o serviço de hospedagem temporária de pessoas,
contendo os dizeres: “Não nos responsabilizamos por objetos deixados
no quarto/apartamento” ou escrita de teor similar com o mesmo
objetivo.

Parágrafo único. Para os efeitos da presente Lei, entende-se
como estabelecimentos que integram o setor hoteleiro, ou que prestem
o serviço de hospedagem temporária de pessoas, os hotéis, motéis,
pensões, pousadas, albergues e estabelecimentos congêneres.

Art. 2º O descumprimento desta lei implicará nas seguintes
sanções:

I – notificação para a regularização no prazo de trinta dias;
II – aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos

reais) decorrido o prazo de trinta dias do recebimento da notificação
para a regularização;

III – aplicação em dobro da multa do inciso II deste artigo
decorrida o prazo de sessenta dias do recebimento da notificação para
a regularização.

Art. 3º A fiscalização poderá ser realizada pelo Órgão de
Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON Estadual e/ou Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL   BECKMAN”, em 16 de maio de 2019. -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa proibir os estabelecimentos do setor
hoteleiro do Estado do Maranhão de veicularem informes que os
isentem da responsabilidade de zelar pelos objetos e pertences dos
hóspedes que neles temporariamente se encontram.

O art. 649 do Código Civil brasileiro de 2002, ao tratar do
instituto denominado de depósito necessário, determina, literalmente,
que:

“Art. 649 – Aos depósitos previstos no artigo antecedente é
equiparado o das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas
hospedarias onde estiverem”. “Parágrafo Único – Os

hospedeiros responderão como depositários, assim como
pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas
ou admitidas nos seus estabelecimentos”.

A veiculação de informes por parte dos estabelecimentos
hoteleiros, atestando que a responsabilidade por pertences e objetos
seria eventualmente dos hóspedes, nada mais é que indução ao erro do
consumidor. Tal proposição visa proteger e zelar pelos direitos dos
consumidores, agindo ativamente para que estes não sejam lesados.

Pelos motivos expostos, solicitamos o apoio dos nobres Pares
para a aprovação deste projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL   BECKMAN”, em 16 de maio de 2019. -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE LEI Nº 268 / 19

Altera a Lei nº 8.959, de 08 de maio de 2009, para
dar poderes ao advogado constituído de autenticar
cópias reprográficas de documentos, no processo
administrativo no âmbito da Administração Pública
Estadual.

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 38 da Lei nº 8.959 de 08 de
maio de 2009, para a inclusão do parágrafo único, com a seguinte
redação:

“Parágrafo único - Os documentos digitalizados juntados
aos autos por advogados privados têm a mesma força
probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e
fundamentada de adulteração antes ou durante a tramitação
do processo, e a autenticação de cópias de documentos
físicos exigidos na forma da Lei poderá ser feita pelo órgão
administrativo ou pelo advogado constituído para os fins
específicos desta Lei.” (NR)

Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

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

Beckman” em São Luís, 16 de maio de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por finalidade assegurar a
celeridade ao serviço prestado pela advocacia para o cidadão nos
processos que seja patrono, buscando afirmar a fé pública na certeza e
na verdade sobre o conteúdo do documento.

A informatização dos procedimentos judiciais já é uma realidade
presente no cotidiano da advocacia, entretanto, muito ainda na esfera
da Administração Pública Estadual é feita pelas vias físicas.

A Celeridade ao serviço prestado pela advocacia ao cidadão,
corresponde à especial confiança atribuída àquele que declare a
autenticidade, no exercício da função, com presunção de veracidade,
tendo como intento um grande avanço para a classe, pois vai dar maior
agilidade ao trabalho da advocacia, especialmente nas repartições
públicas. 

Não podemos negar que a informatização dos processos
administrativos bate à porta, motivo pelo qual devemos buscar inovar
a legislação em sincronia com a realidade, se possível antes mesmo de
que advenha.

  Entretanto, a advocacia maranhense ainda lida com autos
físicos, no processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Estadual, e em diversas vezes, necessita de provar a veracidade dos
documentos, cabendo à parte interessada buscar todas as certificações
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e autenticações necessárias para dar valor probante ao documento
utilizado para a materialização de seu direito.

Apesar de ser medida burocrática que visa preservar a segurança
jurídica da matéria debatida nos autos, as dificuldades regionais e a
distância em obter a autenticação de uma assinatura ou de um documento
particular podem causar grandes problemas aos litigantes de boa-fé,
prolongando desnecessariamente a duração dos processos, e entravando
a máquina pública já muito atolada, com advento da lei, a autenticação
de cópias de documentos físicos exigidos  poderá ser feita pelo
advogado constituído para os fins específicos .

Deste modo, visando honrar os princípios da celeridade e
simplicidade insculpidos no artigo 37 da Lei nº 8.959, de 08 de maio de
2009, entendo que a propositura em questão se apresenta como medida
que se impõe.

Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta
Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 17 de maio de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 269 / 19

Considera de Utilidade Pública o “Instituto de
Desenvolvimento Social José da Silva Calvet –
INDESCA”.

Art. 1° - Fica considerado de Utilidade Pública, o “Instituto
de Desenvolvimento Social José da Silva Calvet – INDESCA”,
com sede e foro no Município de Bacabeira/MA.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio Manuel

Beckman, em São Luís (MA), 20 de maio de 2019. - PAULO NETO -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 280 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 168, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja retirado de tramitação Projeto de Lei nº 181/2019, de minha
autoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
maio de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.05.19
EM: 20.05.19

REQUERIMENTO Nº 281 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.158, I, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido a Mesa, seja encaminhado requerimento à Comissão de
Constituição e Justiça para realização de uma Audiência Pública, em
data a ser definida, objetivando abordar a Reforma da Previdência.

Sabe-se que a referida audiência se faz necessária em virtude da
importância do tema, que é o assunto mais em voga no Brasil no
momento, e que, se aprovada a Reforma, trará grande impacto à vida
dos brasileiros.

Assim, buscando aprofundar os debates acerca da reforma
previdenciária, solicita-se convite ao Governador, Senadores, em
especial, Senador Weverton Rocha, Deputados Federais, Presidente

da FAMEM (Federação dos Municípios do Estado do Maranhão) e a
quem mais possa contribuir com os debates.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de maio de 2019.

- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 20.05.19

INDICAÇÃO Nº 706 / 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
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 04 (quatro) ônibus escolares para
a cidade de Pindaré- MA.

A solicitação acima tem como finalidade minimizar a carência
hoje enfrentada pela população desse município, renovando a frota de
veículos, garantindo mais segurança e qualidade no transporte dos
estudantes pindareenses, no centro urbano e zonas rurais, tratando-os
de forma mais humanizada, contribuindo para a diminuição da evasão
escolar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO
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 707 / 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 aos
diretores das empresas de telefonia de celular e ANATEL- Agência
Nacional de Telecomunicações, solicitando, em caráter de urgência, a
instalação de uma torre/antena de telefonia celular para a cidade de
Bacabeira- MA.

Reivindicamos que sejam empreendidos esforços pelo Poder
Executivo junto à ANATEL, acreditamos que a agência reguladora
citada deve atuar com mais empenho junto as empresas de telefonia
móvel, cumprindo seu papel de fiscalização e regulação. Pedimos a
instalação em Peri de Baixo, situada na BR-135, onde residem
aproximadamente 4.000 habitantes, vale lembrar que não existem
operadoras atuando nessa localidade, objetivamos melhorar a
comunicação dos seus usuários, hoje ficando reféns de lugares que
possuem rede Wi-Fi, ou forçando-os a comprarem antenas rurais, para
o seu desenvolvimento, pedimos a instalação da arguida torre, objeto
de diversas solicitações, promovendo o desenvolvimento das
telecomunicações.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 708 / 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
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Plano Emergencial de
Recuperação e Manutenção das Vicinais e construção da ponte, que
liga a sede de Alto Parnaíba ao Povoado São Pedro, Serra Branca, Serra
do Penitente e Serra do Medonho.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, amenizando os impactos causados pelas fortes
chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mobilidade
urbana, dando acesso através da recuperação das vicinais e a construção
dessa ponte que liga uma das regiões produtoras mais importantes do
sul do Maranhão, ajudando no escoamento dos grãos produzidos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Expediente lido, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Deputado Yglésio, V.Ex.ª deseja fazer uso da palavra? Algum deputado
deseja fazer uso do Pequeno Expediente? Deputado César Pires, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós, presidente, galeria, imprensa,
senhores servidores, meus pares aqui presentes, jornalistas. Semana
passada, presidente, o ministro Barroso derrubou por terra o sonho da
Bahia de ver o seu pedido de empréstimo alcançar êxito e, o mais
importante de tudo, deputado Edivaldo Holanda, deputado Arnaldo
Melo, foi que ele se apropriou dos mesmos argumentos que nós
utilizamos aqui na Casa para poder emitir a sua sentença. E qual fora
ela, senhor presidente? Justamente aquela dada pela Advocacia Geral
da União e pela Procuradoria Federal da Receita Federal. E o que diz
lá? Que não tem linha de crédito e o que é mais importante. Quando o
Supremo pediu, o BNDES nem se deu ao luxo de responder. De igual
modo, a Caixa Econômica Federal também não respondeu como quem
diz assim: observem o orçamento da União que vai ficar fácil verificar
que não tem linha de crédito para poder pagar precatório. E mais: diz
que devem ser esgotadas todas as possibilidades de ser pago com o
dinheiro do tesouro e, se aprofundasse um pouco mais, e busca-se o
que está ensinado ali na Emenda Constitucional 99, ia ficar fácil verificar
que cabe aos estados buscar os meios para poder liquidar suas dívidas
do precatório. Nove mil e tantas pessoas e organizações que estão
enfileirados na espera de que o estado cumpra o seu compromisso,
mas não cumpriu o pacto que fez em 2017, ficou inadimplente e agora,
ainda que tenha sido com a Bahia, mas os argumentos do Maranhão
foram os mesmos e, consequentemente, deram o mesmo destino, ou
seja, negado. Alguém pode perguntar: é regozijo seu, deputado, o

Maranhão não tirar empréstimo com os bancos? Longe de mim isso. O
meu alerta não estava aqui no prazer, no bel-prazer de dizer que não
tinha, mas simplesmente de esclarecer aos meus pares e à sociedade
maranhense que o governo estava tentando, na verdade, ganhar tempo
e enganar com a certeza de que não tinha e não tem linha de crédito
nesse sentido. E agora fica fácil e agora de que forma que o governo vai
continuar enganando, onde é que ele vai buscar agora mais um Mandrake
para poder tentar fazer as ilusões do povo maranhense? E agora os
quarenta Deputados que foram levados pelo sentimento da história do
Governo, começam a averiguar agora de que nós estávamos certo em
relação a isso, tanto eu quanto o Deputado Adriano, que nada mais
fizemos do que nos apropriarmos daquilo que foi exarado pela
Advocacia-Geral da União. E até mesmo a OAB que teve reunião, o
Deputado Adriano participou, e que depois membros estiveram em
meu gabinete esclarecendo ser conta, curvou-se diante disso, apesar de
ter conhecimento muito mais do que nós em relação a essa situação.
Era muito mais a avidez de alguns advogados de também tentarem
sonhar o sonho irreal, surreal, que era justamente o sonho de ver
empréstimo, que não vai acontecer, porque não tem linha de crédito.
Olhe o detalhe, Deputado Zito, olhe o detalhe, a Caixa Econômica não
respondeu, deu como silêncio a sua resposta. O BNDES não respondeu,
deu como silêncio a sua resposta. E aí, Deputado, vai buscar nos
organismos internacionais como? Como, que o governo é mau pagador,
se tornou mau pagador e está em letra C? Que alguém diga aqui o
contrário em relação a isso. Mas eu quero fazer um alerta a esta Casa:
se nós pensarmos que lá atrás nos antanhos da vida, das câmaras
formadas por Dom Pedro que tinha responsabilidade de produzir o
orçamento, depois fiscalizar, esta Casa não faz nem um e nem outro,
não fiscaliza nada. E uma mocinha que quando foi com o Ministro da
Educação ali ela diz que mostrando as pesquisas feitas pelas
universidades que não levam a nada e que isso que era claro, disse ela;
e eu pergunto: Alguém já perguntou o preço desse Parlamento para se
curvar sempre naquilo que o governo quer? Que não cumpre o pacto
maior que fez com a sociedade, que foi de fiscalizar em benefício da
sociedade. É um Parlamento caro, recebemos em dia, Deputados, mas
não produzimos, muito pouco em relação a que nós fazemos. E o
maior deles é justamente a fiscalização nossa que não está havendo.
Um esclarecimento para a sociedade que não está havendo. Isso era
induzir em erro para o Governador e votar também. Fica aqui o meu
alerta, e uma certeza, pode ter certeza disso, qual será e que dia virá a
próxima enganação?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Boa tarde a todos. Fazendo um esclarecimento, a gente
imaginava que o Deputado César Pires ia fazer esta tentativa de
manipulação dos fatos, superdimensionar coisas que não há necessidade
de serem superdimensionadas. E, principalmente, esclarecer as pessoas
o que de fato é um processo legal. O que aconteceu, essa notícia que foi
tão alardeada, principalmente pelos blogs que fazem essa cobertura
contra o Governo do Estado do Maranhão, é justamente dizer que isso
aqui se trata de uma medida cautelar, impetrada, um pedido feito pelo
Estado da Bahia para que o Governo Federal criasse a linha de crédito
para o pagamento de precatórios. Pois bem, a decisão diz o seguinte:
Ausência de plausibilidade da tese jurídica apresentada. O débito de
precatórios deve ser pago, preferencialmente, com suas fontes, com
recursos orçamentários próprios do ente devedor, ou com verbas
advindas de suas fontes adicionais de receita. O refinanciamento das
dívidas, por meio de linha de crédito oferecida pela União é uma
medida de caráter subsidiário, cabível apenas quando esgotadas as
demais alternativas. Inexistência de urgência na obtenção da tutela
jurisdicional. O ente federativo não demonstrou ter exaurido suas
fontes financiamento. Bem aqui, senhoras e senhores, já ao término da
ementa da decisão, nós podemos comprovar que culpa de não ter sido
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concedido a tutela imediata, nesta ação, foi de um processo mal instruído
pelos advogados, obviamente, os procuradores do Governo da Bahia.
Não comprovaram terem exaurido as fontes de financiamento. Pois
bem, continua aqui o Ministro Barroso, que, de plano, a gente tem que
dizer que é um grande Ministro no Supremo Tribunal federal, porém,
não detém a palavra final sobre interpretação da Constituição. Quem
faz a interpretação da Constituição em caráter definitivo é o Pleno do
STF. E, em nenhum momento, o Pleno se manifestou. O que aconteceu
aqui, até agora, foi uma negativa de conceder uma medida cautelar, uma
urgência de criar imediatamente. Mas não são apenas os estados da
Bahia, do Rio Grande do Sul e do Maranhão que têm problemas com
precatórios. Isso, antes de mais nada, é um problema nacional e que
terá que ser debatido de forma urgente pelo Pleno do STF, para que, a
partir daí, se crie um julgamento com repercussão geral que sirva para
todos os casos. Voltando aqui na decisão, a União se manifestou contra
o pedido de tutela de urgência. Assentou que o artigo 101, § 4 do
ADCT não tem aplicabilidade imediata, pois deixa de veicular elementos
mínimos para operacionalizar a linha de crédito especial, demandando
integração legislativa. O próprio Ministro já reconheceu aqui que o
Governo Federal não fez a parte dele, não chegou a emitir nem uma
portaria do Banco Central para estabelecer a linha de crédito. E como
não tem, Ministro Barroso, aqui, Deputado César também, não tem.
Expressamente, a Constituição, a DCT é clara, isto é, seis meses depois.
Isso aqui é uma norma de eficácia plena que já diz, conforme o Virgílio
Afonso de Sousa determina, que tem que haver a complementação por
portaria. Não houve omissão do governo federal. Barroso ainda escreve
no despacho da sentença provisória que: “Asseverou que a contratação
de empréstimo junto à União é fonte de receita meramente acessória,
destinada ao pagamento dos precatórios remanescentes no final do
prazo de vigência”. Isso aqui é um absurdo! Quando o ministro mostra
isso aqui numa decisão, ele só atesta o completo desconhecimento dele
sobre a crise financeira que se abateu sobre os estados. Quer dizer que
você vai poder apenas apresentar o pedido de empréstimo em 2024,
no último ano do regime especial? E a Resolução 43 do Senado que
limita 16% da receita corrente liquida por ano à contratação de crédito?
Então, é perigoso. Outro ponto de despacho que eu assinalo aqui, o
ministro diz: “Ao que parece, estabeleceu também uma ordem a ser
obedecida na utilização das fontes de financiamento. O que diz no
parágrafo 4º do artigo 101 é que os precatórios são adicionalmente uma
fonte de receita. Adicionalmente, isto é, de adicionar, do latim adere,
colocar junto, colocar ao lado. Em nenhum momento ele usou a palavra
“preferencialmente”, do latim prefere, que é colocar um sobre o outro.
Então é perigosíssimo quando um ministro do Supremo apenas,
isoladamente, numa negativa de cautelar, dá uma decisão que obviamente
ele desconhece toda a situação fiscal dos estados e as dificuldades
orçamentárias e nega de plano. E muito mais irresponsável é quem
corrobora a partir de uma decisão que não chegou a fazer nem análise
toda do processo e vem aqui a esta tribuna alardear para sociedade,
para os credores de precatórios, dizer que a OAB é parte com interesse
de certa forma escuso na coisa, que é como se OAB só tivesse
defendendo o seu próprio lado na história e não a Justiça. Então não
existe na lei nada dizer que é preferencial. Talvez isso seja aí também
uma coisa da visão do ministro Barroso sobre mercado, ele é advogado
das teses liberais dentro do Supremo Tribunal Federal, porém, isso
não pode inviabilizar os estados porque o primeiro compromisso da
justiça, senhoras e senhores, é com a sociedade, é com a defesa dela, é
com o financiamento do estado para oferta de serviços públicos. A
Bahia não comprovou ter esgotado os recursos originados. O Maranhão,
de maneira responsável, quando foi fazer o seu acordo junto ao TJ,
delimitou que nove milhões por mês seriam pagos a partir de recursos
desses empréstimos. E a União não cumpriu obviamente com sua
parte. Mas não se contava também com 450 milhões de reais a menos
que deixaram de ser transferidos pelo FPE, ou seja, é óbvio que as
reservas orçamentárias de todos os estados do Brasil estão prejudicadas,
e nós estamos com dificuldades para cobrir os precatórios que não
foram pagos principalmente de 2012 a 2014. Então sugiro a todos
responsabilidade com a notícia. Essa questão ainda vai ser alvo de um

