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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/06/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.06.2019

I – PROJETO DE   LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 325/

2019)

1. PROJETO DE LEI Nº 233/2019, 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. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA. DEPENDE DE PARECER
DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS.

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

2. PROJETO DE LEI N° 202/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES
PARA A INSTITUIÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE
INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO – SEISP/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA E COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA – RELATOR DEPUTADO RILDO
AMARAL.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 311/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HÉLIO SOARES, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO O
PROJETO DE LEI Nº 292/2019, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE
SOBRE A PROIBIÇÃO DO ACÚMULO DE FUNÇÃO DE
MOTORISTA PROFISSIONAL E COBRADOR DE PASSAGENS,
EM VEÍCULOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTES PÚBLICOS COLETIVOS DE PASSAGEIROS
URBANOS E INTERURBANOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO N° 330/19, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS EDIVALDO HOLANDA E PARÁ FIGUEIREDO,
SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO SEJA
ENCAMINHADA MENSAGEM DE APLAUSOS E
CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA,

NA PESSOA DO SENHOR JOÃO CÂNDIDO DOMINICI,
PREFEITO MUNICIPAL, PELA PASSAGEM DO 61º ANOS DA
FUNDAÇÃO DAQUELA CIDADE, NO DIA 14 DE JUNHO DO
CORRENTE ANO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 318/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, SOLICITANDO QUE
APÓS OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO AO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, SOB COMANDO DO MINISTRO
PAULO GUEDES,  PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PREVISTOS PARA A REFORMA
DAS BARRAGENS NO MARANHÃO, CITADOS NO PLANO
DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A REABILITAÇÃO DE
BARRAGENS DA UNIÃO (PLANERB),  CONFIRMADAS
DURANTE REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL DO DNOCS,
ÂNGELO GUERRA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTORA. (2ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO N° 323/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE, DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DA SESSÃO LEGISLATIVA REALIZADA NO DIA 06/06/19, EM
RAZÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 12/06/2019

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 305/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a Política Estadual de
Incentivo à Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 056/19,
de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que inclui o inciso
XXIV ao art. 12, altera os incisos IX do art. 13, remunerando os
subsequentes, II e III do art. 20, todos da Resolução Legislativa n°
448/2004, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 057/19,
de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que altera
dispositivos do Regimento Interno e dá outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 058/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Jefferson Miler Portela e
Silva.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 303/19, de autoria do Senhor

Deputado Carlinhos Florêncio, dispõe sobre os critérios de seleção e
admissão na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL
para estudantes filhos de trabalhadores rurais cuja renda familiar per
capta não ultrapasse dois salários mínimos, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 304/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, dispõe sobre a concessão de pagamento
da meia-passagem em eventos, às doadoras de leite materno no Estado
do Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 300/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que cria a Política Estadual do Etanol
Social.

2. PROJETO DE LEI Nº 301/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando pessoa, que classifica o Município de Barra do
Corda como Município de interesse Turístico.
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3. PROJETO DE LEI Nº 302/19, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que isenta do pagamento de emolumentos pela
emissão de Certidão de Casamento Atualizada, as pessoas
reconhecidamente pobres e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 298/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, institui o “Dia da Policial Civil e da Bombeira
Militar”, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 299/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, considera de Utilidade Pública, o Instituto
GARDEANE-IG, com sede e foro no Município de São José de
Ribamar-MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 12 DE JUNHO DE 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Segunda Secretária,  Senhora Deputada Doutora Cleide

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

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 305 / 19

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à
Formação de Bancos Comunitários de Sementes e
Mudas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1.º - Esta Lei dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo
à Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas.

Art. 2.º - A Política de que trata esta Lei será executada no
âmbito da Política Estadual de Desenvolvimento Rural, objetivando a
preservação da agrobiodiversidade e o desenvolvimentos sustentável.

Parágrafo único – O cultivar local. Tradicional ou crioula é
desenvolvido pelo assentado da reforma agrária quilombola, indígena e
agricultor familiar, e caracterizado pela presença fenotípica, identificada
pela respectiva comunidade, dessemelhante aos cultivares comerciais.

Art. 3.º Para os fins desta Lei, considera-se banco comunitário
de sementes e mudas a coleção de germoplasmas de cultivares local,
tradicionais ou crioulos, que são variedade desenvolvida, adaptada ou
produzida. Em condições locais, administrada por agricultores familiares
responsáveis pela multiplicação de sementes ou mudas para
distribuição, troca ou comercialização.

Art. 4.º São objetivos precípuos da Política Estadual de
Incentivo à Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas:

I – Fomentar a proteção dos recursos genéticos locais, visando
a sustentabilidade dos agro ecossistemas;

II – Resgatar a perpetuar espécies, variedades e cultivares
produzidos em unidade familiar ou tradicional, prioritariamente as
espécies vegetais para alimentação;

III – Amparar a biodiversidade agrícola;
IV – Prevenir dos efeitos das adversidades ambientais;
V – Incentivar a organização comunitária;
VI – Respeitar os conhecimentos tradicionais;
VII – Fortalecer valores culturais;
VIII – Preservar patrimônios naturais.
Art. 5.º São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à

Formação de Bancos Comunitários de Sementes e Mudas:
I – O crédito rural;
II – A extensão rural e assistência técnica;
III – A pesquisa agropecuária e tecnológica.
Art. 6.º Na implementação da Política de que trata esta Lei,

cabe ao Poder Público:
I – Realizar parcerias com entidades que tenham experiencia

na gestão de banco comunitário de sementes e mudas, nos biomas e
ecossistemas do Estado para a capacitação de agricultores;

II – Auxiliar as iniciativas de assentados da reforma agraria,
quilombolas, indígenas e agricultores familiares no alcance de recursos
atinentes ao Sistema Nacional de Semente e Mudas;

III – Apoiar processo de diagnostico participativo relacionados
a sensibilização e ao resgate da agro biodiversidade nas propriedades
familiares rurais;

IV – Incentivar a instalação e apoiar o funcionamento de bancos
de cultivares locais, tradicionais ou crioulas;

V – Incentivar a reposição das sementes nos bancos
comunitários e estimular o uso de   cultivares locais, tradicionais ou
crioulas;

VI – Implantar cadastro de bancos comunitários de sementes
no Estado;

VII – Realizar em parceria com Municípios e entidades civis
eventos destinados a troca de experiencias e ao intercambio de
germoplasmas;

VIII – Identificar demandas de cada banco comunitário;
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IX – Disponibilizar imóveis aptos a instalação de bancos

comunitários de sementes e mudas;
X – Auxiliar na elaboração técnica de projetos de bancos de

semente;
XI – Estimular a participação e a organização de comunidades

rurais;
Art.7.º A Política Estadual de Incentivo a Formação de Bancos

Comunitários de Sementes e Mudas será executada pela Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, desenvolvida com a
participação de entidades da sociedade civil que lidam com sementes
de cultivares locais, tradicionais ou crioulas.

Art.8.º A fiscalização do comércio de semente e mudas,
correspondentes aos fins desta Lei, será efetuado pela Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca.

Art.9.º O Órgão executor da Politica de que trata esta Lei
poderá celebrar convênios com a União.

Art. 10.º Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

JUSTICATIVA

O presente projeto de lei que dispoe sobre a Política Estadual
de Incentivo a Formação de Bancos Comunitários de Sementes e
Mudas, entre outras questões de mérito, pretende atribuir ao Estado
do Maranhão sua função normativa e complementar no âmbito do
Sistema Nacional de Sementes e Mudas, conforme Lei Federal n.º
10.711, de sementes e mudas.

A semente é o início da cadeia produtiva de alimentos e por
isso tem um valor estratégico. Uma política estadual para formação de
bancos comunitários produzirá, entre outros ganhos, a diversidade na
agricultura, ajudando a enfrentar as abruptas mudanças climáticas
causadoras de desastres ambientais e de quaisquer outras adversidades
ecológicas que ameaçam a integridade das plantas e os plantios
uniformes, que podem colocar a segurança alimentar de nossa população
em risco.