debate extenso no Supremo Tribunal Federal, não pela cabeça do
ministro e sim pelo o guardião-mor da Constituição: é o Pleno do
Supremo Tribunal Federal. Era isso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia.
Um debate muito acalorado que se inicia na tarde de hoje, iniciado pelo
o Deputado César Pires e agora pelo o Deputado Yglésio. Na verdade,
senhoras e senhores, nós só precisamos entender, compreender, que o
Governador Flávio Dino engana os servidores públicos, engana os
servidores públicos e outros credores, ao mentir sobre o empréstimo
para pagar os precatórios. Mas aí podem perguntar: Deputado
Wellington, mas V. Ex.ª votou a favor do empréstimo. Senhoras e
senhores, a minha coerência política fez com que eu votasse a favor do
empréstimo, porque eu estou nos últimos quatros anos nesta Casa
defendendo o pagamento de precatórios de servidores públicos, de
professores, de policiais, pagamento de precatórios de idosos,
tratamento de saúde. Como que eu estou há quatro anos cobrando do
Governo o pagamento de precatórios e o Governo quer contrair
empréstimo para pagar os precatórios, eu iria votar contra? Então, tive
que votar a favor do empréstimo, mas fizemos vários alertas. O primeiro
a ocupar a Tribuna desta Casa e alertar do calote do Governador Flávio
Dino foi o Deputado Wellington. E, Senhoras e Senhores, Flávio Dino
mente mais uma vez, tenta enganar a todos mais uma vez com relação
ao empréstimo, mas isso tudo é muito simples, muito simples, e fácil
de compreender. Primeiro, o Governador Flávio Dino está fugindo das
suas obrigações, porque, desde de julho e agosto do ano passado que
ele não paga os precatórios, inclusive com 124 milhões sendo
sequestrados pela Justiça para poder pagar os precatórios. Terceiro,
que é muito importante que todos compreendem, primeiro os 124
milhões sequestrados pelo TJ. Segundo, uma ação de improbidade
administrativa que não vai ter como escapar. Uma ação de improbidade
administrativa por conta dos atos do Governador, somente isso. E aí o
orador que me antecedeu questionando o voto do Ministro. Mas vamos
lá, de acordo com o STF, o débito de precatório deve ser pago,
preferencialmente, com recursos orçamentários próprios do ente
devedor ou com verbas advindo de suas fontes adicionais de receita. E
a linha de crédito oferecida pela União somente é cabível depois de
esgotadas as demais alternativas, algo que não está caracterizado ao
Estado do Maranhão. E fica o nosso questionamento: como que o
Governador Flávio Dino esgotou todas as possibilidades e demais
alternativas para empréstimo? E aproveito para cumprimentar todos
que estão acompanhando a Sessão. na Assembleia Legislativa. e
cumprimentar também, de forma especial, o jornalista Gilberto Leda,
que tem feito um acompanhamento, inclusive com essa publicação. E,
hoje, que o Ministro Barroso faz um alerta com relação ao Estado da
Bahia, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Todos os Estados
quebrados estão com a mesma situação de precatórios, a mesma. Mas
o resumo da ópera, o Governador Flávio Dino engana os servidores
públicos e outros credores ao mentir sobre o empréstimo. Não tem
linha de crédito. E ele só faz isso com um único objetivo, com um único
objetivo: dar satisfação para o Judiciário dos cento e vinte e quatro
milhões sequestrados pelo Poder Judiciário; e segundo se livrar de uma
ação de Improbidade Administrativa. É só esse o único objetivo. E aí
continuamos aqui na luta. Votamos a favor do empréstimo, fiscalizar,
cobrar do Governador Flávio Dino para que ele pague os precatórios e
que ele dê seus pulos, que ele se vire. O Governador Flávio Dino,
quando assumiu o Governo do Estado a primeira vez e agora na
reeleição, ele não apresentou o problema para a sociedade. Só apresentou
solução para os problemas. E é isso o que a sociedade quer. É isso que
nós estamos cobrando na tarde de hoje: solução para o problema.
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Como que ele vai pagar os precatórios de professores, servidores
públicos, policiais civis? Como que ele vai pagar os precatórios? Pode
ter certeza que não vai pagar os precatórios mentindo, enganando,
ludibriando a população, como ele tem feito sistematicamente, tem
feito diariamente à frente do Governo do Estado do Maranhão. Senhor
Presidente, no tempo que me resta, só para concluir o absurdo que
denunciamos, na última quinta-feira. Um senhor de 78 anos padecendo
na Santa Casa, foi transferido para o Socorrão I, ficou no corredor do
Socorrão I. Denunciei aqui nesta Casa. Prestigiamos, na última quinta-
feira, o Presidente Othelino quando assumiu o Governo do Estado de
forma interina. Fiz uma ligação para o Secretário de Saúde do Estado
relatando a denúncia que eu fiz aqui. Senhoras e senhores, o mais
absurdo: o senhor veio a óbito no final da tarde, na noite de quinta-
feira. É o descaso com a saúde pública. É o descaso com a saúde
pública, Um senhor de 78 anos perambulou na Santa Casa. Foi
transferido para o Socorrão I, agonizando no corredor do Socorrão I,
passou mal, no final da tarde. Precisou ir para o oxigênio e veio a óbito.
Vamos responsabilizar o Governo do Estado. O Governo do Estado
precisa ser responsabilizado. É um descaso com a saúde pública. Não
é a primeira nem a segunda nem a terceira e nem será a última. Nós
estamos atentos e vigilantes, defendendo a população. E a morte do
senhor Juarez de 78 anos não ficará impune, não ficará impune. O
Estado será responsabilizado pelo descaso com a saúde pública e a
falta de respeito com o idoso de 78 anos. Eu estou há 15 dias brigando
nesta Casa, solicitando socorro para um senhor de 78 anos. Na quinta-
feira, eu extrapolei e falei que ia lutar com todas as minhas forças para
que ele pudesse fazer a cirurgia e fosse operado. Mas, infelizmente, ele
veio a óbito no final da tarde de quinta-feira, no início da noite. Com
muita tristeza, muita tristeza muita dor no coração, mas é assim que o
Governador Flávio Dino faz. Eu vou concluir, Senhor Presidente, com
a denúncia que eu já fiz, o Governador Flávio Dino tem exterminado de
forma silenciosa a população mais pobre do nosso estado, aqueles que
dependem da saúde, aqueles que buscam a saúde e têm que judicializar.
A família foi à Defensoria Pública, ao Ministério Público para poder
atender um senhor de 78 anos de idade. É uma vergonha, senhor
governador Flávio Dino, mas V.Ex.ª vai pagar. Pode ter a certeza de que
vai pagar e de que será responsabilizado pela morte do senhor Juarez,
de 78 anos de idade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Faço o registro da presença da ex-deputada
estadual, Priscila Sá, a pedido da deputada Daniella Tema. Seja bem-
vinda, deputada.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Projeto de Lei nº 071/2019, de autoria do
deputado Felipe dos Pneus. Deputado ausente. Fica transferido para a
próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa nº 018/2019, de
autoria do deputado Rafael Leitoa, também ausente. Portanto, fica
transferido para a próxima sessão. Parecer nº 242/2019, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Em redação final ao Projeto de
Resolução Legislativa n.º 015/2019, de autoria do deputado Dr. Yglésio
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Requerimento nº
279/2019, de autoria do deputado Vinícius Louro (lê).

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Pela Ordem, senhor
Presidente Glalbert.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra ao deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
- Com a permissão do deputado Vinícius Louro, eu gostaria de

subscrever o requerimento que solicita a presença do presidente do
Dnit.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhor presidente, eu autorizo aqui o deputado Inácio e
quero dizer aos deputados que é de suma importância a presença do
superintendente do Dnit do Estado do Maranhão para se tratar das
rodovias federais, BR-135 até a BR-316, haja vista que, ontem mesmo,
eu olhei no jornal da Record as estratégias do governo federal perante
essas estradas. Se todos prestarem atenção, dos recursos que já foram
destinados para o Dnit do Estado do Maranhão para essas obras, não
houve nem sequer, aliás, a manutenção dessas rodovias.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pois não, deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (Questão de
Ordem) - Com autorização do autor do requerimento, eu quero
subscrever também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Adelmo, deputado Leonardo Sá,
deputado Ariston, deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Presidente, Questão
de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (Questão de Ordem)
- Com a permissão do deputado Vinícius Louro, peço a V.Ex.ª também
para subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rigo Teles também. Deputado
Vinícius, faço só um esclarecimento. Por ser autoridade federal, não
pode ser convocado, então vai ser um convite.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Exatamente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - O seu requerimento está como convite ou
convocação, então é convite.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Então é bom
que ficaram os dois entendimentos, prevalecendo o convite.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Em votação. Em discussão. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esse requerimento,
deputado Vinícius, vai à Comissão de Obras e Serviços Públicos para
o agendamento da reunião. Faço o registro da presença, em Plenário,
também dos ex-Deputados: Carlos Guterres, Dorian Menezes e Nan
Sousa, a pedido do nosso amigo, Deputado Zé Gentil. Sejam bem-
vindos, Deputados. Inclusão na Ordem do Dia, da Sessão, nesta terça-
feira, dia 21 de maio: Requerimento nº 280/2019, de autoria da Deputada
Mical Damasceno.

V - GRANDE EXPEDIENTE.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM - Deputado Fábio Macedo, por trinta minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Deputadas, TV
Assembleia, galeria, internautas. Senhor Presidente, o que me traz aqui
a esta tribuna é para falar sobre a última quinta-feira. Estivemos na
cidade de Santo Antônio dos Lopes, com a Comissão aqui desta Casa,
a Comissão de Assuntos Econômicos, que eu tenho a honra de presidi-
la. Estiveram presentes nesta comitiva, da Comissão, toda equipe aqui
da Assembleia, que eu quero agradecer, todos que estiveram
empenhados. Agradecer também ao Deputado Arnaldo Melo, que esteve
presente. Agradecer também a presença do Deputado Rito Rolim e
agradecer também a presença do Deputado Ciro Neto. Pois, muito
bem, iniciamos a nossa jornada na cidade de Dom Pedro. Lá nós fizemos
uma visita à Câmara Municipal, onde fomos recebidos pela presidente
daquela Casa, a Vereadora Rosa Nogueira, que estava lá com os
vereadores, nos receberam muito bem. Lá discutimos algumas pautas,
inclusive sobre a divisão dos royalties. Algo que vamos conversar aqui
ao longo do nosso pronunciamento. De lá, nos dirigimos até o complexo
do Parnaíba, onde fica instalada a empresa Eneva. Chegando lá, à
empresa Eneva, conhecemos toda aquela estrutura. Confesso, Deputado
Roberto Costa, que fiquei muito feliz de saber o potencial que nosso
estado tem, a riqueza natural que nosso estado tem, vendo ali toda
aquela estrutura no nosso estado ali instalada, produzindo tanto gás. E
ali deu para a gente saber, realmente, Deputado Zito Rolim, deu para a
gente saber realmente como é que o nosso gás é explorado aqui no
Maranhão. O nosso gás, Senhores Deputados, para V.Exas. entenderem,
ele sai da cidade de Lima Campos, Capinzal, Pedreiras, Trizidela do
Vale e de Santo Antônio dos Lopes. Lá existem os poços. Por meio do
gasoduto, ele vai até o complexo, chega lá. Quando chega lá, esse gás é
tratado. Quando termina o tratamento dele, esse gás é transformado
em energia elétrica. Quando esse gás é transformado, essa energia é
vendida para fora. E aí que chega a nossa luta, senhores deputados,
que, desde ano passado, a gente vem lutando para que o uso do GNV
possa ser finalmente utilizado aqui no Maranhão. Porque, Deputado
Adelmo, não dá para aceitar que apenas sete estados no Brasil, e o
Maranhão está incluído dentre esses sete estados, que não tem o GNV.
Isso é inaceitável quando nós temos aqui a matéria prima, que é o gás
natural, e não utilizamos, o Maranhão não utiliza. E a cada dia mais,
todos sabem que os usuários de carro são surpreendidos. Quando
chegam para abastecer, o aumento da gasolina. E o GNV é uma boa
saída, porque o custo do GNV é mais barato e, ambientalmente, ele
afeta menos a natureza. Para se ter ideia, senhores deputados, vou
fazer aqui um cálculo rápido só para entender a economia que vai
trazer para o bolso dos maranhenses. Se assim chegar o GNV aqui no
nosso estado, se você colocar, Deputado Edivaldo Holanda, fazer aqui
um cálculo rápido: com R$ 80,00 reais de gasolina em um automóvel,
você chega quase no prego ali na cidade de Rosário, mal chega em
Rosário. Mas se você botar R$ 80,00 de GNV num veículo, você chega
lá na cidade de Caxias e ainda dá para você passear na cidade ali
tranquilamente. Sabe por quê? Porque com R$ 80,00, você roda mais
de 360 km no seu automóvel. Então é por isso que nós temos, senhores
deputados, que trazer o GNV para o estado do Maranhão. É por isso
que eu chamo aqui.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Fábio Macedo, quando puder conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Só um
instante, Deputado. É por isso que eu convoco aqui todos os senhores
deputados, para que a nossa voz aqui desta Casa tenha um papel
muito importante para que, enfim, a gente utilize esse gás que é nosso,
que é deste estado. E só para a gente colocar aqui, senhores deputados,
lá mesmo na empresa, a gente fez várias perguntas. Mas nós teremos,

quarta-feira, nossa audiência pública, já marcada aqui, da qual também
estendo o convite. Aqui no auditório Fernando Falcão, às 14h30, vamos
poder discutir diretamente com a empresa, com a empresa Eneva, mas
o argumento que eles passam para nós é de que eles têm um contrato
com a União para a venda de energia. Se eles colocarem o GNV, vai
mexer neste contrato e eles não vão ter gás suficiente para honrar esse
contrato com energia elétrica. Ora, senhores, agora o mais interessante
é que, na cidade de Bacabal, deputado Roberto Costa, lá tem um poço,
inclusive uma boa notícia para V.Ex.ª, pois lá foi encontrado gás natural
e, alguns meses atrás, a empresa Eneva quis entregar para a Gasmar,
empresa responsável por também aqui no nosso estado de cuidar do
nosso gás. A Gasmar já estava num momento de negociações, mas, de
uma hora para outra, eles chegaram dizendo que não iam mais entregar
esse poço à Gasmar, que o poço seria utilizado para GNV no Maranhão.
Sabem por que foi, senhores deputados, que eles não quiseram mais
entregar à Eneva? Porque eles encontraram outro poço próximo a esse.
Esse foi o motivo. Agora a gente vai se aprofundando mais no assunto
e vai sabendo os motivos. A gente foi procurar saber quem eram os
donos dessa empresa e, quando fui saber quem eram os donos, aí
vieram realmente as explicações de tudo, do porquê do não interesse
de trazer o GNV aqui para o nosso estado. Dois dos sócios deles, cada
um tem 23%, são dois bancos, um é da família do dono do Itaú, e o
outro é o Pactual, aí vocês sabem que banco só quer ter lucros, bancos
só querem ter lucros. Se lá está tudo direitinho como já está, então eles
não querem sair da zona de conforto, e é para isso que esta Casa tem
um papel fundamental, é para isso que eu quero chamar a atenção dos
senhores deputados, a gente tem que se unir e trazer realmente esse
combustível para o povo do Maranhão ter mais uma opção de
combustível. Então, senhores deputados, para passar o aparte ao meu
colega, essa é uma empresa que tem um faturamento muito alto aqui no
nosso estado. Para se ter ideia, a empresa Eneva fatura aqui, no nosso
estado, anualmente mais de 1,400 bilhão. É um faturamento muito
alto. Depois eu fui puxar para ver qual era o quadro de empregos que
eles geravam aqui e pior ainda é que eles empregam menos de 200
funcionários do nosso estado. Quando eu fui puxar também as ações
sociais, é um faz de conta, pois é praticamente zero, meus amigos,
praticamente zero. Concedo o aparte ao colega deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Fábio Macedo, primeiramente eu quero parabenizá-lo pelo
tema que V.Ex.ª está trazendo aqui sobre a questão do gás natural para
o nosso Estado, na questão para os automóveis. Dizer que isso também
é de suma importância haja vista que grandes discussões que tiveram
aqui até mesmo entre os taxistas e os Uber, isso vai melhorar também
a renda dessas pessoas trazendo melhor qualidade de vida a elas. Um
assunto quero aqui também parabenizá-lo pela sua ida, outros deputados
como o Deputado Arnaldo Melo, Zito Rolim que estiveram e outros
que estiveram lá na Eneva, mais dentro desse assunto, V. Ex.ª está de
parabéns. Mas eu também queria trazer um pouco aqui da
responsabilidade da Eneva, porque V. Ex.ª sabe que eu não sou contra
o progresso no nosso Estado, mas que esse progresso possa vir com
responsabilidade. E essa empresa não tem responsabilidade no Estado
do Maranhão. V. Ex.ª colocou outro poço de gás natural que está sendo
explorado no município de Bacabal. Isso da mesma forma aconteceu
em Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim e aí vai, Poção de
Pedras. E toda aquela região do Médio Mearim, eu acredito que tenha
gás, porque o gás é como a própria empresa ali, a Eneva, ela pega uma
bacia que vem desde o Delta do Parnaíba. Então, se instalou no município
de Santo Antônio dos Lopes, mas acredito que toda aquela região tem
gás. Agora, Deputado, para V. Ex.ª ver que essa empresa já foi requisitada
várias vezes para fazer das Comissões de Obras e Serviços Públicos
desta Casa, das Comissões de Meio Ambiente, na legislatura passada,
e nem sequer mandou um representante. Quando é agora para ela ter
mais um faturamento, ela se mostra interessada de vir aqui em audiência
pública, provocado por V. Ex.ª, onde eu também quero parabenizá-lo,
mas que ela tenha o respeito e o compromisso para com o nosso povo.
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Por que eu falo isso? V. Ex.ª até pode dentro dessa parte que V. Ex.ª me
deu, é eu sei que V. Ex.ª anda na região do Médio Mearim, tem prefeitos
que lhe apoiam na região do Médio Mearim, dizer onde tem o
investimento da Eneva, no Rio Mearim, na questão de programa
educativos nas nossas escolas, incentivando que os nossos alunos
possam no futuro como adulto não desmatar ou a própria população
hoje evitando desmatar o desmatamento? Não existe nenhuma ação.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – A ação social
dele, é como eu falei, é praticamente zero.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Praticamente zero, então não tem nada que aquela empresa faça. Então
é só pegando, é um faz de conta, pegando nossas riquezas naturais e
gerando em recursos e eles se beneficiando desses recursos, sem
nenhuma compensação. Ah, mais a Eneva paga os royalties para o
Estado, para os municípios e tudo, mas além disso ela tem que fazer o
seu social, um exemplo: Eles captam água do Rio Mearim na
temperatura X, vai lá resfria as turbinas, evapora a água e ela volta em
outra temperatura, lá capta a água em uma quantidade X metros cúbicos,
devolve, já que evapora, em uma quantidade menor. E aí a gente não vê
esses estudos, aproveitaria até para eles trazerem esses estudos nessa
audiência pública, porque ela é de suma importância para a gente
questionar. E também que não sejam esses estudos deles mesmos.
Porque, até o momento, a gente tem que saber qual a empresa que
fiscaliza, que traz todos os dados da Eneva. Então é muito importante
o assunto que V. Exa. trouxe para esta Casa, trouxe para o estado do
Maranhão de forma econômica para a população. E aqui eu lhe
parabenizo novamente, mas eu lhe peço, dentro dessa audiência pública,
já provoque as situações para eles trazerem as informações, haja vista
que vai ter parlamentares dentro desse embate para que a nossa região
lá no Médio Mearim seja favorecida, seja valorizada. É ali que eles
sobrevivem por meio das águas. Eles lá, Deputado Fábio, eu não sei se
na visita só foi na indústria ou foi no externo, eles estão cavando vários
açudes gigantesco, dizendo que é para diminuir a captação da água. É,
não. Eles já prevendo a morte do Rio Mearim e aí já tem uma válvula de
escape, porque uma empresa daquelas são mais de vinte anos. E do
jeito que o Rio Mearim está, ele não passa de dez. Tem pontos como
lá no Palmeiral e em outras áreas no Rio Mearim, Deputado, que a
gente passa, no verão, com água no joelho. Isso também nós temos que
chamar a atenção da Caema, para que ela possa fazer os postos de
tratamentos nas cidades, que não pega água limpa e devolva em forma
de esgoto. E isso também é muito importante, posteriormente, a gente
fazer uma audiência pública nesse sentido para fazer um plano de
trabalho, para que possa realmente dar um futuro aos nossos jovens e
aos nossos filhos. Então parabéns pelo tema. V. Exa. trouxe um tema
de suma importância para o estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Obrigado pelo
aparte, Deputado Vinícius Louro. Concedo o aparte ao Deputado
Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) -
Deputado Fábio Macedo, eu primeiro quero parabenizá-lo pela
iniciativa de ter criado essa comissão de deputados para fazer essa
visita à empresa, juntamente com os Deputado Arnaldo Melo, Deputado
Zito, Deputado Ciro Neto, que lhe acompanharam. Para mim foi um
dos momentos, inclusive, já dessa legislatura de maior importância que
esta Casa teve. Porque essa pauta que o senhor tem trazido agora para
o plenário desta Casa deve ser tratada como uma pauta de prioridade,
porque o resultado desta luta que está sendo travada agora pela
Assembleia Legislativa, ao seu comando, com os deputados que lhe
acompanharam para mim é fundamental, por questões econômicas
para o estado e, acima de tudo, pela questão também social. Essa luta
que já vem sendo travada agora pelo senhor já é uma luta antiga do
Estado do Maranhão, no sentido de fazer com que a Eneva faça essa
interligação da exploração do gás e que o gás natural seja uma realidade

também nos postos de combustíveis de todo o Maranhão. Porque isso
aí, além de baratear, vai dar opções de combustíveis alternativos
também para a nossa população. E isso é fundamental, principalmente
nesse momento que vivemos de uma crise econômica no país, onde
hoje temos mais de doze milhões de desempregados. E esses
investimentos, se a Eneva, realmente, fizesse, seriam fundamentais,
porque, além de atingir diretamente a população positivamente, também
seria uma abertura também de empregos e de renda hoje para o nosso
estado. Então eu fico feliz inclusive com a notícia em relação a nossa
querida cidade de Bacabal, que também já teve perfurações de poços e
foi dada positiva o encontro de gás natural também na cidade de Bacabal,
como naquela região de São Luis Gonzaga. E acredito que essa
Assembleia tem um papel fundamental na concretização desse sonho
de ver o gás natural nos postos do Maranhão. Eu acho que essa pauta,
como eu disse, tem que ser tratada como uma prioridade da Assembleia
Legislativa. Essa audiência pública que o senhor trouxe agora para esta
Casa tem que ter a participação maciça de todos nós deputados. Como
eu disse, é um tema de interesse a todo o Maranhão e que nós temos
que participar ativamente, porque essas questões, inclusive de
interesses econômicos maiores de não querer fazer com que o gás
natural surja para a população, só será combatida por uma entidade
forte, uma entidade que venha representar todo sentimento da
população, e essa entidade é o Poder Legislativo do Maranhão, é a
Assembleia Legislativa, são os deputados desta Casa. Portanto, precisa
a Assembleia fazer a pressão necessária, a cobrança necessária, para
que o gás natural possa ser executado hoje em benefício da nossa
população de todo o Maranhão. Eu quero lhe dizer que eu fico muito
feliz pela notícia que foi dada em relação a nossa cidade de Bacabal,
mas, acima de tudo, pela notícia e pela perspectiva de todo o Maranhão
ser agraciado com a questão do gás natural. É disto que nós precisamos,
do empenho de todos os deputados sob sua liderança que tem
comandado juntamente com o deputado Arnaldo Melo, com o deputado
Zito, com o deputado Ciro Neto, que fizeram a abertura dessas
tratativas em relação a rediscutir essa questão do gás natural do
Maranhão e aqui na Assembleia Legislativa. E tenho certeza de que
esta Casa tem um papel fundamental para pressionar a Eneva a fazer o
que é de direito do povo do Maranhão, porque não adianta apenas
explorar o nosso gás, mandar para fora e o povo do Maranhão continuar
a ver navios. A Assembleia, por meio do trabalho que vocês estão
fazendo, tem um papel fundamental na realização desse grande sonho.
Meus parabéns a você e a todo os deputados que o acompanharam. E
estou dizendo que estou me juntando a essa luta com os companheiros
para que a gente possa ver essa realidade do gás natural acontecer
realmente no Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Deputado Fábio,
me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
deputado Roberto. Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) – Deputado
Fábio, eu quero aqui parabenizá-lo pela iniciativa, pela sua determinação
e pelo comportamento que V.Ex.ª teve e, consequentemente, os demais
deputados que visitaram aquele empreendimento. Eu ouvi do deputado
Vinícius Louro um fato interessante com relação às barragens que estão
sendo construídas por aquela empresa, deputado Vinicius, e V.Ex.ª
inclusive fez falta na visita. Na verdade, nós que fomos lá só vimos
aquilo que eles apresentaram. Nós não tínhamos como saber se existem
essas barragens. Então, é pertinente o que V.Ex.ª fala, porque o consumo
de água lá é exagerado. O que eles passaram para nós é que aquela água
utilizada não retornava para o rio e sim era colocada no solo, numa
profundidade além do lençol freático. Aí V.Ex.ª com conhecimento
disso, se tivesse participado com a gente, mas infelizmente V.Ex.ª não
pôde se fazer presente, nós teríamos tirado essa dúvida. Agora eu
espero que nessa audiência pública a gente possa ter mais conhecimento,
que a gente viu muita resistência na questão, eles beneficiaram o gás
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para que ele fosse transformado em GNV, alegando até que teria que
ser outra planta, o que demandava investimentos, mas o negócio está
sendo tão bom, até onde eles estão fazendo, que não há interesse
mesmo para isso. Na verdade, o produto deles está comercializado até
2048, só que eles não deixaram de perfurar, eles estão perfurando
poços todos os dias. Está em uma crescente. Então, o produto existe
suficiente para gerar energia e também para transformar em gás veicular,
e é sobre isso que nós temos que tirar essas dúvidas na próxima
audiência que vai ser no dia 22. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado
pelo aparte, deputado Zito Rolim. A verdade, a bem da verdade, eles,
lá da Eneva, não têm boa vontade, e, a bem da verdade também, que o
consumo do GNV vai ser mínimo. Para se ter ideia, se for para uso, de
acordo com os dados da GASMAR. O que vai se usar aqui pra São
Luís são 50 m³, por dia, se usaria. Lá o que se usa para produzir energia
são 8 milhões de m³ ao dia, ou seja, 1 dia lá que se usa para produzir
energia é o que daria para produzir energia é o que daria pra usar aqui
em São Luís, 165 dias, ou seja, não é quase nada. Não seria menos de
1%, daria 0,62. Então, Senhores Deputados é falta de vontade mesmo.
Estava realmente precisando alguém que levantasse essa bandeira. Nós
estamos empenhados, desde o ano passado. E eu tenho certeza de que
a hora é agora. As pessoas estão esperando, estão com esperança, os
taxistas mesmo não aguentam mais pagar a gasolina o preço que está
passando de R$ 4,50. O Etanol também o preço só aumentando,
ninguém aguenta mais. O GNV é a única solução que tem. Nós temos
o gás aqui. Então, não tem o porquê de não implantarmos o gás natural
aqui. Eu tenho certeza de que o Governador Flávio Dino também tem
boa intenção, como ele tem feito no Maranhão todo. E vamos, sim,
trazer e tornar esse sonho uma realidade, ter finalmente o GNV
implantado aqui em nosso Estado. Gostaria aqui de encerrar, Senhor
Presidente, agradecendo o total apoio do nosso Presidente aqui da
Casa, o Deputado Othelino, que nos apoiou por meio da Comissão,
deu toda estrutura. Muito obrigado, Presidente, e agradecer a todos os
servidores que nos acompanharam na comissão e todos os deputados
que eu já fiz referência. Meu muito obrigado e aguardo todos os
deputados na quarta-feira, na nossa audiência pública, aqui no Auditório
Fernando Falcão, às 14h30. Um abraço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Democrático PR/PMN. Declina. Bloco Parlamentar de
Oposição. Declina. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Com a palavra,
o Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados.
Hoje, subimos à tribuna desta Casa, Senhor Presidente, para agradecer
o grande gesto do Governador Flávio Dino com o Presidente deste
Casa, nosso líder e Deputado Presidente Othelino Neto, onde pude ter
a honra de acompanhar o Presidente Othelino, em algumas das suas
ações como Governador do Estado, como Governador em exercício,
em algumas das suas ações e atitudes, aqui pelo Maranhão. E aí o
Governador em exercício Deputado Othelino Neto sancionou alguns
projetos de lei, como o Dia Estadual do Ministério Público ficando dia
15 de maio; o Festejo de Santo Antônio na rota do turismo religioso de
Balsas, que foi um pedido da competente e amiga Deputada Andreia
Rezende, que todos nós, deputados, estivemos presentes, lá no Palácio
dos Leões, para sancionar esta lei da Deputada Andreia Rezende. E
aqui também fizemos algumas vistorias de obras em Imperatriz, nas
quais estiveram presentes eu aqui que vos falo, o Deputado Fernando
Pessoa, o Deputado Ricardo Rios, o Deputado Marco Aurélio, o
Deputado Pastor Cavalcante, o Deputado Rildo Amaral e dentre outros
amigos parlamentares, a esposa e então Primeira Dama em Exercício
também, a Dra. Ana Paula. E aqui, Senhor Presidente, podemos saber
e sentir a receptividade que o nosso Presidente foi acolhido ali na
Região Tocantina por vários vereadores, por várias lideranças políticas