Com o processo de modernização da agricultura foram
introduzidas sementes hibridas, e agora, em especial, as sementes
transgênicas, o que promoveu uma drástica redução das variedades
tradicionais, fazendo com que praticamente desaparecessem, causando
o que chamamos de erosão genética. Esses fatores se deram em segmento
a lógica econômica da produção focada no número relativamente
pequeno de espécies usadas na alimentação humana, em relação a
plantas comestíveis. A agricultura convencional concentrou esse
número, selecionando os cultivares mais produtivos. A expansão da
biotecnologia    agrícola sinaliza a vulnerabilidade da agricultura.

E sabido que as variedades crioulas são as sementes produzidas
pelos próprios agricultores. O setor agrícola funcionou assim até meados
do século passado. A partir do momento que a semente vira mercadoria,
cria-se um mito imaginário e falacioso, nutrido pela ilusão de que a
semente não comercial (crioula) tem qualidades inferiores as vendidas
pela indústria do agronegócio.

No Maranhão tem diversas iniciativas de agricultores familiares
de comunidades tradicionais, que trabalham com o cultivo das sementes
crioulas e de muda nativas, razão esta que justifica a criação de um
banco de sementes que funcionará com o deposito dessas em local
próprio e que servirá para atendimento das necessidades de nosso
estado quando necessárias.

Diante das razões expostas, solicito especial atenção dos nobres
pares desta egrégia Casa de Leis na aprovação do presente projeto.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 11 de junho de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 058 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman a Jefferson Miler Portela e Silva.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman a Jefferson Miler Portela e Silva.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 11 de junho de 2019. - DUARTE JUNIOR -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “a”, que a Medalha Manuel Beckman será
concedida aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou, ainda, aos
que proporcionarem algum feito considerado notório e forem
considerados merecedores do recebimento da comenda.

Jefferson Miler Portela e Silva nasceu no município maranhense
de Chapadinha, no dia 26 de novembro de 1964. Formou-se em Direito
pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Também possui
formação em Ciências Criminais pela Faculdade São Luís.

Em Brasília, participou da formação profissional para delegados
pela Academia Nacional de Polícia e em seguida ingressou na Polícia
Civil do Maranhão no cargo de Delegado em 1998.

Iniciou sua carreira como Delegado de Polícia Civil na
circunscrição de Bequimão, após assumiu a titularidade da Delegacia
Regional de Itapecuru-Mirim, vindo em seguida a compor a equipe da
comissão criada e instalada para apurar o crime organizado no Maranhão.

Com 52 anos de idade, dos quais mais de 18 anos dedicados à
carreira de delegado, Portela já atuou em diversos setores da segurança
pública, antes de chegar a ocupar o cargo de Secretário de Segurança do
Estado. Ele atuou como titular do 10° e 14° Distrito de Polícia, na
capital e no interior tem passagens pela regional de Itapecuru Mirim e
como titular do Departamento de Homicídios.

Ao longo de sua trajetória, assumiu a direção superior da Polícia
Civil do Estado, como Delegado-Geral de Polícia Civil do Maranhão,
no ano 2007.

No ano de 2015 assumiu a Secretaria de Estado da Segurança
Pública do Maranhão e em 2016 foi eleito Presidente do Colégio
Nacional de Secretário de Segurança Pública – CONSESP.

Como se observa, a trajetória de Jefferson Portela o faz
merecedor da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de forma
significativa para o desenvolvimento do Maranhão por meio da
Segurança Pública.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 11 de junho de 2019. - DUARTE JUNIOR -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 323 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 06 de junho (quinta-feira) do ano em curso, em razão
de atendimento médico, conforme atestado anexo, razão que inviabilizou
o comparecimento à sessão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 06 de junho de 2019. - DUARTE
JUNIOR - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.06.19
EM: 12.06.19

REQUERIMENTO Nº 330 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeremos a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Município de São João Batista, na pessoa do
Excelentíssimo Senhor João Cândido Dominici, Prefeito Municipal,
pela passagem do 61º Ano da fundação daquela cidade, que transcorrerá
no dia 14 de junho do corrente ano.

A cidade de São João Batista teve origem numa gleba de terra
determinada “Ponta” de propriedade do Major Raimundo Marques
Figueiredo, fundador da cidade.

Em 1919, a baixada maranhense foi vítima de uma grande
estiagem, que trouxe preocupações à população daquela região, sendo
São Vicente Férrer, município de onde São João Batista foi
desmembrado, o mais atingido pela seca. Preocupado com os inúmeros
prejuízos que a falta de chuvas ocasionou, o Major Figueiredo, pessoa
de destaque e muito católico, prometeu mandar celebrar numa missa
campal em “Ponta”, assim que a situação fosse normalizada.

Quando começaram as primeiras chuvas, a promessa foi
cumprida. A missa foi celebrada pelo vigário de São Vicente Férrer, e
devido ao sucesso da festa e do ato religioso que atraiu muita gente,
ficou acertado a construção de uma capela. O Santo escolhido foi “São
João Batista”, que mais tarde originou o nome da cidade.

Por todas essas razões, o Município e o Povo de São João
Batista são merecedores das homenagens desta Casa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de junho de 2019. -
Edivaldo Holanda – Deputado Estadual – PTC - Pará Figueiredo -
Deputado Estadual – PSL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.06.19
EM: 12.06.19

INDICAÇÃO Nº 785 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que apresente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Educação, Sr. Felipe Camarão, solicitando a destinação de 03 (três)
ônibus escolares para atender aos alunos da zona rural do município de
Amarante do Maranhão, que hoje chegam a percorrer cerca de 50 km
de distância entre casa/escola/casa, dificultando sobremaneira o
processo de aprendizagem do discente.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28de maio de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 786 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que apresente Indicação

seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Trabalho e Economia Solidária, Sr. Jowberth Alves, solicitando a
inclusão de cerca de 10 Km de ruas para bloquetamento no povoado
Vão do Marco, em São João do Paraíso/MA, no programa Mutirão
Rua Digna, atendendo cerca de 2.000 (dois mil) moradores daquela
localidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28de maio de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 787 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que apresente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Trabalho e Economia Solidária, Sr. Jowberth Alves, solicitando a
inclusão de cerca de 2,5Km de ruas para bloquetamento no
Assentamento São João, em São João do Paraíso/MA, no programa
Mutirão Rua Digna, atendendo cerca de 500(quinhentos) moradores
daquela região.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28de maio de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 788 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que apresente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto Silva, solicitando a destinação do
asfaltamento no Programa Mais Asfalto para o município de Amarante
do Maranhão, no trecho compreendido entre o Povoado Novo ao
Povoado Grotão. Informamos que atualmente o referido local não
dispõe de asfaltamento, o que dificulta bastante a movimentação dos
usuários da via.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de maio de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 789 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que apresente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto Silva, solicitando asfaltamento e
sinalização das ruas D, E , F, G, H, I do bairro Conjunto Vitória, na
cidade de Imperatriz-MA. Informamos que essa importante ação
contemplará cerca de 1.000 (um mil) famílias que residem naquela
localidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28de maio de 2019. -
Pastor Cavalcante - 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 790 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Educação, Sr. Felipe Costa Camarão, solicitando a construção de
uma escola com seis salas de aula no bairro Jardim Planalto na cidade
de Amarante do Maranhão. Referida Unidade Educacional atenderá a
cerca de 300 estudantes dos bairros Clovis Reis, São Sebastião e
adjacências que atualmente necessitam realizar grandes deslocamentos
entre residência/escola/residência, dificultando sobremaneira o
aprendizado dos discentes.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de maio de 2019. –
Pastor Cavalcante – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 791 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Esporte e Lazer, Sr. Rogério Rodrigues Lima Cafeteira, solicitando
a construção de um ginásio poliesportivo para atender a cerca de 1.000
(um mil) alunos do Centro de Ensino Fortunato Moreira Neto,
localizado na cidade de Porto Franco – MA e vindo a promover a
produção esportiva, de lazer e recreativa daquela realidade local.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de maio de 2019. –
Pastor Cavalcante – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 792 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto Silva, solicitando a pavimentação
das principais ruas do bairro Habitat Brasil e Vila Vitória, na cidade de
Imperatriz-MA. Informamos que essa importante ação contemplará
cerca de 2.000 (duas mil) famílias que residem naquela localidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de maio de 2019. –
Pastor Cavalcante – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 793 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando a destinação do
asfaltamento no programa Mais Asfalto para o município de Estreito/
MA, no trecho a partir da sede do município, passando pelos povoados