da Região Tocantina, onde estivemos acompanhando ali durante a nossa
visita a cidade de Imperatriz, onde também estava presente o nosso
líder e Secretário Clayton Noleto. Também, Senhor Presidente, fizemos
vistorias na cidade Jenipapo dos Vieiras. Obra essa de grande
importância para aquele município, que é um mercado público da cidade
de Jenipapo dos Vieiras, onde o Deputado Othelino Neto, Deputado
Roberto Costa, teve nessa ocasião o privilégio de, além de ter indicado
aquele mercado para a cidade de Jenipapo dos Vieiras, no exercício do
mandato de Governador, esteve vistoriando a obra em andamento ali
do mercado público da cidade do Jenipapo dos Vieiras, onde está
sendo administrada aquela prefeitura com muito trabalho e com muita
dedicação do Prefeito Moisés do Ventura. No qual eu registro aqui
também um projeto de lei que iremos aqui indicar, nessa Casa, que é a
estadualização da estrada que liga Jenipapo dos Vieiras a Lagoa Grande,
a pedido do Moisés, a pedido do ex-prefeito Jean Carlos, a pedido de
vários vereadores daquele grupo político liderado pelo prefeito Moisés,
pelo ex-prefeito Jean e também pelo Deputado Othelino Neto. E
também, Senhor Presidente, não poderíamos deixar de ressaltar ali a
cidade de Barra do Corda, na qual fomos acompanhar o Deputado
Othelino, como exercício de governador, fazer também uma vistoria ali
na cidade de Barra do Corda, na qual passamos ali na rua Rio Purus,
onde também ressaltamos em nosso discurso. E aqui ressalto a todo
Maranhão, ressalto à Assembleia Legislativa, a todos os senhores
deputados e deputadas que o Deputado Othelino Neto, ali também foi
uma indicação, ainda quando o Deputado Othelino Neto era ali,
organizado pelo Prefeito Eric, pelo Deputado Othelino, pelo Secretário
de Articulação Política, Márcio Jerry. E o Deputado Othelino Neto
fez o pedido ao Governador Flávio Dino e, de imediato, o Governador
autorizou. No tempo, eu era Secretário de Infraestrutura daquele
município. Participei de todas as reuniões. E aqui, hoje, o Deputado
Othelino também teve o privilégio de fazer o pedido ao Governador e
também de vistoriar aquela obra quando no exercício do seu mandato
de Governador. O Deputado Othelino, ainda durante o seu mandato
como Governador, cumpriu agenda com grandes nomes da política
maranhense como o Deputado Federal Bira do Pindaré, como o
companheiro Márcio Jerry, Deputado federal, como a senadora Eliziane
Gama, o Deputado estadual Neto Evangelista, pré-candidato a prefeito
aqui da cidade de São Luís. E, Senhor Presidente, eu queria dizer que,
por onde andamos com o Deputado Othelino Neto, eram vários os
desejos da população, vários desejos da classe política do Maranhão
de que o Deputado Othelino Neto pudesse participar das chapas
majoritárias de 2022. Então aqui, senhor presidente, eu ressalto o
desejo que não é só dos 42 deputados que têm assento aqui nesta Casa,
mas acredito que seja o desejo de todos e uma indicação de todos os
deputados que o nosso presidente possa sim fazer parte da chapa
majoritária de 2022.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Deputado
Fernando.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Pois não,
deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) –
Parabenizo V.Ex.ª pela oportunidade do seu pronunciamento e destaco
realmente as qualidades do nosso presidente da Assembleia, qualidades
que o levaram a representar o Maranhão de uma maneira tão qualificada
nos dois dias que esteve à frente do governo, sobre o que V.Ex.ª assinalou
recentemente na sua fala. Nós inclusive fizemos um artigo, que foi
publicado ontem, no Imparcial eletrônico, justamente tratando de três
possibilidades de cenários políticos para o Maranhão na próxima
eleição, exercitando um pouco a futurologia dessas conversas que temos
no dia a dia e, principalmente, a observação da realidade. E nos três
cenários que nós apontamos, o presidente Othelino foi colocado como
um dos possíveis componentes das três chapas, uma delas inclusive
como candidato a governador do grupo. Então isso só demonstra
realmente o compromisso que o presidente Othelino tem tido com esta
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Casa e a representação altiva e serena que tem feito de todos os 42
deputados, sejam de situação ou não no Maranhão. Era isso. Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Agradeço,
Yglésio, pela sua colocação muito bem feita. Li seu artigo e aqui,
deputado Yglésio, eu acredito, como eu estou lhe falando, é um desejo
não só de nós que fazemos hoje parte da bancada de situação, nós que
damos sustentação ao governo do governador Flávio Dino, mas sim de
todos os 42 deputados que têm assento aqui nesta Casa, de que o
nosso presidente Othelino faça parte da chapa majoritária. Eu hoje
aqui ressalto que não é apenas dos deputados esse desejo, mas por
onde eu andei acompanhando o deputado Othelino, acompanhando
nosso presidente, pude perceber que é um desejo da classe política do
Maranhão, pude perceber esse desejo na classe política, presidente
Glalbert, de que o nosso presidente Othelino esteja sim fazendo parte
da chapa majoritária, pela forma como tem conduzido a Assembleia,
pela forma como tem tratado a classe política do Maranhão, sempre
com muita serenidade e com muito desejo de ter um Maranhão muito
melhor. Senhor presidente, satisfeito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
presidente, Questão de Ordem, deputado Vinícius Louro. Caso não
esteja ninguém, eu gostaria de usar o tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos,
sem aparte, pelo tempo da Liderança do Bloco Parlamentar.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me
traz hoje a esta tribuna é para falar da nossa visita à cidade de Imperatriz,
à cidade de Carolina, onde eu quero aqui parabenizar o Sindicato dos
Produtores Rurais da cidade de Carolina, em nome do senhor Reginaldo
Dias, presidente, do Zé Filho vice-presidente. Fui convidado por eles
também o Rodolfo Dias, Chiquinho Bringel, pessoas essas que fizeram
uma belíssima cavalgada naquela cidade de Carolina. E aproveitei
também o momento para agradecer a votação que nós tivemos lá, em
nome do Chiquinho Bringel, Dedé do Esporte, Diego, Rodolfo, todas
as pessoas que nos apoiaram naquela cidade, onde nós chegamos lá a
quase trezentos votos. E o que mais se reclamava na cidade de Carolina
era a falta de compromisso dos políticos que ali passavam, Deputado
Fábio Macedo, em época de eleição, que chegavam naquela cidade nas
eleições, comiam o voto do povo e iam embora, nunca mais, só
retornavam na eleição seguinte. E ali nós quebramos esse tabu, eu, o
Senador Weverton Rocha também que se comprometeu na cavalgada
passada que retornaria e manteve a sua palavra e cumpriu a sua promessa
retornando junto com o presidente da Famem, o Prefeito Erlânio Xavier,
onde também estiveram presentes todos os vereadores que eu saudei
em nome do Vereador Lund. E essa cavalgada, Deputado Arnaldo Melo,
ela é a terceira que acontece naquele município. O sindicato é um
sindicato muito forte, muito organizado, ali no sul do Maranhão, na
cidade de Carolina. E a gente pôde ver toda uma organização, uma
cavalgada padrão, modelo, exemplo que até iremos tentar organizar de
tal forma na nossa região do Médio Mearim, que também é muito rica
nessa prática esportiva, que são as cavalgadas. Nós, sempre como
incentivadores, apoiadores, fizemos aqui, deputado Arnaldo Melo,
uma indicação ao Projeto de Lei, sobre a gratuidade do exame de anemia
e mormos no Estado do Maranhão. A pedido desses criadores de muares,
equinos, hoje a gente pode acompanhar essa taxa, esses exames de
anemia e mormos. São feitas a cada sessenta dias, a cada dois meses, e,
às vezes, a gente vê os fazendeiros que ali criam seus animais em

fazendas, e que não têm acesso externo, que poderia também haver até
uma prorrogação, caso essa indicação do Projeto de Lei, não seja
sancionada. Porque fica muito pesado, imagine grandes fazendeiros
com uma tropa de mais de cem muares, equinos, e a cada sessenta dias
fazendo seus exames de anemia e mormos. Isso facilita até que essas
pessoas não cumpram de forma correta, com a periodicidade desses
exames. Ou seja, fizemos várias defesas em nome do agricultor,
pecuarista, na legislatura passada. E eu coloquei ali, fiz uma explanação
da nossa discussão, lá na cidade de Carolina, mostrando o nosso trabalho
enquanto também é um esporte de vaquejada. Que nós criamos a lei
que regulamenta o esporte de vaquejada e contra os maus-tratos dos
mesmos na vaquejada. Que é um esporte que hoje gera renda, gera
emprego, as cidades que realizam vaquejada, todas ficam lotadas, com
chefes de equipes, as cidades que ali que são formadas, móveis, como
são os seus caminhões ali do chefe de equipe. E isso é muito importante.
Eu fico feliz. Agradeço o convite de todos. E dizer que nós temos um
compromisso com a cidade de Carolina. Agora mesmo, semana passada,
nós entramos em contato com a Secretária de Agricultura Fabiana, e
trouxemos toda uma demanda da cidade de Carolina, se tratando de
patrulha agrícola, por sindicato, grade aradora, plantadeiras,
colheitadeiras para aquele sindicato, poços artesianos, estradas vicinais.
E isso a gente tem essa responsabilidade. Fizemos esse pedido, e
iremos cobrar para que possa ser realizado não só na cidade de Carolina,
como também na região de Médio-Mearim e também em todo o estado
do Maranhão. Então eu quero aqui também parabenizar ao Senador
Weverton Rocha pela presença, só para concluir, Senhor Presidente,
ao Prefeito Erlano Xavier, ao João Alberto, ao Zé Filho, ao Reginaldo
Dias, ao Chiquinho Bringel, ao Bebeto do esporte, ao Diego, ao Rodolfo
Dias, ao Renato, a todos que realmente foram os idealizadores e
organizadoras dessa brilhante cavalgada na cidade de Carolina. Meu
muito obrigado, Senhor Presidente!

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLABERT CUTRIM - Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (Questão de
Ordem) - Só para me acrescentar no meu pronunciamento. A gente está
procurando um melhor entendimento com a empresa Eneva no diálogo.
Estamos procurando o diálogo, inclusive pela audiência pública. Mas
eu queria deixar registrado que, se não houver o melhor diálogo com
eles na audiência pública e realmente se eles descartarem a possibilidade
da instalação do GNV aqui no Maranhão, eu quero aqui anunciar aos
senhores deputados e à imprensa que nós vamos abrir uma CPI do gás.
Então a gente já está aqui anunciando à imprensa que, se não tiver
resultado na quarta-feira, na quinta-feira a gente já vai dar entrada na
CPI do gás. Meu muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Só para corroborar com o Deputado Fábio Macedo. Desde
já, me coloco à disposição para que a gente possa abrir essa CPI do gás.
Haja vista que, mesmo eles vindo para cá, eu vou sugerir que a gente
possa abrir essa mesma CPI para tratar dos investimentos que eles
deveriam ter aplicado por meio de um TAC, que é um Termo de
Ajustamento de Conduta, que foi feito antes da instalação no município
de Pedreiras. E esse TAC nunca foi realizado e nunca houve nenhum
tipo de investimento na cidade de Pedreiras e nas cidades que são
banhadas pelo Rio Mearim.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Presidente,

só corroborando.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Corroborando com o que foi falado pelo Deputado Fábio.
Deputado Vinicius Louro, essa questão do gás, fornecimento de gás no
nosso estado é uma questão que de fato precisa ser investigada.
Parabenizo o Deputado Fábio pela iniciativa. Infelizmente, com o
passar do tempo, algumas famílias deixam de cozinhar por meio do gás
e voltam a cozinhar por meio do carvão. E isso não acontece no interior
do estado tão somente, não acontece só nas áreas rurais, mas também
na área urbana. Por exemplo, aqui em São Luís, no bairro do Coroadinho,
existem famílias que não têm condições de adquirir um gás de cozinha.
E para fazerem o seu alimento, o seu sustento, precisam voltar a
cozinhar por meio do carvão. É necessário, sim, a fiscalização firme,
contundente. Apoio à proposição de uma CPI nesse sentido para que
nós possamos verificar essas informações, garantir que os direitos do
cidadão sejam respeitados. E quem sabe também incluir nessa proposta
de CPI outras formas de combustível para que a gente possa ter
subsídios e junto à bancada federal, aos novos deputados federais, aos
nossos senadores verificar formas de cobrar da Petrobras informações
claras ao consumidor e também ao empresário. Infelizmente, o aumento,
o reajuste, a cada dia que passa, a cada semana que passa, é repassado
não só ao consumidor, é repassado também ao empresário. A Petrobras,
na última semana, registrou 3,7% o valor do combustível e esse reajuste,
por meio das distribuidoras, chega para o empresário que paga a conta
e não tem outra alternativa a não ser repassar ao consumidor. De fato,
deputado Fabio, parabéns pela iniciativa. Conte conosco e com certeza
V.Ex.ª está garantindo aqui, nesta Casa, não só honrando os seus votos,
mas fazendo com que aqueles que por muitas vezes são vistos, mas
não são lembrados, que são os consumidores, e consumidores são
todos nós, que infelizmente é um polo não eficazmente organizado que
precisa de representações como essa, por isso tem meu apoio e pode
contar comigo nesta luta.

O SENHOR DEPUTADO LEONARDO SÁ (Questão de
Ordem) - Deputado Fábio, eu acho que, independentemente da resposta
da companhia, seria interessante a instalação dessa CPI aqui na Casa
para investigar essa situação do gás, porque a gente sabe que é uma
situação que mexe diretamente com a vida da população, que mexe
diretamente com a vida do consumidor. Eu acho de grande valia, uma
grande ideia, deputado Fábio, que a gente realmente faça e coloque essa
CPI para funcionar. Eu tenho certeza de que vai ser uma grande ajuda
para a sociedade maranhense como um todo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
deputado Leonardo Sá, pelo apoio. Agradeço também ao deputado
Duarte Junior.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) – Primeiro me adicionar ao pronunciamento do deputado Fabio
Macedo, mas queria alertar neste momento que estou ouvindo aqui,
acompanhando alguns colegas falarem em CPI para esse caso. Eu acho
que uma CPI deve ser a última solução, o último entendimento, depois
que estiver esgotado, porque se trata de uma empresa que, de uma
maneira ou de outra, vai contribuir com o Maranhão no que diz respeito
à ocupabilidade, empregos, área social e outras coisas de benefícios,
que são de grande valia para o Maranhão. Então é bom ter cuidado com
relação a querermos instalar uma CPI neste momento. Eu acho que nós
temos que pensar, discutir o assunto, trazer para esta Casa. Nesse
ponto eu parabenizo até o deputado Fábio, mas nós temos que analisar
duas, três ou quatro vezes para analisar se é preciso com relação à
instalação de uma CPI. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Agradeço,
deputado Hélio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – PSDB, por cinco minutos.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o deputado Vinícius Louro, por 10
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Helena

Duailibe.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores

(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Carlinhos Florêncio,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe,
Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal,
Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Zé
Gentil e Zito Rolim.  O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação.  Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Rigo Teles, Fernando Pessoa,
Professor Marco Aurélio e Wellington do Curso. Não havendo mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em segundo turno,
regime de prioridade o Projeto de Lei nº 019/2019, de autoria do Poder
Judiciário, que altera a redação do § 2º do Artigo 10, da Lei nº 8.032, de
2003, acrescentado pela Lei nº 8.710/2007 e alterado pela Lei nº 10.712/
2017. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJC); e de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações do Trabalho, este projeto foi aprovado e encaminhado à
sanção Governamental. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos nºs: 275/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares
do Senhor Rafael Correa Barros, pelo seu falecimento ocorrido no dia
08 de maio do corrente ano e 276/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares
do Senhor  Tony Ribeiro, cantor e compositor, filho da Cidade de
Itapecuru, falecido no dia 12 de maio de 2019. Na forma regimental, foi
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Requerimento
nº 279/19, do Deputado Vinícius Louro. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
se pronunciaram os Deputados Fernando Pessoa falando pelo Bloco
Parlamentar Solidariedade e pela Liderança deste Bloco e o Deputado
Rigo Teles, pelo Bloco Parlamentar de Oposição. As demais agremiações
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declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final voltaram a
Tribuna os Deputados Rigo Teles e Fernando Pessoa. Nada mais
havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 20 de maio
de 2019.