Brejo do Pinto, Morada do Sol, Exposição Agropecuária do Estreito,
até no Frigorífico do Peixe, perfazendo cerca de 6,5 Km. Informamos
que atualmente o referido local não dispõe de asfaltamento, o que
dificulta bastante a movimentação dos usuários da via e escoamento da
produção local.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de maio de 2019. –
Pastor Cavalcante – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 794 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando, por meio do Programa Mais Asfalto, a
recuperação da Rodovia MA-258, no Município de Tuntum/MA,
mais especificamente entre o centro da cidade e o bairro Aldeia.

Vale ressaltar que a revitalização desse trecho da rodovia é de
suma importância para a melhoria da locomoção e da qualidade de vida
da população local, uma vez que se trata de uma via muito trafegada e
com altos índices de acidentes, pois encontra-se sem pavimentação
asfáltica e sem sinalização.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de junho de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 795 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem como
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a construção de uma Quadra Poliesportiva, em
Tuntum/MA.

A presente demanda é fruto de uma solicitação feita pelo
vereador Jota, representante da cidade de Tuntum, que alertou para a
necessidade de construção de uma quadra poliesportiva, no bairro
Tuntum de Cima, naquele Município.

Tal espaço público é de extrema relevância para melhoria da
qualidade de vida da população local, sendo um espaço essencial para
a promoção do lazer do povo tuntuense, além de ser fundamental para
a saúde da população, pois trata-se de um local em que as pessoas
poderão fazer suas atividades físicas.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de junho de 2019.

- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 796 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, e ao Secretário Estadual de Esporte, senhor, Rogério Cafeteira,
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solicitando a reforma do Estádio Municipal Getúlio Martins de
Sousa (Bragão), localizado na rua Barão de Grajaú, no Município de
Arame/MA.

Cumpre mencionar que o estádio se encontra em péssimas
condições, com vários problemas estruturais, entre eles os banheiros,
parte do muro, iluminação e pintura degradada, tal situação não favorece
a prática de esportes, segue em anexo fotos do estádio em sua atual
situação e também abaixo assinado da população requerendo de Vossas
Excelências a reforma do supracitado.

Tal demanda é de fundamental relevância para que se possa
viabilizar e fomentar a prática de esportes, um dos princípios
fundamentais previstos em nossa Constituição Federal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de maio de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 797 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino; ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula e ao Presidente da
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – Emserh, Senhor
Rodrigo Lopes, para que o Governo do Maranhão realize a expansão,
para todas as Unidades Hemoterápicas do Estado, da coleta de sangue
para inclusão dos doadores no Registro Nacional de Doadores
Voluntários de Medula Óssea  (REDOME).

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de maio de 2019.
- Rildo Amaral - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A doação de medula óssea pode ser aparentada ou não

aparentada. No primeiro caso, o doador é uma pessoa da própria
família, em geral um irmão ou um dos pais. Há cerca de 25% de chances
de encontrar um doador compatível na família. Havendo um irmão
totalmente compatível (100%) este será a primeira escolha para ser
um doador. Caso contrário, inicia-se buscas alternativas para a
realização do transplante.

As informações dos pacientes que necessitam de transplante
sem um irmão compatível são incluídas no Registro Nacional de
Receptores de Medula Óssea (REREME). Quanto aos possíveis
doadores, esses são cadastrados no Registro Nacional de Doadores
Voluntários de Medula Óssea (REDOME). Os dados dos dois registros
são cruzados automaticamente para verificar a compatibilidade entre
pacientes e doadores.

As unidades hemoterápicas, conhecidas como hemocentros
coordenadores e regionais, são os responsáveis por cadastrar os
interessados em se tornar doadores de medula óssea nos estados. Os
dados são agrupados em um registro único e nacional (REDOME).
Um indivíduo pode ser voluntário para a doação de sangue, doação de
medula ou de ambos. É importante que este desejo seja explicitado no
momento do cadastro.

Analisando dados do site do Registro Nacional de Doadores
Voluntários de Medula Óssea – REDOME (maio/2019), identificamos
a importância de contribuir com o cadastro e dar a possibilidade de
salvar vidas fomentando a inscrição de novos doadores não aparentados
no estado do Maranhão. Dentre os estados do Nordeste, o Maranhão
é o 4º estado mais populoso ao tempo que possui o menor número de
doadores de medula óssea cadastrados no REDOME, apenas 24.484
doadores registrados. Ou seja, perdemos em número de doadores
cadastrados no REDOME até para estados menos populosos como
Sergipe e Piauí.

Quanto mais doadores não aparentados se tem cadastrados na
região, maior a chance de se encontrar doadores compatíveis, pois a
chance de encontrar um doador não aparentado (quando não há doador
compatível dentre os parentes) chega a 1/100.000. No estado do
Maranhão, 188 pacientes buscam por doador compatível, segundo
REDOME (dados de maio/2019).

Um dos fatores que faz com que o estado do Maranhão tenha
o menor número de doadores cadastrados na região Nordeste, é a
limitação da coleta apenas a capital, São Luís. Neste sentido, propõe-
se a expansão da coleta as demais unidades hemoterápicas existentes
nas cidades de Imperatriz, Balsas, Santa Inês, Caxias, Pedreiras,
Pinheiro e Codó.

A implantação deste cadastro é muito simples: apenas é
necessário fornecer informações sobre a doação de medula com a
assinatura do termo de consentimento, e coletar um tubo de sangue.
Os dados do doador cadastrado são inclusos no sistema informatizado
do REDOME e amostra enviada para testes de histocompatibilidade.
Entre as unidades hemoterápicas do estado do Maranhão, já existe
uma logística de transporte de amostras e bolsas de doadores de sangue
para São Luís, portanto, o acréscimo de mais um tubo de sangue por
doador é possível e totalmente viável.

A nível de comparação, no estado do Tocantins, as unidades
hemoterápicas dos municípios de Augustinópolis e Gurupi, com
populações bem inferiores a de Imperatriz fazem esta coleta.

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

INDICAÇÃO Nº 798 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda e ao Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís - SET, Senhor
José Gilson Caldas Neto, solicitando, em caráter de urgência,
reformas estruturais no Terminal de Integração da Praia Grande,
construído em 1996, próximo ao mar e, por isso, sofre com os efeitos
da maresia em sua estrutura, que, de acordo com laudo de vistoria
realizado pela Alamo Engenharia1, encontra-se em estado crítico, com
risco de desabamento em virtude do colapso e corrosão das vigas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
junho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 799 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA
JUNÍOR, e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, ANTONIO
ARAÚJO, solicitando que adotem providências A FIM DE GARANTIR
A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ÚNICA VIA QUE DÁ
ACESSO AO PORTO GRANDE, LIMOEIRO E TAIM, NA ZONA
RURAL DE SÃO LUÍS.