Ata da Sessão Solene para a homenagear o Conselho
Regional de Medicina Veterinária, pela passagem dos seus 37
anos de fundação, realizada na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, no dia vinte oito de março de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por
meio do Requerimento 048/2019, de autoria do Deputado César Pires,
destinada a homenagear o Conselho Regional de Medicina Veterinária,
pela passagem dos seus 37 anos de fundação, convidando para compor
a Mesa as seguintes autoridades: o Excelentíssimo Senhor Carlos
Brandão, Vice-Governador e Médico Veterinário, neste ato
representando o Governador do Estado, Excelentíssimo Senhor Flávio
Dino; o Senhor Luiz Carlos Barbosa Tavares, Vice-Presidente do
Conselho Federal de Medicina Veterinária; o Senhor Antônio José dos
Santos, Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Maranhão; o Excelentíssimo Senhor Marcos Antônio
Amorim, Promotor de Justiça, neste ato representando o Procurador-
Geral, Dr. Luiz Gonzaga; a Professora Doutora Francisca Neide,
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária; o Senhor
Francisco Saraiva, representando a Federação Nacional do Servidor de
Fiscalização Agropecuária; Senhor Washington Luís, neste ato
representando o Reitor do IFMA, Professor Dr. Francisco Roberto.
Em seguida, convidou todos a se postarem em posição de respeito
para a execução do Hino Nacional. Na sequência, foi exibido um vídeo
institucional, produzido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Posteriormente, o Deputado César Pires solicitou que o Deputado
Wellington do Curso o substituísse na presidência dos trabalhos, para
em seguida subir à Tribuna, fazendo uso da palavra para exaltar a
importância da medicina veterinária e suas contribuições para
humanidade. Também relatou sua atuação no Conselho Regional de
Medicina Veterinária e as dificuldades iniciais que foram superadas ao
longo dos anos com a construção de uma história de sucesso que está
completando trinta e sete anos. Em seguida, o Deputado César Pires
reassumiu a presidência dos trabalhos e o Deputado Wellington do
Curso o parabenizou, pela sensibilidade enquanto médico veterinário
e enquanto parlamentar, e por fazer essa justa homenagem a todos
médicos veterinários e ao curso de Medicina Veterinária. Na sequência,
ouviu-se a Senhora Francisca Neide Costa, que discorreu sobre a história
do Conselho Regional de Medicina Veterinária e suas contribuições
para a sociedade maranhense. Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente concedeu a palavra ao Senhor Carlos Brandão, que discorreu
sobre a importância da profissão e do seu apoio aos médicos
veterinários. Em seguida, o Presidente teceu suas considerações finais
e nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão solene, sendo
lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, São
Luís, 30 de novembro de 2018. Deputado César Pires - Presidente em
exercício

Ata da Sessão Solene em homenagem ao Dia Mundial da
Saúde, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, no dia onze de março de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soares.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada por
meio do Requerimento n.º 049/2019, de autoria da Senhora Deputada
Doutora Helena Duailibe, em comemoração ao dia Mundial de Saúde.
Em seguida, convidou para compor a Mesa as seguintes autoridades: a
Senhora Nair Portela, Magnífica Reitora da Universidade Federal do
Maranhão; o Senhor Pedro Ivo Correa, Presidente da Comissão de
Direitos da Saúde da OAB, neste ato, representando o Senhor Tiago
Dias, Presidente da OAB; o Senhor Israel Pinheiro Rocha, neste ato,
representando a senhora Josilma Rodrigues, Coordenadora do Núcleo
Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão; o Senhor José Márcio
Leite, Presidente da Academia Maranhense de Medicina; o Senhor
Antônio Pereira da Silva, Vice-Presidente do Conselho Estadual de
Saúde do Maranhão; a Coronel Augusta, Comandante de Segurança
Comunitária e Coordenadora Estadual da Patrulha Maria da Penha; o
Senhor Vinícius Araújo, Presidente do Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Maranhão e a Senhora Joice Lages,
Superintendente do Hospital Universitário do Maranhão. Na sequência,
o Presidente concedeu a palavra a Senhora Deputada Doutora Helena
Duailibe, que exaltou a importância do dia 7 de abril, Dia Mundial da
Saúde e discorreu sobre o quadro caótico em que se encontra a saúde
pública, destacando a necessidade de investimentos na área, pois
conforme o Artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de
todos e um dever do Estado. Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Márcio Leite, que
discorreu sobre os avanços e desafios do Sistema Único de Saúde no
atual cenário brasileiro, fazendo um resgate histórico da construção do
SUS. Também ocuparam a Tribuna os Deputados Hélio Soares, Antônio
Pereira e Arnaldo Melo, destacando a importância e necessidade de
políticas públicas na área de saúde. Em seguida, ouviu-se a Senhora
Nair Portela, que registrou o trabalho realizado pela Universidade
Federal do Maranhão na formação dos profissionais da área da saúde,
com o foco voltado para a promoção da saúde, destacando que os
projetos políticos pedagógicos dos cursos já mudaram e estão em
contínua mudança em adequação às necessidades da saúde da população.
Em seguida, o Presidente teceu suas considerações finais e nada mais
havendo a tratar, declarou encerrada a sessão solene, sendo lavrada a
presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, São Luís, 11 de
março de 2019. Deputado Hélio Soares - Presidente em exercício.

Ata da Quadragésima Sexta Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
sete 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,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza
Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
Senhores Deputados Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios e Rildo Amaral.
O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
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Mensagem Governamental nº 026/2019, encaminhando a Medida
Provisória nº 292/2019, que institui o Programa de Pagamento e
Parcelamento com Redução de Juros e Multas de Débitos Fiscais
Relacionados com o ICM e o ICMS; Projetos de Lei nºs: 226/19, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que proíbe a cobrança de
“taxa de conveniência” por sites e/ou aplicativos de dispositivo móvel
na compra de ingressos em geral, como shows, peças de teatros, cinemas
e outros similares, feita pela internet; 227/19, de autoria do Deputado
Fábio Macedo Institui a Política de Atenção, acompanhamento e
tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens, com o objetivo de
desenvolver medidas de prevenção, controle e assistência aos
dependentes do álcool no âmbito do Estado do Maranhão; 228/19, , de
autoria do Deputado  Zé Gentil, que institui o “Dia da Constituição do
Estado do Maranhão” ; 229/19, de autoria da Deputada Daniella Tema,
que visa assegurar as Doulas o direito de acompanhar as parturientes,
quando por estas solicitadas, durante o período de trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e
estabelecimento hospitalares congêneres da Rede Pública e Privada do
Estado do Maranhão; 230/19, de autoria da Deputada Doutora Thaiza
Hortegal, que dispõe sobre a impossibilidade de investidura em cargo
público, ante a existência de condenação, com trânsito em julgado, pela
prática de qualquer modalidade de abuso sexual contra menor (pedofilia),
violência contra a mulher (feminicídio), intolerância, discriminação ou
do preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero
(homofobia); 231/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que
institui o Programa “Apague essa Ideia”; 232/19,   de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que institui o Selo “Empresa Amiga
Da Saúde Mental”, no âmbito do estado do Maranhão; 233/19, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a busca
imediata de pessoas com idade até 18 (dezoito) anos, com deficiência
física ou sensorial e idosos no âmbito do Estado do Maranhão; 234/19,
de autoria do Deputado Arnaldo Melo, que classifica Santo Amaro,
como Município de interesse Turístico e 235/19, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do
quantitativo de sal e açúcar nos rótulos de alimentos, refrigerantes,
sucos e cervejas produzidos, comercializados e envasados no Estado
do Maranhão; Projetos de Resolução Legislativa nºs: 035/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, que concede o Título de Cidadã Maranhense
à Senhora Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo (Concita
Braga); 036/19, do mesmo autor, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” a Senhora Maria da Conceição Fortes Braga
de Camargo (Concita Braga) e 037/19, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, que institui a “Campanha de Doação Solidária de Sangue”, no
âmbito do Poder Legislativo; Requerimentos nºs: 244/19, do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja agendada para o dia 13 de
junho de 2019, uma Sessão Solene de Entrega de Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Auditor Federal de Finanças e
Controle, Senhor Welliton Resende Silva; 245/19, do referido Deputado,
a Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho, para que seja realizada audiência pública, no dia 09 de maio
do corrente ano, para tratar sobre o Projeto de Lei que extingue os
cargos de auxiliar judiciário, apoio técnico administrativo e auxiliar
judiciário, telefonista, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; 246/19, do Deputado
Rildo Amaral, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa,
votos de congratulações ao Jornal “O Progresso”, pela passagem dos
seus 49 anos completados no dia 3 de maio do corrente ano; 247/19, do
referido autor, solicitando que seja agendada uma Sessão Solene, para
o dia 29 de maio do corrente, em homenagem ao “1º Aniversário da
Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares -
AMCLAM”; 248/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando
mensagem de congratulações e aplausos, “In Memoriam”, pelos 100
anos da chegada ao Brasil, do empresário Armando Oliveira Gaspar,
através dos seus filhos, Maria da Paz, Carlos, Maria de Lourdes,
Maria Madalena, Antônio, Raimundo, Maria Regina, Mário, Armando,
Francisco, Maria de Jesus, Luís Delfim e José (In Memoriam); 249/19,

do Deputado Wellington do Curso, enviando mensagem de congratulação
ao Presidente do Procon-MA, Senhor Carlos Sérgio de Carvalho Barros,
parabenizando pelo novo cargo de Presidente deste órgão e 250/19,
também do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado da
Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando que informe os motivos
pelos quais os salários dos professores do PROJOVEM estão atrasados
há 04 meses, de acordo com relatos dos educadores; Indicações nºs:
651/19, da Deputada Andreia Martins Rezende, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando a realização de um estudo que
objetive a criação da Universidade Estadual da Região Vale do Pindaré
– UEMAPINDARE, com sede na Cidade de Santa Inês; 653/19, do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador  do Estado, com a
devida indexação do anteprojeto que versa sobre a concessão de
bonificação de 10% em concursos públicos ao cidadão maranhense
nato ou cidadão que comprovar domicílio no Maranhão não inferior
aos 12 (doze) meses que antecederem a data de publicação do edital;
654/19, da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, ao Diretor da
Superintendência Regional do DNIT no Estado do Maranhão, o Sr.
Gerardo de Freitas Fernandes – viabilize a recuperação da BR 310 no
trecho entre a Cidade de São Bento e Bacurituba; 655/19, do Deputado
Doutor Leonardo Sá, ao Governador do Estado, solicitando que seja
analisada e alocada a fonte de recurso para a criação e instalação do
Centro de Referência Cultural da Juventude Maranhense; 656/19, do
referido Deputado também ao Governador do Estado, solicitando a
implantação de  um Centro de Referência em Saúde Mental, na Cidade
de Pinheiro; 657/19, da Deputada Mical Damasceno, ao Governador
do Maranhão, ao Secretário de Estado de Educação, Senhor Felipe
Camarão e ao Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Magnífico
Reitor Gustavo Pereira da Costa para que tomem providências no
sentido de viabilizar um polo universitário da UEMA no Município
de Viana; 658/19, do Deputado Arnaldo Melo, ao Secretário de Estado
de Esporte, Deputado Rogério Cafeteira para que viabilize um apoio
com Materiais e Equipamentos para a o Projeto Escolinha de Futebol
Resgate; 659/19, do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador do
Estado do Maranhão, bem como ao Senhor Carlos Lula, Secretário de
Estado da Saúde, solicitando a reforma do Hospital Irmã Maria Paes
Tavares na Cidade de Tasso Fragoso; 660/19, do Deputado Adelmo
Soares, aos Gerentes Executivos de Relações Institucionais das
Empresas Claro e Vivo no Estado do Maranhão, solicitando
providências necessárias para que determine imediato estudo de
viabilidade técnica de instalação de  torre de telefonia celular que vai
abranger os povoados, Juçara, Contendas, Boa Vista, Estrema, Siquiriba,
Anajazal, Fome, Barra, Porção, Baixinha I, Contendas, Mata,
Pequizeiro, Lagoa da Tabôa, Lagoas, Joaquinzinho, Paldarcal, Velha
Rosa, Marajá, localizado no Município de Barreirinhas; 661/19, do
Deputado Ariston, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
bem como ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando que
sejam realizadas Melhorias na MA-271 que interliga as cidades de
Paraibano e Sucupira do Norte; 662/19, do Deputado Pastor Cavalcante
ao Governo do Estado e ao Secretário de  Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação e sinalização
horizontal e vertical da MA-342, nos 21 Km que ligam os Municípios
de Igarapé do Meio a Monção e 663/19, do Deputado Ciro Neto, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino solicitando
que aprecie a possibilidade de apresentar proposta de lei, na forma do
que dispõe o anteprojeto, no sentido de dispor sobre “Institui a
implantação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial
Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte “ SUSAF-MA. Não havendo
mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pelo primeiro Secretário, após deferir as Indicações
acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado Fernando Pessoa
informou que protocolou uma indicação à Secretaria de Estado da
Educação solicitando melhorias para escola Astor Seabra, no município
de Tuntum, agradecendo e parabenizando o Secretário Felipe Camarão,
que imediatamente destinou uma equipe para analisar os problemas e
resolver a situação da escola. Com a palavra, o Deputada Helena
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Duailibe parabenizou a Mesa Diretora por sua eleição e a pessoa do
Presidente Deputado Othelino Neto. Também informou que está
elaborando uma mensagem de congratulações e aplausos, em memória,
pelos 100 anos da chegada ao Brasil do empresário Armando Oliveira
Gaspar. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº
154/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre
orientações de memória histórica e proíbe a administração pública de
homenagear a ditadura. Na sequência, suspendeu os trabalhos para que
as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC); e de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho se
manifestassem sobre o mesmo. Reabertos os trabalhos, o Presidente
da CCJC informou que o Projeto foi aprovado com Emenda. Em ato
contínuo, o Presidente submeteu o projeto ao Plenário, que o aprovou
em seus turnos regimentais, encaminhando-o à redação final. Em segundo
turno, regime de prioridade foi aprovado e encaminhado à Redação
Final, devido ao acolhimento de Emenda, o Projeto de Lei n° 098/
2019, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 009/2019), que
institui o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa
da Ordem Tributária do Estado do Maranhão. Com parecer favorável
da CCJC e da Comissão de Saúde, em primeiro turno, regime de
prioridade, o Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 049/2018, de autoria
do Poder Executivo (Mensagem nº 019/2018), que dispõe sobre a
composição, a organização, as atribuições e o funcionamento do
Conselho Estadual de Saúde, registrando-se as abstenções dos
Deputados Adriano e César Pires. Com parecer favorável da CCJC,
em primeiro turno, regime de prioridade, foi aprovado por unanimidade
o Projeto de Lei nº 187/2019, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 019/2019), que ratifica o protocolo de intenções do
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste
(Consórcio Nordeste).  Em segundo turno, tramitação ordinária, foi
aprovado e encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei nº
117/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre
tornar Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Maranhão a festa
de Procissão do Fogaréu realizada no Município de Caxias. Em primeiro
turno tramitação ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 178/
2017, de autoria do Deputado Adriano, que institui a política estadual
de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar no âmbito
do Estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis da CCJC e da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
acolhimento de Emenda, este Projeto de Lei foi encaminhado à redação
final. Ainda em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado 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. Sujeito à deliberação do Plenário foi aprovado o
Requerimento nº 242/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando que seja criada uma Comissão Especial com a finalidade de
promover o estudo sobre um novo modelo de governança de recursos
hídricos e Saneamento Básico no Estado do Maranhão. Na forma
regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Projeto de Lei nº 129/2019, de autoria do Poder Executivo;
Requerimentos nºs 246 e 247/2019, de autoria do Deputado Rildo
Amaral; 248/2019, de autoria da   Deputada Doutora Helena Duailibe
e 249 e 250/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos, os Deputados Doutor Yglésio, Duarte
Júnior e Antônio Pereira falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão; o Deputado Doutor Yglésio discorreu sobre audiência
realizada pela Comissão de Assuntos Municipais, com os membros da
AGED, do Conselho de Medicina Veterinária, Superintendência
Estadual de Vigilância Sanitária (SUVISA), o Deputado Duarte Júnior,
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, parabenizou o
Deputado Othelino Neto e toda a Mesa Diretora pela recondução dos
trabalhos até o ano de 2022 e agradeceu a todos os Deputados por
terem aprovado de forma unânime o Projeto de Lei de sua autoria, que