A presente demanda é fruto das solicitações dos próprios
moradores da Zona Rural de São Luís, que padecem com o descaso e
falta de infraestrutura na principal via que dá acesso ao Porto Grande,
Limoeiro e Taim, razão pela qual apresenta-se o referido pleito.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de junho de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 800 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva
e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor
Antonio Araújo, solicitando reforma da praça Manoel Beckman, mais
conhecida como Praça do Jegue Folia, entre os bairros Maranhão Novo
e Bequimão, com a devida construção de uma quadra poliesportiva,
revitalização da iluminação pública e disposição de lixeiras.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, esporte, segurança e
lazer dos mais de 5.000 cidadãos daquela localidade que há anos tiveram
suas garantias negligenciadas pelo Poder Público.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 11 de junho de 2019. - ADRIANO - Deputado
Estadual – PV

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Dra. Helena Duailibe inscrita no Pequeno
Expediente, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
funcionários desta Casa, imprensa, galeria que nos assiste, bom dia a
todos. Subo, hoje, para falar de uma data muito importante na vida de
todos nós maranhenses. Hoje, 12 de junho de 2019, homenageamos os
cinquenta e dois anos da nossa querida Rádio Educadora, a rádio católica
do Maranhão. A Educadora tem grande destaque na área esportiva
também, conquistando espaços com as grandes coberturas, tanto em
nível local, nacional e internacional, mas o seu maior patrimônio é a
interrelação entre a Rádio Educadora e a comunidade. Criada para levar
a informação ao interior do Maranhão, a Educadora rapidamente passou
a ser definida como porta-voz dos sem voz. Hoje, a emissora serve
como fonte de informação e entretenimento à classe rural e operária,
fortalecendo a comunicação a serviço das bases católicas no Maranhão.
Com sua programação voltada também para o religioso, a Educadora
integra a Rede Católica de Rádio, a RCR, a maior rede de rádios do
Brasil, que conta com o pool de mais de cento e oitenta emissoras. A
emissora possui uma grade da programação moderna, voltada para os
anseios dos ouvintes e, lógico, se atualizou e está na internet. É
importante também destacar que a emissão da Rádio Educadora, ao
longo dos anos, tem seis ideais voltados para a evangelização e luta em
favor dos menos favorecidos. E já não ficou mais voltada só para zona
rural. Também queria ressaltar aqui uma importância que teve em 1999,

quando a emissora transmitiu, com exclusividade, em tempo real, as
sessões das comissões parlamentares de inquérito do narcotráfico e do
crime organizado que investigaram políticos e empresários do
Maranhão e do Brasil. Na época, a Rádio Educadora AM teve uma das
maiores audiências do rádio maranhense. Eu, particularmente, estava
dizendo para o nosso presidente que tenho uma ligação muito forte
com a Rádio Educadora. Primeiro, quando nasci. Nasci na Rua do Sol.
Na minha época, nascia-se em casa. E aí eu nasci na Rua do Sol, n uma
casa alugada que era da Rádio Educadora. E, aos cinco anos de idade
que eu fui morar no João Paulo. Fui morar lá porque a Rádio Educadora
pediu a casa e ali instalou a Rádio, que ficou durante muitos anos. E só
saiu de lá para onde está, hoje, no Apicum. Tive, graças a Deus, um
bom relacionamento. Tenho muitos amigos lá. Tem o Totó, tem o
Betinho e grandes nomes que fizeram história na Rádio Educadora.
Também quero aqui fazer uma homenagem ao saudoso Tony Castro,
que todos nós conhecemos. E, hoje, a Rádio está sendo dirigida pelos
padres de São José de Ribamar, Padre Cláudio Roberto, Padre
Gutenberg. Tendo o seu comandante maior o nosso arcebispo Dom
Belizário. Então, a todos os nossos parabéns por continuar com esse
empenho. Nós sabemos o quanto é difícil, hoje, manter uma rádio,
manter os serviços por 52 anos, então é uma empresa realmente que se
constitui, que realmente se consolidou no estado do Maranhão e que
nós dizemos com muito orgulho é a nossa rádio católica, é a rádio do
povo do Maranhão. Parabéns a todos nós e a todos que fazem a Rádio
Educadora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos e a todas. Queria aproveitar aqui hoje para
fazer uma explicação importante sobre uma necessária discussão que
tem sido levantada, nesta Casa, nos últimos tempos, sobre a situação
atual do transporte público aqui em São Luís. Nós sabemos aqui que
hoje a situação do trânsito em muitos momentos ou quando há qualquer
importunação da ordem como uma chuva, ou um acidente, muitas
vezes o trânsito chega a ficar dessa forma aqui. Isso nada mais é do que
o resultado do crescimento desorganizado da cidade que hoje tem um
1,100 milhão de habitantes, 320 mil carros, 120 mil motos, 1.200
ônibus em funcionamento, 7.500 funcionários dentro do sistema, entre
esses funcionários nós temos quase três mil motoristas e três mil
cobradores. O sistema, de uma maneira muito interessante, tem uma
relação de faturamento e custo que hoje simplesmente não funciona,
uma vez que hoje o sistema urbano fatura 26 milhões de reais e custa
34 milhões. O sistema semiurbano fatura dez milhões de reais e custa
quase 13 milhões de reais. Isso gera, ao final de tudo, um custo total de
10 milhões, 676 mil, 54 reais e 19 centavos de déficit. Então, tem um
furo nas contas do sistema de transporte de São Luís e, portanto, hoje
que tem que ser descoberta a forma de resolver esse déficit sob pena de
perpetuar o que nós temos hoje, empresas de transporte, desde a
licitação em São Luís, completamente falidas. E a pergunta que a gente
faz aqui, é: aumentar a tarifa do sistema vai resolver o problema? A
resposta é não! Usuários, não querem, usuários não podem e vejam V.
Ex.ªs, empresários não querem. E por que nós temos hoje essa situação
de nenhum empresariado querer, fazer um aumento de tarifa? Vejam V.
Ex.ªs, o edital quando houve a licitação no transporte público de São
Luís previa 10 milhões de passagens por mês. O que aconteceu com o
tempo foi o esvaziamento, do sistema de transporte coletivo, dentro
da licitação. Houve uma redução de 21,3% dos passageiros das
passagens dentro do sistema mensal. E isso somado ás gratuidades que
hoje, dentro do sistema, um a cada 3 gratuidades, um a cada 3
passageiros são gratuidades, isso obviamente cria uma situação que
para a tarifa de R$ 3,40 é um déficit muito grande, termina sendo.
Passagens em outras cidades, por exemplo, Curitiba, R$ 4,20 a R$
4,50; Teresina R$ 3,80, tem passagem até de R$ 4,00. No Nordeste,
hoje, o Maranhão, São Luís tem as tarifas entre as capitais a tarifa mais
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barata dentro do Brasil. É óbvio que pesa no bolso do trabalhador, mas
falando em quadros comparativos, no Nordeste e no Brasil, São Luís
tem a menor tarifa. E não é interessante aumentar. E por que não é
interessante aumentar? Por conta disso aqui. No modal de transporte
rodoviário, hoje, nós temos a concorrência de UBER, Cabify, 99,
aplicativos de táxi e ainda mais, a concorrência desleal desses veículos
de lotação que não pagam nenhum tipo de tributo e não oferecem
nenhuma garantia no quesito segurança. Então, quando a gente começa
a entender isso aqui, a gente vê que tem um desmanche progressivo
dentro do sistema de transporte de São Luís. Pois bem, referente ao
sistema de bilhetagem automática que tem trazido tanta controvérsia
ao sistema que nada mais é do que uma modernização, tem sido falado
em necessidade de informatizar o sistema, pois o sistema, de fato, ele
já é informatizado. Desde de 2007 a bilhetagem é automática. Hoje,
inclusive ele funciona com biometria facial. Além disso, tem novas
formas que são possíveis para o atendimento para venda de crédito,
venda por aplicativo de celular, compra de créditos bancários até por
aplicativo também para bilhete único e similares, ampliação dos pontos
de venda dentro dos terminais. O fato é que a simples implantação da
bilhetagem eletrônica, se V. Ex.ªs perceberam, tem reduzido a quantidade
de pagantes aqui dentro do sistema. Esse aqui é o dado essa fileira bem
aqui é o dado de 2019. O que que ele mostra? No mês de janeiro trinta
e um por cento de quem usava o sistema de transporte pagava em
espécie. Isso tem reduzido, mês a mês, para vinte e seis ponto nove. A
tendência cada vez mais é de reduzir o uso do dinheiro dentro dos
transportes coletivos de São Luís. Existem algumas alternativas? É
claro que existem. Hoje, infelizmente, há muitas linhas dentro da malha
viária de São Luís que são em duplicidade, ou muito próximas, que o
que mais nós vemos por aí são ônibus muitas vezes com cinco, dez
passageiros num trajeto muito longo, ou uma via que era para ser
alimentadora que se comporta, posteriormente, como troncal, também,
prolongando muito o trajeto do ônibus, encarecendo os custos. É
perfeitamente possível - e nós tivemos um acesso a um estudo das
empresas de transporte - reduzir a quantidade absoluta de linhas em
30%. Isso reduziria, otimizaria os custos com pessoal gerando uma
economia de até 40% com o pessoal e economizando 12% na operação.
Outra coisa que é necessária urgentemente é a reforma estrutural e
operacional dos terminais. O terminal da Praia Grande é um grande
exemplo. Hoje ele está completamente deteriorado. Inclusive tem uma
série de falhas estruturais. E a gente mandou ontem para a Prefeitura a
Indicação da reforma do terminal, porque hoje ele tem risco de
desabamento. Então, pessoas estão ali em risco dentro do terminal.
Outra necessidade é a reforma operacional. Não tem como, por exemplo,
hoje você oferecer para as empresas de transportes a gestão do espaço
público do terminal de transportes, com a informalidade lá dentro, sem
possibilidade de explorar economicamente aquilo ali. Tem que se
discutir outra coisa em São Luís é o subsídio do transporte como
outras capitais fazem. A gente sabe que a Prefeitura de São Luís tem
uma dificuldade de caixa hoje, mas da forma que está também não serve
a ninguém do sistema. Os usuários que chegam aí a milhões de passagens
mensalmente. Oito milhões de passagens mensais, a gente quebrar e
destruir o sistema, porque, com o tempo, conforme as empresas vão
piorando o seu caixa, a tendência é sucatear cada vez mais a frota. E
nós vamos voltar para o cenário pré-licitação. Então subsídio é uma
necessidade, hoje, no sistema, porque transporte público custa caro.
E, infelizmente, custa caro e tem que ser realmente pago de alguma
forma. Curitiba paga noventa milhões por ano para as empresas de
transporte. O sistema de transporte público de São Paulo custa dois
bilhões ao ano. Então nós, hoje, não temos subsídio nenhum às empresas
de uma tarifa de R$ 3,40. O resultado disso é empresa que tem consórcio,
por exemplo, via São Luís, com cem milhões de reais em dívida bancária.
Está quebrado, e não reconheceu ainda a falência, obviamente, o sistema.
Então há necessidade de a gente criar alternativas. Uma sugestão que a
gente tem visto aí, a partir de diálogos com pessoas do próprio setor e
da Prefeitura, é um fundo para a manutenção dos terminais, gerado a
partir do pagamento do ISS dos aplicativos de transporte. Hoje o ISS