visa à valorização da memória histórica, a valorização e o respeito das
garantias constitucionais fundamentais e o Deputado Antônio Pereira,
lamentou a morte da ex-vereadora do Município de Cidelândia, Senhora
Rita Guedes. Pelo PSDB, o Deputado Wellington do Curso, denunciou
o descaso do Governo do Estado com o Hospital do Câncer do
Maranhão, ressaltando que sua denúncia foi fundamentada em
reclamações de pacientes, que padecem com a falta de medicamentos,
atendimento precário feito nos corredores e, até mesmo, com o forro
do ambulatório que, recentemente, caiu. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. Não houve oradores inscritos
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 07 de maio de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada
Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA DIA 14 DE MAIO DE 2019 ÀS 11H.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus declaro aberta a sessão solene, convocada para homenagear os
profissionais de Saúde, concedida por meio do Requerimento n.º 160/
2019, de autoria da deputada Dr.ª Helena Duailibe. Convidamos para
compor a Mesa a Dr.ª Marielza Cruz Sousa, enfermeira, representando
toda a classe. Convidamos o senhor Pedro Igor Correa, Presidente da
Comissão de Direito à Saúde da OAB, neste ato representando o
Doutor Thiago Diaz. Convidamos a senhora Helena Castro, Primeira
Secretária Municipal de Saúde, do município de São Luís. Convidamos
a Senhora Aldacir Raposo Nascimento, da 1ª Turma de Enfermagem
do Maranhão. Convidamos a senhora Socorro Fonseca, assistente
social, representando todas as assistentes sociais. Registramos a
presença do Deputado Rildo Amaral, Deputado Dr. Yglésio, Deputado
César Pires e Deputado Neto Evangelista. Concedemos a palavra a
deputada Helena Duailibe, autora da proposição.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Exmo. Senhor Deputado Frenando Pessoa, Presidente desta Sessão
Solene, meu colega, amigo e colega de Partido que muito me orgulha em
presidir esta Sessão Solene. Dr.ª Marielza Cruz Sousa, enfermeira,
representando toda a classe de mulheres enfermeiros, e homens
guerreiros que comandam essa saúde pública do nosso Estado. Senhor
Pedro Ivo Correa, presidente da Comissão de Direito a Saúde da OAB,
neste ato representando o Presidente Thiago Diaz que muito já tem
participado aqui, contribuído bastante com esta Assembleia. Minha
queridíssima Senhora Helena Castro, foi a primeira secretária municipal
de Saúde, em um ato ousado, todos os secretários de Saúde eram
médicos e aí a Dra. Helena, enfermeira, foi a primeira secretária
municipal e fez uma brilhante administração, que eu me orgulho de ter
participado e acompanhado com ela. Senhora Socorro Fonseca também,
assistente social, que também já tive oportunidade de trabalhar em
várias ocasiões e que soube, com profissionalismo, defender e mostrar
a competência das assistentes sociais. Senhora Aldacir Raposo
Nascimento, essa mulher além de competente, humana, católica da
minha igreja, de muitos grupos de oração e que foi da 1ª turma de
Enfermagem do Maranhão e que muito nos honra com sua presença.
Colegas deputados aqui presentes, que já foram citados, e todos vocês
que nesta manhã vieram aqui, de alguma forma, participar de uma
pequena homenagem, porque como falei na entrevista, muito pequena
em cima de tudo que nós precisamos retribuir para vocês no dia a dia
estafante, que é ser um profissional de saúde em todas as condições.
Que a gente sabe que é doação, que é missão, que é amor e com que
garra que vocês trabalham. Também quero destacar aqui, seu Jorge
Gondim que é engenheiro e veio prestigiar esta solenidade de mulheres
e homens que são da área de saúde, as classes todas também se
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entrelaçando; imprensa, falada escrita, funcionários desta Casa. Senhoras
e senhores, estamos aqui hoje para prestar homenagem aos profissionais
de Saúde, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e assistentes
sociais que têm os seus dias comemorados em 12 de maio, 20 de maio
e 15 de maio respectivamente. Quero começar, deputado César Pires,
V. Ex.ª que também é da área de Educação e um grande deputado, o
deputado Neto Evangelista também que nos prestigia e o deputado
Yglésio que é médico, profissional da saúde, falando dos profissionais
de enfermagem, repito, dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem que permanecem ao lado do enfermo com dedicação,
profissionalismo e frequentemente sem terem o devido reconhecimento.
Lembramos que o dia 12 de maio, foi Domingo, e, este ano,
coincidentemente, caiu no Dia das Mães, foi escolhido como
homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, considerada a mãe
da enfermagem moderna. Florence foi chamada de ‘dama da lâmpada’,
instrumento que usava durante a noite para ajudar melhor os feridos
durante a guerra. Florence de nacionalidade inglesa, nasceu em Florença,
na Itália. Aos 17 anos... também aqui presente o deputado Zé Gentil
que muito nos honra prestigiando esta Sessão Solene. Aos 17 anos
Floresce, que era cristã anglicana, decidiu ser enfermeira acreditando
ter um chamado de Deus para fazer enfermagem. Foi na Guerra da
Crimeia em que o Reino Unido participou entre 1853 e 1856, que o seu
trabalho se tornou mais conhecido e ela foi chamada de ‘dama da
lâmpada’, instrumento que usava durante a noite para ajudar melhor
os feridos. Florence fundou a primeira escola de enfermagem secular
do mundo, na Inglaterra, em 1860. Mas eu não poderia deixar de destacar
uma mulher brasileira, símbolo de resistência, de tenacidade, de
desprendimento, de competência e coragem e uma personagem heroica,
estou me referindo a Ana Nery. Da mesma forma não poderia deixar de
citar o nome de alguns, alguns, vou citar pouquíssimos pelo tempo,
porque muitos outros nomes merecem destaque, mas vou citar alguns
enfermeiros do Maranhão que representam a classe com orgulho,
dignificando o trabalho desenvolvido por todos. Cito, entre tantas:
Helena Castro, Bernadete Veiga, Dorinei, Joyce Lages, Nair Portela,
Teresa Viveiros, Rosilda Dias, Aldacir Raposo Nascimento, Juliana
Guerra de Assis, Luzia Salomão, Valeria Macedo, Yeda Vanderlei,
Marielza Souza, Cristina Moreira Lima, Diana Dolores, Tereza
Carvalho, Rita Ivana, Silva Viana, Francisca Jorgina, Maria Duano,
Natalia Mandarino, Sabrina Furtado Araújo e Graça Santos. Estou
olhando aqui a minha amiga Diana e meu amigo Wesley, todos vocês
dessa família do Socorrão. O enfermeiro não trabalha de forma isolada,
é membro de uma equipe também composta de profissionais dedicados
e competentes, como os seus auxiliares e técnicos de enfermagem que
têm o seu dia comemorado em 20 de maio. Dentre os inúmeros
profissionais, técnicos de enfermagem, aqui cito: Julieta Baldez Santos,
Docile Pinto Macedo, Rosa Matos e Yoleth, não consigo dizer o nome
dela, é muito complicado. Profissional de enfermagem é peça
fundamental na formulação das políticas públicas para a saúde. Os
enfermeiros, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem não só
desenvolvem as atividades que lhes são mais específicas, nos hospitais
e entidades a que servem como realizam outras funções, que tornam
possível não só o controle, como o próprio gerenciamento da saúde e
a formulação de estratégias para a área. Enfim, a figura do profissional
de enfermagem é indispensável na prestação dos serviços de saúde à
população tanto na saúde preventiva, hospitalar, e na gestão
administrativa. Parabéns a todos os enfermeiros e enfermeiras, técnicos
e auxiliares de enfermagem pelo seu trabalho edificante e incansável.
Estendo os parabéns aos assistentes sociais que comemoram amanhã,
15 de maio, o seu dia. Este dia foi escolhido para marcar a regulamentação
da profissão, em 1957. De lá para cá não apenas a especialização
desses profissionais cresceu, mas também a demanda da sociedade por
sua presença. Hoje existem cerca de cento e sessenta mil assistentes
sociais registrados nos Conselhos de Serviço Social, ou seja, o Brasil é
o segundo país com o maior número de assistentes sociais do mundo,
atrás somente dos Estados Unidos. Sabemos que o momento atual é
especialmente difícil e desafiador. Por isso, mais do que nunca, é preciso
coragem, esperança para transformar sonhos em realidade e o desejo

de vivermos em um país mais justo. Precisamos desses trabalhadores
incansáveis na missão de fazer cumprir o que determina o Sistema
Único de Assistência Social - SUAS - que se empenham de corpo e
alma para ajudar a transformar uma realidade ainda brutalmente desigual
nesse país. Por isso, louvamos o assistente social pela dedicação na
luta por melhores condições de vida, saúde e trabalho para os grupos
sociais mais desfavorecidos ou à margem da sociedade. O assistente
social é um membro ativo na luta pelos direitos humanos, aqui citamos
também alguns assistentes sociais, pouquíssimos de muitos que se
destacam: Célia Salazar, Socorro Ramos, Socorro Fonseca, Solimar
Saboia Amorim, Évila Brito e Silvia Leite. O assistente social é
protagonista na luta pela consolidação dos direitos e da construção de
uma nova sociedade para todos. Deputado Vinícius Louro, também
aqui prestigiando essa sessão solene. A Constituição Federal de 1988,
a nossa Constituição Cidadã, estabeleceu com clareza os direitos dos
cidadãos e impôs como valores centrais da nossa sociedade a igualdade,
a inclusão, o respeito, as diferenças e a proteção da população em
situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, os assistentes sociais
tornaram-se imprescindíveis para o conhecimento das múltiplas
realidades sociais do país, para formulação, execução de projetos e
programas sociais em muitas políticas públicas. Os assistentes sociais
têm atualmente um perfil e formação multidisciplinar que lhes permitam
atuar na formulação de políticas sociais, com objetivo de garantir os
direitos da população na assistência social, saúde, educação, na
Previdência Social e na habitação, transportes e segurança alimentar.
Por tudo isso, eu quero parabenizar e homenagear esses profissionais
comprometidos com a defesa intransigente dos direitos humanos, e
recusa do arbítrio e autoritarismo, com a defesa da equidade e da justiça
social, para assegurar a universalidade de acesso aos benefícios e serviços
sociais. Na verdade, mais do que uma homenagem, um agradecimento
profundo a estes homens e mulheres, enfermeiros, técnicos e auxiliares
de enfermagem e assistentes sociais que escolheram para o projeto de
vida, trabalhar pela vida do próximo. E aqui eu quero encerrar
agradecendo a todos vocês que se fazem presentes, que levem essa
homenagem e eu peço que vocês repliquem nos hospitais, onde vocês
trabalhem, ela é extensiva a todos que hoje estão aqui simbolizando,
mas que vocês estendam para todos profissionais, que assim como
vocês, se dedicam à vida, ajudando às pessoas e salvando vidas, muito
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Registramos a presença do Deputado Vinícius
Louro. Concedemos a palavra ao Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Boa tarde a todos.
Exma Senhora Deputada Dra. Helena Duailibe, autora do requerimento.
Exmo. Senhor Deputado Fernando Pessoa, presidente desta Sessão
Solene. Dra. Mariela Cruz Sousa, enfermeira e representando toda a
classe da enfermagem no Maranhão. Senhor Pedro Ivo Correia,
presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB, neste ato
representando o Presidente Thiago Diaz; Senhora Helena Castro, que
foi a primeira Secretária Municipal de Saúde de São Luís; Senhora
Aldacir Raposo Nascimento, da 1ª Turma de Enfermagem do Maranhão,
maravilha; Senhora Socorro Fonseca, Assistente Social. Na verdade,
eu vou ser muito breve aqui com as minhas palavras, é muito mais para
em nome da Comissão de Saúde desta Casa, fazer um justo
reconhecimento aos profissionais de enfermagem, aos profissionais
que fazem a assistência social, que são os profissionais de Serviço
Social do Maranhão. Hoje, nós temos 5.528 assistentes sociais no
Maranhão e 52.873 profissionais de enfermagem, entre enfermeiros,
técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. São sessenta mil
profissionais, praticamente, Doutora Helena Duailibe, que hoje a
Senhora presta essa justa homenagem. Tenho a felicidade de estar aqui
nessa Sessão Solene convocada pela doutora Helena, feliz por ver o
trabalho que a Doutora Helena tem feito durante toda a sua trajetória
como mulher, médica, parlamentar, nesta Casa, a preocupação que ela
tem tido com todas as profissões da área da saúde e é outra guerreira
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que temos nesta luta nos quais somos muitos, nesta Casa. E ela tem
exercido sempre com brilhantismo e protagonismo nesse papel. Hoje,
nós convivemos com vários problemas dentro da saúde do Brasil. O
pior deles é o subfinanciamento que tem uma cascata de eventos que
desembocam em políticas de atendimento que muitas vezes elas não
cumprem o adequado papel constitucional de garantir uma saúde de
qualidade a todas estas pessoas. O Maranhão é um estado que tem a
singularidade de ter uma população muito pobre. Nós temos da massa
de trabalhadores maranhenses, 80% deles recebem de três salários
mínimos para baixo. Então muito nos entristece. Temos tido na
sequência sessão solenes, nesta casa, para homenagear profissionais,
categorias profissionais que lutam em defesa das pessoas. Na semana,
fizemos uma audiência. O Deputado Neto Evangelista fez a
convocatória. Comparecemos para homenagear a Defensoria Pública
do Maranhão. Defensor é como se fosse o profissional de saúde, o que
faz o atendimento das pessoas mais carentes, como nós aqui,
enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, assistentes sociais,
fazemos a defesa dos mais carentes, a defesa de quem precisa realmente
de direitos, a defesa realmente dos direitos constitucionais. Nós temos
serviço social, em todas as áreas da assistência humana, na saúde, na
proteção dos direitos, na integralidade da defesa da criança. Então é
muito importante a gente fazer esse momento, que é um momento de
reflexão. Hoje as pessoas têm discussões cada vez mais modernas. No
que seria a lesão moral, lesão moral é uma coisa que os Estados Unidos
começaram a fazer estudos no pós-guerra, nas guerras deles. Tem o
assédio moral, que é uma coisa que a gente tem que evitar no ambiente
de trabalho, porque já está muito bem delimitada a prevalência de uma
pessoa por conta da sua posição hierárquica superior, que tende a
usurpar às vezes competências alheias e causar constrangimentos. E a
outra mais moderna é a lesão moral. O que é isso? Todos nós seres
humanos temos um regramento. Quando nós decidimos seguir uma
carreira, seja ela de enfermagem, de serviço social, na medicina. Nós
temos um regramento de princípios que nos acompanham do nascimento
ao nosso leito de morte. E esses princípios são pautados, em geral, na
benevolência, porque somos todos profissionais aqui que prestam
assistência em diferentes níveis, obviamente, mas na verdade nos
princípios. Então quando nós, por vezes, hoje, todos nós aqui, enquanto
profissionais, quando saímos de casa, nós temos um empregador. O
empregador é o Estado, é o Município, é um ente privado. E a grande
verdade é que qualquer um desses que nos seja empregador, hoje, não
cumpre com a sua missão, que é garantir que cada um de nós tenha o
tripé família, profissão e conhecimento técnico respeitado. Às vezes
eles te proporcionam um salário 10%, 15% melhor num lugar, mas eles
te colocam em condições de trabalho que sejam absurdas. Você não tem
tempo, muitas vezes, para a família. Então esse tripé, tão singular para
a vida de cada um de nós que fazemos assistência no Maranhão e no
Brasil, está em constante teste. Ele está sempre colocado à prova. E
quando a gente fala em lesão moral, é justamente isso. É nós vermos,
no dia a dia, tudo o que nós construímos, desde a formação, seja em
nível superior ou em nível técnico ainda, o que a gente busca fazer pelo
próximo, servir, ser reconhecido, reconhecimento. Ele não passa apenas
pela questão salarial. Reconhecimento muitas vezes é a pessoa, num
ambiente de trabalho, dizer “o seu trabalho é muito importante para
mim. Parabéns pelo seu trabalho”. Quantas reclamações e infelicidades
e frustrações no ambiente laboral que nós enfrentamos dia após dia.
Na consecução da nossa esfera profissional, a gente tentar fazer o bem
pelo próximo, a gente não consegue. Não consegue, porque, se você é
enfermeiro, você tem um quantitativo de profissionais pequenos para
a sua escala. Estão faltando materiais e medicamentos para você realizar
a sua prescrição ali, executar todos os itens da sua prescrição. Você não
tem um lugar adequado para fazer a orientação dos pré-natais das
pacientes que você está acompanhando. O Serviço Social enfrenta
ainda dificuldades muitas vezes até maiores do que nós, porque muitos
de vocês ainda estão caminhando para ter um reconhecimento da função,
tão importante para a sociedade. Porque vocês fazem parte dessa
coluna de aço, que é a área da saúde, em que nós juntamos profissionais