é arrecadado lá em São Paulo. Daqui a dois meses, deve começar a ser
arrecadado aqui. Então esse recurso pode, perfeitamente, ajudar a fazer
a manutenção dos terminais. Uma outra solução importante é o Governo
do Estado, que paga, hoje, o vale transporte em valor financeiro,
transferir aquilo ali, como manda a lei, para o cartão transporte. Isso
pode injetar até dois milhões de reais por mês de faturamento no
sistema a partir do momento que isso aí realmente for convertido em
passagem. E aí o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Nós
temos algumas alternativas. A gente pode fingir que está tudo bem,
segue adiante, não discute a situação do transporte público de São Luís
e deixa quebrar de vez para o próximo Prefeito da cidade tomar de
conta. Ou também a gente pode pensar só no lado da empresa, esquecer
de todo o resto, sair cortando o custo, esquecer que tem funcionário no
meio e cometer escabrosidade e deixar as pessoas desempregadas sem
uma solução. Ou a gente pode reconhecer o problema da metrópole de
fato e encarar a necessidade de discutir o transporte até da Região
Metropolitana ampliada, que tem 13 municípios, e discutir a saída dos
ônibus que levam pessoas, passageiros ida e volta todos os dias para
Rosário, o que gera um congestionamento nas saídas aqui de São Luís,
tornando mais lento o trânsito e piorando a condição dos passageiros
na grande Ilha. Lembremos sempre que aqui há pessoas, pais e mães de
família, trabalhadores e trabalhadoras que precisam ter uma condição
adequada de chegar ao trabalho, precisam ter emprego dentro do sistema
de transporte. A gente tem que lembrar de alguns conceitos aqui e um
deles, por exemplo, é o de reprofissionalização, por exemplo, o cobrador
hoje, que exerce essa função, ser qualificado para virar um motorista,
um agente de vendas num terminal de integração, um assistente
administrativo, do almoxarifado, um frentista dentro do próprio sistema
ou receber a aplicação de conceitos de informática na nova função.
Importante essa reflexão aqui do Fórum Mundial Econômico também
de que 65% dos estudantes do ensino médio vão trabalhar em empregos
que ainda nem existem, então, ou a gente debate, Deputado César
Pires, a gente que conversa muito a respeito disso aí, sobre a educação
e a necessidade de melhorar as carreiras aqui dentro do estado também,
no particular, no ensino privado e no público, pois assim teremos com
certeza pessoas mais conectadas com essas novas profissões.
Empreendedorismo nos terminais de integração é uma saída para
aproveitar essas pessoas que estão aí, 500 cobradores que
provavelmente vão sair do sistema pela necessidade de otimizar a
folha de pessoal, e colocá-las como proprietárias de negócios dentro
dos terminais, de vendas, lan house, lojas de roupas, lanchonetes,
parcerias com o Sistema S para qualificar as pessoas. Então é o
momento, Deputado Ciro Neto, de fazer a decisão. Qual é a sua escolha
agora? Em que metrópole a gente quer viver daqui a 20 anos? Numa
metrópole em que 60 pessoas entrem num transporte público de
qualidade, numa metrópole em que a gente possa utilizar a bicicleta
como meio de transporte, de promoção de saúde ou uma metrópole
como a que a gente tem hoje? O sonho de cada maranhense que ganha
acima de dois salários mínimos é contar com o carro, o que vai aumentar
a quantidade de veículos nas ruas e piorar cada vez mais a qualidade de
vida e de nossas vias urbanas! Então são essas reflexões. Muito
obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, João Cutrim, Marco D’Eça, Caio
Hostílio, Henrique, querido Álvaro Luís, o repórter feliz, todos que
integram a imprensa e que estão neste momento aqui no comitê, nosso
respeito. Venho tratar um assunto de enorme relevância para o povo
do Maranhão que o Governo do Estado está encaminhando algo
esperado há muitas décadas, mas que não se conseguia avançar. Aqui
há vários produtores que estão hoje na Assembleia Legislativa e
conhecem muito bem esta causa não só para os grandes produtores,
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mas também para o pequeno produtor, para a agricultura familiar rural.
Trata-se do zoneamento ecológico e econômico daqui do Estado do
Maranhão, o ZEE. O Governador Flávio Dino quando assumiu o
estado, em 2015, estava pronto pela gestão passada o Macro ZEE. E
o Governador Flávio Dino enviou para esta Casa, esta Casa aperfeiçoou,
fez uma série de alterações e foi aprovado aqui o Macro ZEE, lembro
feito ainda na gestão anterior do Governador Flávio Dino. Entretanto
só o Macro ZEE não resolveria. O Maranhão precisa ter o Zoneamento
Ecológico e Econômico para que tenhamos um planejamento rural. Um
planejamento de desenvolvimento da produção. E essa garantia do
ZEE é fundamental para o desenvolvimento sustentável do estado do
Maranhão. E muitas tratativas foram feitas e nenhuma avançou e o
governo trabalhou nesses últimos anos de forma organizada e sem
fazer alardes. O IMESC conduziu muito bem essas tratativas e esses
estudos. Observem que o Governo do Estado poderia muito bem
contratar uma instituição de fora do estado do Maranhão, mas preferiu
acreditar, confiar na expertise do IMESC, que é o instituto próprio e
com total competência em parceria com a Universidade Estadual do
Maranhão, a UEMA, para elaborar o Zoneamento Ecológico e
Econômico do Estado do Maranhão. E o Governador Flávio Dino deu
todas as condições e foram buscados parceiros, mas elaborar o ZEE
não é uma missão fácil e nem uma missão que seja rápida. O Governador
Flávio Dino optou por fazer em partes, fazer por cada bioma presente
aqui no Estado do Maranhão. E nessa divisão em fazer por biomas
optou-se por fazer primeiro o Bioma Amazônico, que é exatamente
Imperatriz e a nossa região Tocantina grande parte está dentro desse
Bioma Amazônico, que corresponde a 33%, aproximadamente, do
território maranhense, o Bioma Amazônico. E o que é importante que
eu venho compartilhar com todos os Parlamentares, com a imprensa,
com o povo do Maranhão é que já está bastante avançada, Sabino, a
elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do
Maranhão do Bioma Amazônico. Vários parceiros contribuíram nessa
elaboração. Eu cito o IMESC que coordena, eu cito a UEMA, que é
responsável maior por essa elaboração. Do IMESC, eu cito o professor
Jorge Dias, brilhante técnico, uma pessoa com vasta competência técnica
e com imensa dedicação. Os parceiros institucionais nessa elaboração
a EMBRAPA São Luís, a EMBRAPA Belém, a Universidade Federal
do Maranhão, o Serviço Geológico Brasileiro e todos se dedicaram. O
Governador Flávio Dino investiu bastante nessa pesquisa, nesta
elaboração do ZEE do bioma amazônico, que compreende 108
municípios do estado do Maranhão, que está presente em 108
municípios do estado do Maranhão e que corresponde a uma área
aproximada de 33% do estado. Logo em seguida, será feito o do cerrado
e depois da caatinga. No dia dez de julho, senhores e senhoras, o
Governo do Estado estará em Imperatriz, por meio de várias Secretarias,
a exemplo da Secretaria Estadual de Projetos Especiais, com o Secretário
Luís Fernando, a exemplo dos representantes do IMESC, da UEMA.
Eles que já estiveram em Imperatriz dialogando com setores ligados a
atividades de produção, a exemplo do SINRURAL, que faz muito bem
esta demanda, esta discussão e tem participado dela junto ao IMESC.
Mas, no dia dez de julho, o próprio Governador Flávio Dino já garantiu
que os órgãos do Estado irão participar da 51ª Exposição Agropecuária
de Imperatriz, a EXPOIMP. E dentro da EXPOIMP, farão a grande
mobilização de apresentação de diagnóstico e da base de dados do ZEE
do bioma amazônico. E é muito importante, dentro desta grande
atividade, Deputado César Pires, V.Exa. que já foi reitor da UEMA,
dentro da EXPOIMP, esses órgãos estarem apresentando esse
diagnóstico, porque, ao ser finalizado, terão as audiências públicas e
esta Casa terá um papel fundamental. E logo em seguida, será enviado
a esta casa um zoneamento ecológico e econômico do Estado do
Maranhão. Primeiro do bioma amazônico e depois seguindo para os
demais biomas. Eu faço questão, Senhor Presidente, V. Ex.ª é um
ambientalista e já foi Secretário de Meio Ambiente do Estado, de destacar
esse momento depois de um esforço que não tem comparação, de
vários órgãos, de tantas boas mentes, de tantos pesquisadores, de se
debruçarem, de construírem parcerias, capitaneados pelo Governador