de Enfermagem, Médicos, Assistentes Sociais, Psicólogos, profissionais
das Farmácias, Nutricionista, Biomédicos, que é uma profissão mais
moderna. Todos nós fazemos essa construção desse pilar de assistência.
E me perdoem os assistentes sociais que possam está pensando agora
“ele está falando sempre da questão do hospital”. É porque a saúde
não sai de dentro de nós. E vocês assistentes sociais estão sendo
homenageados. Vocês não estão apenas dentro dos hospitais, mas vocês
estão, como nós, dentro da defesa da sociedade dos menos favorecidos.
Então fica aqui o nosso reconhecimento. Doutora Helena, mais uma
vez parabéns pela luta que a senhora tem desenvolvido, não só nessa
Casa. Sua vida tem sido uma vida de diálogo, de enfrentamento das
dificuldades do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que 90% dos
maranhenses são usuários, precisam tanto deles. Nós precisamos cada
vez mais nos irmanarmos para construir, de fato, uma saúde que seja
melhor para todos. Tempo de assistência social melhores para todos,
porque nós somos integrais. Nós não somos só corpo, nós não somos
só espíritos. Nós somos esse agregado que junta tudo e vive a maravilha
de estar vivo e de poder homenagear cada um de vocês, que são
construtores de vida melhores para todos nós, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Concedo ao Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhor Deputado Fernando Pessoa,
que ora preside essa Sessão Solene, cumprimentar de forma especial a
Senhora Deputada Drª. Helena Duailibe, autora do requerimento, então
parabenizá-la. Meus cumprimentos do Deputado Yglésio. Parabenizá-
la pela sensibilidade, pela autoria do requerimento, mas é tão importante
registrar não só requerimento, mas a aprovação do requerimento. E eu
faço esse registro de duas formas: a primeira, pela sensibilidade que a
senhora teve com o requerimento e apresentar a esta Casa. Mas por
que de duas formas? Primeiro, pelo respeito que esta Casa tem com a
senhora. Esse requerimento foi aprovado de forma unânime, então
precisava registrar isso. Segundo, o meu registro vai do apelo social e
respeitoso que a Assembleia Legislativa tem com todos os profissionais
de saúde. Então muito feliz pelo seu requerimento e mais ainda de
poder me pronunciar na manhã de hoje. Cumprimentar também, de
forma especial, a Doutora Marielza Cruz Sousa, enfermeira,
representando toda a classe. E o meu respeito a todas as enfermeiras e
enfermeiros do estado do Maranhão. Eu tenho uma amiga enfermeira e
eu aprendi a gostar, a amar. Eu só não sou enfermeiro de formação, mas
sou enfermeiro de vocação, de paixão, em defesa da enfermagem. Porque
a professora Maria de Lurdes Carvalho, professora Lurdinha, é uma
enfermeira que tem um respeito, um apreço tão grande pela enfermagem
e, com certeza, faz com que todos nós nos apaixonemos pela
enfermagem. Senhor Pedro Ivo Correa, presidente da Comissão de
Direitos de Saúde da OAB, neste ato, representando o Doutor Tiago
Diaz, leve o nosso cumprimento ao presidente da OAB, nosso amigo,
nosso irmão, Doutor Thiago Diaz. Cumprimentar, de forma especial,
também a senhora Aldacir Raposo Nascimento, da primeira turma de
enfermagem do Estado do Maranhão. Senhora Helena Castro, primeira
Secretária Municipal de Saúde de São Luís. Cumprimentar também a
Senhora Socorro Fonseca, assistente social, representando a classe e a
luta também pelos assistentes sociais, a falta de realização de concurso
públicos, de valorização da categoria. E a nossa luta, a Assembleia
Legislativa também em defesa dos assistentes sociais. Exmo. Senhor
Deputado Fenando Pessoa, na verdade, eu fiquei com uma inveja branca
do Deputado Fernando Pessoa. Eu inclusive fui perguntar para a
Deputada Helena Duailibe quem iria presidir a Sessão, mas, ao mesmo
tempo, eu quero parabenizá-lo pela presidência da Sessão de forma
muito brilhante. Mas confesso que fiquei inveja, por quê? Eu sou
defensor da saúde do Estado do Maranhão, sou defensor dos
profissionais de saúde do Estado do Maranhão. Só não sou da área da
saúde, mas eu conheço a realidade. Eu visito o Socorrão I, visito o
Socorrão II, o Hospital da Criança, os postos de saúde, as UPAs,
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realizamos várias audiências públicas e apresentamos nesta Casa.
Mesmo tendo uma enfermeira que por dois mandatos foi deputada
estadual, com todo respeito cito o nome dela neste momento, deputada
Valéria Macedo, e nós nunca conflitamos as ações nesta Casa, pelo
contrário, respeitávamos a deputada Valéria Macedo quando deputada
estadual em defesa da enfermagem, os profissionais da saúde, como da
mesma forma fazemos com a deputada Dr.ª Helena Duailibe. Nós
fazemos isso com muito respeito pela forma como ela conduz a sua
vida profissional como ex-secretária de Saúde e como deputada estadual
pelas audiências públicas que realiza também nesta Casa. A preocupação
com os profissionais de saúde, como eu falei, nunca houve conflito
com a deputada Valéria Macedo, pelo contrário, tanto é que hoje ela
não é mais deputada e eu estou externando, valorizando, parabenizando
o trabalho que ela fez nesta Casa durante oito anos. Apresentamos
também dois projetos de lei, apresentamos duas proposições, uma
delas era a implantação do plano de cargos, carreiras e salários para
médicos, enfermeiros, técnicos de toda a área da saúde. A compreensão
que nós temos é que precisa haver essa valorização salarial, essa
valorização profissional e é por isso que apresentamos o plano de
cargos e carreiras para a área da saúde no estado do Maranhão, bem
como também a jornada de trabalho de 30h para os enfermeiros. Nós
conhecemos essa realidade e recebemos muitas denúncias que enfermeiro
não tem o local de descanso digno, que às vezes ele se deita e descansa
em qualquer lugar, e nós sabemos da realidade que é o dia a dia de um
profissional de saúde que, às vezes, adoece no lugar do paciente. Olhar
de perto e ver de tantas mazelas, tanto sofrimento, tanta dor, seja da
criança, do adolescente, do adulto, do idoso, o sofrimento humano.
Você está num hospital público como se fosse um hospital de campana,
um hospital de guerra, porque as pessoas estão nos corredores e, de
forma mais ampla, a falta de atenção do Poder Público porque o cidadão
não compreende que ele é lembrado na época da campanha política, ele
não compreende isso, que ele é lembrado na época da campanha política,
cujas propagandas mostram que está tudo bem na saúde, mas na hora
que ele precisa, que ele vai a um posto de saúde, que ele vai a um
hospital, ele padece, sofre no atendimento. Aqui, nesta Casa, a luta
que nós fazemos todos os dias é que realmente o atendimento na saúde
seja universal, ou seja, você não precisa de padrinho político, de
secretário, de vereador, de deputado para poder ter um atendimento
ou a transferência de uma UPA para o Carlos Macieira, a transferência
do Hospital da Criança para o Juvêncio Matos, não tem que pedir a
alguém, implorar, tem que ter o QI, quem indique. Não é de hoje a
sensibilidade da Dr.ª Helena. Deputada Helena, eu venho externar o
meu amor e o meu respeito a todos os profissionais de saúde do estado
do Maranhão em nome do presidente Othelino, o presidente desta
Casa, em nome de todos os demais deputados, deputada Helena
aprovou um requerimento de forma unânime pelo respeito que os
demais pares têm por ela e pela causa nobre que é esta sessão, que é o
reconhecimento. Na manhã de hoje, a Assembleia Legislativa, ao se
debruçar sobre requerimento, autorizar o requerimento de forma
unânime, hoje a Assembleia Legislativa se dobra para todos os
profissionais de saúde, se dobra para todos vocês. A forma carinhosa
como cada um de vocês trata as nossas crianças, os nossos adolescentes,
os nossos idosos, aquelas pessoas que estão no leito no hospital e, às
vezes, a última esperança é o afago, é um carinho, é uma palavra de
amor do profissional de saúde que faz isso todos os dias com muita
abnegação, com muita vocação e, o mais importante, com Jesus que
veio ao mundo nos ensinar por meio do amor. Que Deus estenda suas
mãos poderosas sobre todos vocês, profissionais de saúde, a todos
que estão nesta sessão solene, a todos que não puderam participar e a
todos neste exato momento. Na hora do almoço, estão no hospital,
estão no posto de saúde, estão fazendo atendimento, estão dando
carinho, atenção e amor ao próximo. A todos vocês o nosso respeito, a
todos vocês o nosso amor e a todos vocês a nossa luta incansável para
que haja a garantia de direitos e para que mais direitos possam fortalecer
as atividades, o trabalho de vocês todos os dias. Muitas vezes o que
falta é um reconhecimento, muitas vezes o que falta é o muito obrigado,

então, na manhã de hoje, com a permissão da autora do requerimento,
eu quero dizer muito obrigado a todos vocês, profissionais da saúde.
Muito obrigado. Muito obrigado por tirarem o tempo da vida de vocês
para o próximo, para ajudar o próximo. Que Deus continue abençoando
a vida de cada um de vocês e que as mãos de vocês sejam prósperas e
abençoadas, que tudo que vocês tocarem possa ser transformado em
bênçãos, em cura e que possa restabelecer a saúde das pessoas de
quem vocês estiverem próximos. Nós temos aqui, na Assembleia
Legislativa, uma mulher guerreira que eu passei a admirar e que todos
os dias quando eu a encontro, nesta Casa, eu me prostro diante dela,
todos os dias eu faço uma oração, que é a deputada Andreia, que
aniversariou esta semana, e eu faço isso com muita, mas muita fé no
coração. Eu sou homem temente a Deus e acredito muito em Deus.
Deus opera milagres até hoje. Deus opera milagres do começo do
universo, Deus operou milagres na época de Jesus e Deus opera milagres
até hoje. Assim como Deus curou o cego de Jericó, que bradava: “Jesus,
ó Jesus”, e Jesus, diante daquela multidão, pediu que o cego de Jericó
se aproximasse e perguntou o que o cego queria. Jesus sabia o que o
cego queria, Jesus conhece as nossas dores, as nossas angústias, Jesus
conhece os nossos problemas. Nós precisamos depositar a nossa
confiança em Deus e em Jesus. E foi o que o cego de Jericó fez. O
ceguinho de Jericó disse: “Jesus, eu não aguento mais ser guiado
pelos outros, eu quero enxergar, eu quero ver com meus próprios
olhos”. E Jesus disse ao ceguinho de Jericó: “A tua fé te curou, a tua fé
te salvou”. Nos dias de hoje, ainda existem milagres. Eu sou testemunha
dos milagres de Deus. Eu tenho um amigo, um irmão, que foi vereador
em São Luís, que é professor no Curso Wellington, que é o professor
Lisboa. Ele sofreu um AVC e passou vários dias em coma numa UTI.
Os médicos diziam que ele só tinha 5% de chance de recuperação de
sua saúde, mas Deus colocou a sua mão poderosa sobre a vida do
professor Lisboa e estabeleceu a saúde do professor Lisboa, do vereador
Lisboa, que hoje está no nosso convívio, professor do Curso Wellington.
Esse milagre que acontece nos dias de hoje é fruto de algo que nós não
podemos perder jamais, a esperança, o acreditar, crer e crer de todo o
coração. Isso eu faço todos os dias para que Deus possa restabelecer
também a saúde de forma plena da deputada Andreia. E não é de hoje,
de forma muito carinhosa, muito atenciosa e muito respeitosa, eu sou
um homem muito feliz, sou um homem realizado e, na manhã de hoje,
se tiver que pedia algo a Deus, peço que estenda as suas mãos poderosas
sobre a vida de cada profissional de saúde e que possa restabelecer
suas forças, possa revigorar o seu bom ânimo, para que todos os dias
possam levar uma palavra de fé, de esperança e, com as mãos poderosas,
levar cura e bênçãos para aquelas pessoas que são assistidas por cada
profissional de saúde no estado do Maranhão. Que Deus abençoe a
cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus
abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Convido a Dr.ª Marielza Cruz, enfermeira
especialista em administração hospitalar, que falará em nome de toda a
classe.

A SENHORA ENFERMEIRA MARIELZA CRUZ - Bom dia
a todos e todas. Exma senhora deputada Dr. Helena Duailibe Ferreira,
linda, maravilhosa, amiga, companheira, esposa, avó e essa deputada
exemplar que todo mundo já teceu comentários, autora deste
Requerimento. Exmo. Senhor Deputado Fernando Pessoa, Presidente
desta Sessão. Senhor Pedro Ivo Correa, Presidente da Comissão de
Direito à Saúde da OAB, neste ato representando o Presidente Thiago
Diaz. Senhora Helena Castro, minha professora querida, maravilhosa e
a 1ª Secretária Municipal e a primeira vereadora, enfermeira também
daqui de São Luís. A senhora Aldacir Raposo Nascimento, também
assistente social, enfermeira e assistente social, minha professora,
querida, maravilhosa e cristã, pessoa de Deus. Senhora Socorro Fonseca,
representando as assistentes sociais, companheira de peleja, de luta,
de caminhada da Secretaria de Saúde. Colegas companheiras,
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companheiros, colegas de trabalho, auxiliares e técnicos de enfermagem,
assistentes sociais e velhos companheiros de luta. E aí gostaria de
representar essa plateia por uma enfermeira que foi da minha turma e
que para mim é a grande referência da enfermagem, também do
Maranhão, que é Luzia Salomão Brito que peço uma salva de palmas.
Senhoras e senhores, hoje é o dia de referenciarmos o enfermeiro, o
técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o assistente social.
Profissionais que no seu labor contribuem para tornar a vida melhor e
têm o dever de ser sempre uma referência acolhedora e quando no
exercício das suas funções deve estar disponível para ouvir os pleitos
de quem o procura e buscar soluções para as demandas que se
apresentem. E quando isso não for possível, deverá sempre ter uma
palavra de esperança e de incentivo. Esse espírito solidário deve ser
construído na graduação, que é onde se forja a têmpera do profissional.
Nos cursos e nos bancos universitários vêm o conhecimento teórico,
mas deve vir também a urbanidade, o bom trato, a cordialidade, enfim,
o acolhimento que é a marca dessas profissões: o enfermeiro, o auxiliar
de enfermagem, o técnico de enfermagem e o assistente social. Deve ter
compromissos, como agente proativo, na solução das dificuldades,
que são permanentes na profissão. A Enfermagem não é uma profissão
fácil, exige doação, compromisso, conhecimento, empenho,
desprendimento, educação continuada e permanente. Essas demandas
impõem ao profissional um comprometimento contínuo em nível
elevado de doação. No exercício das minhas atividades como enfermeira
aprendi a ver a vida com olhos diferentes. O tempo me ensinou que a
dor física é só uma das muitas formas de sofrimento e precisamos estar
preparados para enfrentar outras tantas e não menos cruéis. Logo
aprendi que não está no livro o que precisamos ler no rosto dos que
sofrem. O caminho do sofrimento alheio por onde trilhamos, deve ser
visto como uma estrada sagrada. Apagar os passos da dor é o que faz
divina a nossa missão e temos de ser dignos desse mistério. E as nossas
inseguranças? Lembro minhas mãos trêmulas diante dos corpos que se
ofereciam para que eu aprendesse. E o meu primeiro plantão? Do
primeiro procedimento sem a segurança da proteção dos mestres era,
enfim, a realidade: eu, diante das minhas dúvidas, ele, o paciente e suas
esperanças. No meu primeiro emprego, no meu primeiro chefe e aí eu
lembro da minha grande primeira chefe, Conceição Araújo, e dos
desafios, enfim. Logo compreendi que a enfermagem, assim como na
vida, precisamos dos outros e aprendi a trabalhar em equipe: o médico,
o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o
assistente social, o fisioterapeuta, o nutricionista, o agente comunitário
e o odontólogo. São partes do mesmo todo que se movem em direção
ao servir e o seu desempenho será tanto mais eficiente quanto maior
for a harmonia entre eles. Hierarquia e respeito é a fórmula mágica para
gerar desempenho e resultado. Hoje olhando aqueles primeiros passos,
os caminhos percorridos, os desafios vencidos sinto-me realizada e
agradecida pela oportunidade que a vida me deu de ser enfermeira.
Agora é fácil entender o porquê daquela lâmpada, símbolo da nossa
área. Aquela chama deve ser um ponto luminoso no horizonte do
enfermeiro para mostrar que é semelhante àquela do Evangelho, não
deve ser coloca embaixo da Mesa, mas, ao contrário, deve ser elevada
para que seja sempre uma referência luminosa para aonde devem
convergir todos os esforços do que se propõe servir ao próximo.
Gostaria de agradecer a deputada Helena Duailibe pela oportunidade
que está dando neste dia por essa classe operosa, de trabalhadores e
trabalhadoras que trabalham sempre em prol dos ricos, dos pobres,
dos negros, dos católicos, dos evangélicos, dos que estão em sofrimento
ou daqueles que nos procuram. Que Deus nos ajude a manter acessa
essa lâmpada símbolo da nossa vigilância constante, compromisso do
nosso juramento, objetivo do nosso labor. Deputada, V.Exa. é
maravilhosa. E nas nossas lembranças ficará lembrado o dia de hoje
com a sua homenagem. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Iremos agora dar início à entrega dos
certificados. Convidamos a Deputada Dra. Helena Duailibe, para fazer