Flavio Dino. Inclusive, há poucos meses, quando o Ministro do Meio
Ambiente esteve aqui em São Luís, o Governador Flávio Dino tratou
com ele. Disse que estaria finalizando esse ZEE - Bioma Amazônico e
que precisaria do total aval do Ministério do Meio Ambiente. Afinal
de contas, o ZEE precisa dessa definição do Ministério do Meio
Ambiente, para que possa, assim, estar definida esta ação importante
no estado do Maranhão. Será fundamental para todo o planejamento
territorial, para a toda a atividade que tenha produção como vocação e
que reforça o desenvolvimento do nosso estado. Pensar no
desenvolvimento de forma sustentável, esse é o desafio do ZEE. E,
assim, foram muitos parceiros que se entregaram. E, dentro de pouco
tempo, estará passando por esta Casa uma discussão importante em
nível de audiências. Estará passando por esta Casa a discussão do
projeto de lei que vai criar esse ZEE, repito, em partes: primeiro bioma
amazônico, depois cerrado, depois caatinga. Parabenizo todo o Governo
do Maranhão e todos os parceiros responsáveis por esses estudos,
por essa elaboração. Parabenizo todos que se interessaram por essa
discussão, Presidente, a exemplo do SIM rural, a exemplo de tantas
classes que estão hoje preocupadas em ver esse desenvolvimento de
forma sustentável. Estou certo de que o governo Flavio Dino trará uma
grande contribuição avançando no zoneamento ecológico e econômico
do estado do Maranhão. Tantos outros estados já conseguiram e nós
ficamos para trás, mas o Estado do Maranhão, na gestão do governo
Flávio Dino, vai conseguir resolver essa grande demanda que não é só
da classe produtora, que não é só do grande produtor, mas é também
do pequeno, mas é, sobretudo, do povo do Maranhão. Muito obrigado,
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados e Deputadas, nós apreciaremos,
inicialmente, dois vetos parciais com pareceres favoráveis às suas
manutenções emitidos pela CCJ. O veto parcial referente ao Projeto
de Lei 073/2012, de autoria da Deputada Vianey Bringel, e o veto
parcial ao Projeto de Lei 172/2012, referente a um Projeto de Lei do
então Deputado Carlinhos Amorim. A votação será em bloco por
processo nominal no painel eletrônico. Solicito a liberação do painel
para que os Deputados e as Deputadas registrem a presença e
confirmem o voto. Esclareço que o voto SIM rejeita o veto e o voto
NÃO o mantém. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, apenas para orientar a Base do Governo com relação a esse
primeiro item da nossa pauta, que a gente registre a presença e em
seguida vote NÃO pela manutenção do veto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Liderança do Governo orienta o voto NÃO. Deputados e
Deputadas já podem votar. O painel está liberado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Peço à base
do Governo que registre a presença e vote NÃO pela manutenção do
veto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Votação encerrada. Peço que libere o resultado do painel.
Veto mantido. Vetos mantidos. Vinte e cinco votos “não”, um voto
“sim”. Comunique-se ao Senhor Governador. Agora, Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas, vamos apreciar individualmente
cada veto. Primeiro item 3 da pauta, veto total ao Projeto de Lei
número 158/2013, de autoria do Deputado Raimundo Louro, enviado
pela mensagem 031/2014, dispõe sobre isenção de doadores de sangue
e medula óssea, taxa de inscrição junto a vestibulares da universidade
estadual. O projeto de lei em referência teve veto total em razão de ser
considerado inconstitucional por vício de iniciativa. Vou pedir que
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liberem o painel. E os deputados e deputadas iniciem a votação.
Esclarecendo novamente que o voto SIM mantém o veto, derruba o
veto. Voto SIM rejeita o veto, e o voto NÃO mantém o veto, Deputado
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem, é só apenas o item três?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só apenas o item três.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Oriento a
base do Governo para que registre novamente a presença e vote NÃO,
pela manutenção do veto.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu só gostaria de pedir aos nobres pares
deputados, porque é um projeto de lei que se trata da gratuidade às
pessoas doadores de sangue em exames de concurso público, é um
projeto se suma importância que vai favorecer muitas pessoas no
estado do Maranhão, justificando que não vai trazer oneração para o
Estado, haja vista que nós vamos incentivar mais ainda que as pessoas
possam doar sangue, no Estado do Maranhão. Haja vista que há muitas
campanhas publicitárias, há muitos gastos de recurso públicos para
que essas pessoas possam doar sangue. Então é um projeto de suma
importância. E eu peço aqui aos nobres deputados que possam derrubar
o veto. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Votação encerrada. Peço que liberem o resultado no painel.
Mantido o veto. 24 votos NÃO, 03 votos SIM. Comunique-se ao
Senhor Governador. Veto Total. Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, vamos apreciar o item 4 da puta. Passaremos a apreciar
agora o veto total ao Projeto de Lei nº 194/2015, de autoria do Deputado
César Pires, com parecer favorável à manutenção emitida pela CCJ.
Para encaminhar a votação do veto, o Deputado César Pires terá cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, terei três
vetos sendo apreciados hoje nesta Casa e tenho consciência de que
minha luta nesta tribuna é uma luta inglória no sentido de a maioria da
Casa atender aos apelos do Governo e esquecer dos apelos da própria
sociedade. Esse projeto que nós estamos tratando aqui, o Projeto nº
194/2015, é um deles que estou colocando a juízo de V.Ex.ªs. Ele trata
da capacidade da Universidade Estadual do Maranhão poder reconhecer
os cursos de mestrados e doutorados das organizações acadêmicas que
patrocinam esse tipo de curso na América Latina, ou seja, no Mercosul.
Nada mais do que isso. Até outro dia, a universidade não reconhecia o
curso de graduação dos cursos de Medicina, mas já se encontra hoje na
plataforma do MEC, a capacidade da própria UEMA de reconhecer o
curso de graduação de Medicina. E o que que eu queria? Simples, que
a universidade reconhecesse os cursos de mestrado e doutorado. São
inúmeros profissionais que terminaram seus cursos de mestrados e
doutorados na Venezuela, no Paraguai, no Chile, no Equador, na
Colômbia, vêm para cá e não têm seus cursos reconhecidos, ainda que
a universidade possa vir a ter cursos correlatos. Esse é o meu pecado
de tentar ajudar essas pessoas. E quais são os ganhos disso? De
poderem concorrer com os cursos reconhecidos de mestrado e
doutorado, quando as organizações acadêmicas exigem que o professor

tenha que ter o título de mestrado e doutorado. E nesse caso, ainda que
ele tenha terminado, lá fora, como não é reconhecido, ele não pode
ingressar numa disputa de mercado quando dos concursos que os editais
rezam ter necessidade de ter mestrado e doutorado. E o governo nega
isso, o governo nega a capacidade do estado aumentar o seu cérebro
qualificado de direito e de fato, só isso, porque é meu o projeto de lei.
Eu acho que é um desserviço que o estado presta, e um desserviço que
essa Casa presta também, a não se insurgir contra algo que não tem
nada a ver com prejuízo do estado, dos cofres do estado. Vocês estão
vendo propaganda na televisão que os cursos, como eu vi o Anhanguera,
se não me falhe a memória, dizer assim: todos os nossos professores
têm mestrado e doutorado. Já viram isso? Mas do que adiante ele ter a
titulação se não tem onde a diplomação reconhecida? É isso que eu
peço a V.Exas., que derrubem o veto da ignorância do governo, da
fragilidade do governo, da miopia do governo, da incapacidade do
governo, da intolerância do governo em relação às pessoas que querem
contribuir com o desenvolvimento do Estado. Esse é o meu pecado de
poder trazer isso aqui. E não é a primeira vez que coloca a juízo não.
Senhores, a sorte está lançada, o encaminhamento está pedido. Eu
peço a vocês que dê o direito de inúmeras pessoas que têm título de
mestrado e doutorado conseguir a duras penas, às vezes, sem bolsas,
sem bolsas, mas tem aqui o seu título conseguido às suas próprias
expensas e quando vem o reconhecimento não pode, e mais, se ele é
professor da rede pública, ele teria 25% a mais com o mestrado, 30%
a mais com o doutorado, mas, por não ser reconhecido, também não
tem esse tipo de ganho dentro das organizações acadêmicas ou dentro
do setor do ensino médio. É pecado isso? É erro meu isso? Se em
outros estados já fazem, se a Bahia reconheceu os cursos da própria
UEMA, os mestrados da própria UEMA. Na época que eu fiz com
Cuba, a Bahia reconheceu, e hoje a UEMA, eu só queria isso, embora
tenha autonomia didática, administrativa e financeira, o governo disse
que é vicio de iniciativa, usurpação dos direitos do governo de poder
gerenciar. É isso, portanto, eu peço a V.Exas. me dê esse voto de
confiança, não a mim, exclusivamente, mas a todos aqueles que se
aventuraram a estudar lá fora, a lutar para poder ter o direito de ter o
seu mestrado e doutorado reconhecido. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, o veto está em votação, peço que libere
o painel. Os Deputados registrem novamente suas presenças e
manifestem seus votos, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, encaminhar para a manutenção do veto, votando NÃO. As
razões do veto são bem claras com relação à matéria, que os diplomas
de mestrado e doutorados, expedidos por universidades estrangeiras,
só poderão ser reconhecidos por uma universidade que possua curso
de pós-graduação reconhecido e avaliado na mesma área de
conhecimento de nível superior. E o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou pela inconstitucionalidade dos atos normativos estaduais
que abordavam aspectos gerais sobre diretrizes e bases na educação
nacional. Uma matéria competente exclusivamente à União e não cabe
às Assembleias Legislativas legislar sobre tal matéria. Por isso eu peço
à base do Governo que mantenha o veto do Governador, votando
NÃO.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu peço a Deus
que perdoe. Eles não sabem o que dizem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - O Deputado
César Pires perdeu uma grande oportunidade quando foi reitor da
UEMA, aliado à Governadora Roseana Sarney. Tinha uma grande base
federal. Poderia ter pedido à base Federal para ter feito tal projeto.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Naquela época