a entrega. E convidamos Helena Castro, para receber das mãos da
Deputada Helena, o certificado. Convidamos para receber, também,
das mãos da Deputada Helena Duailibe, Dona Aldacir Raposo
Nascimento. Convidamos para receber da mão da Deputada Helena
Duailibe, a Senhora Marielza Sousa. Convidamos a Senhora Socorro
Fonseca, para receber o certificado das mãos da Deputada Helena
Duailibe. Convidamos a Senhora Diana Dolores, para receber o
certificado das mãos da Deputada Dra. Helena Duailibe. Convidamos
a Senhora Tereza Carvalho, para receber o certificado das mãos da
Deputada Dra. Helena Duailibe. Convidamos a Senhora Graça Santos,
para receber o certificado das mãos da Deputada Dra. Helena Duailibe.
O nosso Cerimonial se equivocou e aqui foram buscar, o Sérgio foi
buscar, mais alguns certificados de algumas pessoas que estão presentes.
E aqui, mais uma vez, eu agradeço a Deputada Helena Duailibe. Agradeço
a todos os presentes nessa Sessão. Agradeço a sensibilidade de todos
os profissionais de saúde e, em nome dos quarenta e dois deputados
que tomam assento, hoje, nessa Casa parabenizo a todos os profissionais
de saúde e também colocamos a Assembleia Legislativa à disposição de
cada um de vocês. Sabemos das dificuldades. Sabemos do que vocês
passam no dia a dia, mas sabemos da garra e da luta que vocês todos
enfrentam todos os dias. E aqui parabenizamos a cada um de vocês e
agradecemos a Deus pela vida de cada um dos senhores e senhoras aqui
presentes. E aqui a palavra fica franqueada à Mesa, à plateia, a cada um
de vocês que está presente. Registramos também a presença aqui do
Deputado Estadual Roberto Costa, de Bacabal. A Senhora Aldacir,
para usar a palavra neste momento.

A SENHORA ALDACIR RAPOSO - Boa tarde a todos. Eu
me sinto muito feliz em estar participando desta assembleia, desta
reunião, porque, como aluna da primeira turma, a enfermagem não era,
sempre foi uma profissão necessária, mas não era aqui no Maranhão
muito olhada com bons olhos. E éramos como empregados do hospital
para servir as pessoas sem uma qualificação. E eu, então, quando
terminei os estudos no colégio Santa Teresa, comecei a ler os livros
para eu saber o que faria e li a vida de Ana Neri, uma grande enfermeira,
mãe da enfermagem no Brasil. Então fiquei encantada, e aquilo despertou
em mim. Aqui nós tínhamos os cursos só de direito, farmácia e
odontologia; e a enfermagem não tinha aqui. Então eu fiquei nessa
dúvida sem saber o que fazer, quando alguém, uma amiga me deu para
ler “A vida de Ana Neri”. Aquele livro foi mandado por Deus para
mim. Eu, lendo a vida de Ana Neri, descobri que eu queria ser enfermeira.
E, como enfermeira, eu podia fazer muitas coisas que eu gostaria como
jovem, como pessoa, como mulher. Sempre gostei de ser prestável às
pessoas. Sempre gostei muito de criança e achava que a gente tinha que
ser um profissional para servir, para prestar algum trabalho à sociedade,
para melhorar a sociedade. E, então, comecei a falar que eu queria ser
enfermeira. E um dia meu pai chega em casa com um jornal e disse
assim: “Se você quer ser enfermeira, olha vai inaugurar o curso de
Enfermagem aqui. Vá lá se inscrever”. E, então, eu corri para o Hospital
Geral e lá, então, fui me inscrever nesse curso de Enfermagem, que ia
começar em 1940. Então caminhei para lá e me inscrevi. Logo como eu
fui a primeira aluna a ser inscrita e como o meu nome começa por A, eu
fiquei sendo sempre a primeira aluna. Não de sabedoria, mas com
vontade de ser enfermeira. Digo com muita satisfação. E foi uma
profissão que me satisfez. Eu procurei ajudar muitas pessoas por meia
dessa profissão e ainda no curso, como aluna finalizadora, já fui
convidada a começar a ensinar na enfermagem, aí então fiquei ligada à
enfermagem, à faculdade, à escola de enfermagem. Fizemos parte da
fundação da Ufma e aos tantos anos tive que me aposentar porque
achava que os alunos mereciam professores mais novos, mais
esclarecidos, mais bem formados, assim fiquei, mas até hoje sinto
muito orgulho de ser enfermeira porque é um profissional que não é
dispensável, é um profissional que todos nós um dia precisamos e que
faz um bem muito grande, como todos os oradores aqui falaram muito
bem das vantagens de ser enfermeiro, o que o enfermeiro pode fazer,
pode contribuir para a comunidade. Hoje também fico contente porque
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tenho um neto que está se formando, terminando o curso de enfermagem,
o que é uma alegria para mim porque ele vai continuar aquilo que eu
sempre desejei continuar, mas que tive que renunciar por causa da
idade. Ensinei por muitos anos, há muitas alunas queridas aqui, todas
já passaram comigo. Gosto muito da enfermagem e acho que é uma
profissão que não pode ser menosprezada, é uma profissão digna, uma
profissão importante, necessária, indispensável numa comunidade. Uma
comunidade sem enfermeiros é muito triste, porque a saúde da gente é
uma coisa muito delicada e requer muitos profissionais e um deles que
não pode faltar é o enfermeiro. Então eu dou parabéns às enfermeiras
aqui presentes e obrigada pela homenagem. Obrigada!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Dando continuidade à entrega dos certificados,
convidamos a deputada Dr.ª Helena Duailibe para fazer a entrega.
Convidamos a senhora Teresa Viveiros para receber o certificado da
mão da deputada Helena Duailibe. Convidamos a senhora Luzia
Salomão para receber o certificado. Convidamos o senhor enfermeiro
Esdras para receber o certificado da senhora Bernadete Veiga.
Encerrando a entrega dos certificados. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 723/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de abril do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 20 de maio

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 723/2019
EDEZEMBRO              NOV
MAT N O M E                                                     NÍVEL
1657345 Anizia Fausta Furtado Durans XV
1657352 Fabian da Silva XV
1657360 Vanessa Borges Gomes XIII
1657378 Rodrigo da Silva e Silva XV
1657790 Evandecy Barbosa Bruce XIII
1657428 Kleber Oliveira Alves XIII
1657436 Maria Antonia Araujo Silva XIII
1657733 Nelcyleide de Jesus Serra Costa XVII
1657576 Francinete Barbosa Barroso XVII
1657881 Antonio Geraldo Farias de Souza Junior XV
1657899 Antonio Pires Leda Neto XIV
1657931 Shirlene Falcão Brito XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 724/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de maio do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 20 de maio

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 724/2019
RO              NOV
MAT N O M E                                                         NÍVEL
1657386 Juliana Ewerton Lima Lago XV
1657394 Julia Perpetua Brito Silva XV
1657402 Maria Eduarda da Silva dos Anjos XVII
1657410 Caroline Cantanhede Ferreira XV
1657444 Fernanda Barros da Fonseca Rodrigues XV
1651280 Nicelly Cristinne S. de Carvalho XV
1653203 Karla Conceição L. da S. Passos XVII
1657816 Alessandra Marca Wernz Silva XV
1657469 Ana Terra Feitosa Lobato XVII
1657477 Jurema Rego Gaspar XVII
1652049 Maria de Verano Melo Martins XV
1654326 Maria de Fátima Sales Rodrigues XIV
1652239 Santiago Pinto da Cruz XVII
1657485 Maria de Fátima Lopes Martins XVII
1657493 Suely Regina G. Moreno XV
1657808 Marilia Duarte Santos XVII
1647866 Aruanã Barros de Arruda Teixeira XV
1635879 Eduardo Lirio de Sousa Leite XVII
1657725 Rosane da Silva Alves XV
1630862 José Antonio Barros Heluy XVII
1657741 Arthur Luis Mendes Silva XV
1654433 Nathana Ribeiro Pinto da Silva XIV
1657758 Mirian Joynna Santos Conceição XV
1657782 Marcia dos Santos Ribeiro IV
1656784 Jose Carlos Ewerton Martins XVII
1657501 Francisco Valdenildo Barros da Silva XV
1657519 Tassia Ivyla Santos Ferreira XV
1657766 Fernando Mendes Lopes da Silva XV
1654763 Marcones dos Anjos Gonçalves XV
1657774 Lucilene Guimarães Torres Moura XV
1657527 Nayara da Silva Serrão XV
1657709 Gilderlene Coutinho XIII
1657691 Uoston Cleiton Silva Pinheiro XV
1657683 Agripino Pereira Carneiro XII
1657675 Marcio dos Santos Mendes XIII
1657667 Cristina Maria Torres Barbosa XV
1657659 Luciane Maria Bayma Araujo Silva XV
1657642 Wilson Monteles de Souza XIII
1657634 Wallison Bruno Matos Gomes XIII
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1657626 José Felix Costa Junior XIV
1657618 José Vagnaldo Oliveira Carvalho XIV
1657600 Cellina Nava de Simas Lima XV
1657592 Neuracilene Araujo Pondes de Oliveira XV
1657584 Eurico Clemente Veras Neto XIII
1657907 Tereza Nunes Pereira XV
1657568 Martinho Andrade de Lima XV
1657550 Maria Celeste Gusmão Pinheiro XV
1657543 Josima Gusmão Pinheiro XV
1657535 Pedro Antonio Oliveira Bogea XV
1657857 Jose Maria de Araujo Filho XIII
1657832 João Batista Ferreira XV
1657915 Jose Arnaldo de Sousa X
1657865 Ana Claudia Sousa Galeno XV
1657824 Renata Rodrigues Ribeiro XIII
1657873 João Manoel Silva Sampaio XIII
1655463 Bruno Gabriel R. Rocha XV
1655455 Melicia Paz Santos XV
1654581 Maria da Cruz B. de Oliveira XV
1387364 Silda Cutrim M. Fonseca XII
1392497 Maria de Lourdes Lopes VIII
1655695 Lucas da Silva P. Souza XII
0663112 Francinete Barros P. de Sousa XIII
1406347 Joarez da Cruz Cantanhede XII
1387943 Flavia Isabel Uchoa S. Azevedo XV
1657923 Andreia de Lourdes S. Feitosa XII

P O R T A R I A   Nº 345/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do
Memorando nº 02/2019-DDR,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ANA SUMIKA ERICEIRA

TANAKA MARTINS, matrícula  nº 1635135, lotada na Diretoria de
Documentação e Registro e PAULO HENRIQUE BRITO NUNES,
matrícula nº 367748, lotado na Diretoria Geral da Mesa, para atuarem,
respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto da Ordem de
Fornecimento nº 20/2019-ALEMA – (Processo nº 3710/2018-AL),
relacionada com a “aquisição de material permanente e material de
consumo”, para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/
2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15
de maio de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 346/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo nº 5024/2017-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º  Designar os servidores MARCELO LOPES

CARVALHO, matrícula nº 1411354 e ERIKA HELENA BEZERRA
DA SILVA,   matrícula nº 1619063 ambos lotados na Diretoria de

Administração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal
Substituto do Contrato nº 16/2019-AL,  relacionado  com a prestação
de serviços de controle integrado de pragas e vetores, os quais englobam
dedetização, desratização, descupinização e desalojamento de abelhas,
maribondos e morcegos no edifício sede da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e na sua Sede Social, à Av. 01, Maiobão –
Município de Paço do Lumiar e em todas as áreas e locais mencionados
no TR, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
  GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 15
de maio de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 354/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 446/2019-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente,  como Gestor e Gestor
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 004/2019 ( Processo nº
4876/2018), relacionada  com a aquisição de “Peças de reposição para
o Sistema de Climatização do Complexo de Comunicação” da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os  procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16
de maio de 2019. Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em
exercício

P O R T A R I A   Nº 358/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do
Memorando nº 23/SCRP,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MARIA ARISTEIA RABELO
CAMPOS MACHADO, matrícula nº 1627249 e FLAVIO JOSE
SANTOS RIBEIRO, matrícula nº 1392463, ambos lotados no
Cerimonial, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 023/2019-AL(Processo nº
4634/2018-AL), relacionada com a aquisição de “pastas de couro”
para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.
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Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os

procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17
de maio de 2019. Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em
exercício

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 04/2018-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
EMPRESA BRK AMBIENTAL DO MARANHÃO S.A. OBJETOS:
Prorrogação do presente contrato de prestação de serviços por mais
12 (doze) meses, com início em 22/02/2019 e término em 21/02/2020;
inserção do inciso VII à Cláusula Quarta e do inciso VI à Cláusula
Quinta do referido contrato, de forma a estabelecer que a contratada
deve seguir estritamente a Lei Federal nº 11.445/2007 que trata do
Saneamento Básico, e que a contratante deve observar de forma estrita
o que dispõe o Contrato de Concessão nº 005/2014 e o Regulamento nº
002/2014 – Câmara de Regulação, que regulamenta os serviços desta
concessionária. VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
sendo emitida para a cobertura das despesas relativas a este Aditivo,
no presente exercício, a Nota de Empenho n.º 2019NE000285 de 21/
02/2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa; Subação: 000011 Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTENÇÃO); Natureza de Despesas: 3.3.90.39–
Outros Serviços de Terceiros-PJ; Grupo Programação Financeira: 005
Outras Despesas Correntes; Fonte de Recursos: 0101000000 –
Recursos do tesouro – Exercício atual. BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 5458/2018-AL. DATA DA ASSINATURA:
21/02/2019. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Neto–Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA-
EMPRESA BRK AMBIENTAL DO MARANHÃO S.A. CNPJ nº
21.480.265/0002-95. São Luís–MA, 16 de maio de 2019. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador-Geral

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 021/
2019 referente à ARP n.º 032/2018, Pregão Presencial n.º 037/2018-
CPL/ALEMA, processo administrativo n.º 2125/2019-ALEMA.
OBJETO:  Aquisição de “suprimentos de informática – Tonners”.
CONTRATADA: W. G. LEITE COMÉRCIO – ME, CNPJ nº
22.824.591/0001-54. NOTA DE EMPENHO: 2019NE000883, emitida
em 07.05.2019. VALOR DO EMPENHO: R$ 4.440,00 (quatro mil
quatrocentos e quarenta reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei
8.666/1993 e Processo Administrativo n.º 2125/2019. PRAZO DE
FORNECIMENTO: 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 14/
05/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa
do Maranhão – Márcio Barbosa Prazeres – Fiscal do Contrato; Valney
de Freitas Pereira - Diretor Geral; W. G. LEITE COMÉRCIO – ME,
CNPJ nº 22.824.591/0001-54 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 15
de maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-
Geral da Assembleia Legislativa
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