não tinham esses cursos de mestrados. Foram implantados depois do
exercício no meu mandato. Inclusive, o seu timão foi colocado por nós.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Era o
Governador José Reinaldo, à época, se eu não me engano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Votação encerrada. Peço que libere o resultado no painel.
Veto mantido. 21 votos NÃO, 3 votos SIM. Comunique-se ao Senhor
Governador. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, vamos apreciar
agora o item 5 da pauta. Para encaminhar a votação, o Deputado César
Pires, por cinco minutos, sem apartes. Trata-se do veto ao Projeto de
Lei 195/2015, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado,
de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, serventuários desta Casa, meus pares. A luta continua. Dessa
vez, o projeto que eu entrei é para que nenhum professor contratado
da rede estadual pudesse ingressar, ainda que temporariamente, no
serviço público, Deputado Edivaldo Holanda, que não venha a ser por
seletivo meritório. Em 2009, como Secretário de Educação, eu fiz o
seletivo meritório. O que era isso? Deputado Ciro, fiz o seletivo,
coloquei ponto de corte, contratei a Universidade Estadual do Maranhão
e oxigenou, renovou em 95% os professores que pertenciam
historicamente à rede estadual. É inadmissível que você continue a
contratar porque o Vereador é amigo, porque a família é grande do
povoado fulano de tal e você tem que contratar o professor, sem exigir
dele o mínimo de qualificação, o mínimo de conteúdo, o mínimo de
conhecimento necessário para prover aqueles alunos do suposto
conhecimento que eles estão ali para receber. E esse processo de seletivo
meritório oxigenou em 75%, eu repito, no qual nós fizemos um ponto
de corte de 5, Deputado Yglésio, e só passaram 52%. Ao menos, o
restante foi chamado pelo critério do conhecimento e não sob o critério
da indicação do Vereador, do Deputado estadual ou do Deputado federal.
E eu pergunto: onde é que está o erro, Deputada Daniella, de pedir aqui
a esta Casa que aprove um projeto e que a escolha dos professores da
rede estadual venha a ser feita também pela meritocracia que, aliás, os
candidatos a Prefeito não usam esse nome nunca porque têm pavor da
meritocracia, correm ao largo de tudo isso, fogem da discussão
meritocrática, da discussão do conteúdo, da discussão das ideias. O
que eu estou pedindo é justamente que a escolha seja feita por exigência
de um mínimo necessário de conteúdo. Nós discutimos escolas sempre
sem, em nenhum momento, discutirmos metodologia e conhecimento.
Não há reforma nenhuma na vida pública, historicamente, dos Piaget
da vida, que seja de quem for, do Paulo Freire, que não tenha sido a
parte metodológica. O Piauí, bem aí do lado, ganha todas as vezes da
gente, porque nós continuamos a discutir pinturas de escola, reforma
de escola, como pressuposto básico do crescimento e desenvolvimento
educacional e não de algo mais profundo. Então, eu estou pedindo aqui
é só isso: que, de agora por diante, a escolha, mas, eu fiz quando
secretário isso, os editais, as reservas, os diários oficiais estão aí todos
a serem publicados. É fácil fazer, o que eu quero é evitar escolha por
parte política e colocar escolha por parte do mérito, só isso, do mesmo
modelo que é feito nas universidades, que passam pelos departamentos,
que tem prova escrita. Gente, escolher 10 mil professores, em 20 dias,
dizer para mim que está escolhendo por base, por análise curricular,
são mentirosos quem está afirmando um negócio desse. E que venha
aqui alguém dizer o contrário, é só isso que eu estou pedindo. Deu para
entender bem, Deputada Detinha, o que eu estou pedindo? Porque a
senhora reclamou outro dia na tribuna da sua região. O Dr. Leonardo
Sá, tenho certeza de que quando prefeito, se for candidato e for prefeito
lá, vai escolher por meritocracia, porque V. Ex.ª é um meritocrata. O
Deputado Pará não vai deixar passar ao largo disso sem votar numa

proposta dessa. O Deputado Ciro, Fernando Pessoa, Antônio Pereira,
Zito, Ariston, todos Deputados bem qualificados, Deputado Rigo,
Felipe dos Pneus, Vinícius. Senhores, a sorte está lançada. O que eu
peço, Deputado Zé Gentil, com a sua sabedoria histórica, alicerçada na
sua vida longa de parlamentar e de homem público, que também nos
apoie nessa ideia do mérito, e não da escolha política, de qualquer tipo
de política, qualquer escolha que não seja a parte meritocrática.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, vamos iniciar a votação. Peço que libere
o painel e os Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas confirmem
as presenças e já podem votar. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, só para encaminhar é que o Projeto de Lei em análise ao
dispor sobre essa metodologia, assim sobre os critérios para o
provimento referente a esses cargos, padece de vício de
inconstitucionalidade formal, porque é de iniciativa para tratar sobre
tal matéria privativa do Chefe do Poder Executivo. Então, eu peço que
a base do Governo registre a presença votando NÃO pela manutenção
do veto...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vossa Excelência gostaria ainda de votar. Votação. Peço que
liberem o resultado no painel. Veto mantido: vinte e três votos NÃO;
dois votos SIM. Comunique-se ao Senhor Governador. Senhores
deputados e senhoras deputadas, vamos agora apreciar o item 9,
referente ao veto total ao Projeto de Lei 165/2017, de autoria do
Deputado César Pires, com parecer favorável à manutenção emitido
pela CCJ. Para discutir o veto, o Deputado César Pires, por 10 minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Galeria, imprensa, senhores
servidores, Presidente Othelino Neto, como é de costume, todo o
mandato, Deputado Yglésio, eu me apropriar de uma leitura que já fiz
inúmeras vezes, Deputado Edivaldo Holanda, de Rui Barbosa, que diz
assim: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto prosperar a desonra,
de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes
nas mão, o homem chega a desanimar da honra e a ter vergonha de ser
honesto”. Senhores, isso foi Orações aos Moços. Quando Rui Barbosa
foi chamado para ser paraninfo ou patrono de uma turma, na Bahia, ele
levou esses ensinamentos àqueles alunos. Eu costumo também dizer
isso aqui, mas eu pediria também, sobretudo, aos mais novos, que
nunca espere m de Governo recompensa, que nunca esperem de Governo
nenhum tipo de atributo quando o seu maior patrimônio for dilapidado,
que é o seu próprio mandato. E aqui eu busco nos ensinamentos de
Charles Chaplin: “A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios,
por isso cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento de
sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos”.
Isso aqui é um palco, isso aqui é uma peça que pode, no final do
mandato, terminar sem aplausos, quando o próprio mandado fugir de
nossas mãos, por não termos tido a consciência de julgar por nossas
consciências e não pela consciência dos outros. Mas, Senhores, o meu
projeto em discussão é um projeto que lancei em 2017 e que trata da
proibição do corte de energia elétrica nas sextas-feiras, às vésperas de
feriados, quando, então, a pessoas ficava impotente de poder pagar,
porque os bancos e as caixas lotéricas estavam fechados. Como a
Cemar dava o prazo de 48 horas para religação, fica a pessoa nesse
intervalo de tempo desamparada, sem ter energia para que possa ter as
suas situações domésticas. E sabe o que aconteceu com isso? No que
pese a própria CCJ daqui ter dado um parecer favorável, no que pese
também esta Casa ter aprovado por unanimidade, o Governo do Estado
vetou, do mesmo modo que foi vetado o projeto do Paraná. No Paraná,
houve veto do Governo, mas e a Casa do Paraná derrubou o veto.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Senhores Deputados, tem orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, a falta
de educação e a pequenez do Plenário se avoluma mais com isso,
continua sendo um Parlamento pequeno por conta da inobservância e
por conta de atitudes como esta. É pequeno o Parlamento de memória,
é pequeno o Parlamento de efeito, é pequeno o Parlamento de resultado,
é pequeno o Parlamento de coragem, mas pelo menos deve ser grande
no respeito a qualquer um de nós aqui presente. Se esta Casa não se
respeita, não sou eu que vou respeitar. Se V. Ex.ª mesmo não se respeita,
não sou eu que vou lhe respeitar. Parece um bando de meninos cujo
maior triunfo é o mandato e, às vezes, nem sempre conquistado pelo
próprio labor, pelo próprio suor. Talvez por isso não valorizem tanto
quanto eu diante das minhas peregrinações, com prejuízo da minha
própria saúde às vezes. É pequeno demais e o silêncio é pela vergonha
e não pela coragem. Senhores, foi votado o meu projeto de não cortar
a energia elétrica, foi aprovado na CCJ e foi aprovado aqui nesta Casa
por unanimidade, mas depois foi vetado pelo Governo do Estado.
Volta para cá hoje à CCJ, que outrora, usando os mesmos argumentos
pelos quais aprovou, vetou.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, Deputado César quando possível me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – A mim também,
Deputado César, por favor.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pois não. Vetou.
O projeto foi vetado de igual modo que aconteceu no Paraná. No
Paraná, a Casa aprovou, o Governo votou. A Casa, com um pouquinho
mais com coragem, derrubou o veto. A ABRAD – Associação Brasileira
de Distribuidor de Energia Elétrica, ingressou com uma ADI, ou ADI,
sabe o que aconteceu? Foi derrubada a ação. Pela ação e hoje é lei no
Paraná. O Ministro do Supremo arguiu o artigo 24 dizendo que compete
à União, ao Estado e Distrito Federal, legislar sobre consumo. E hoje é
lei lá. Foi publicado esse resultado no Diário Oficial do Legislativo
justamente dando ganho de causa à manutenção, tornando aquela lei,
uma lei já não mais sub judice, mas uma lei em vigor no Paraná. E no
Paraná, a empresa que trabalha com fornecimento de energia elétrica já
não pode cortar mais nas sextas, às vésperas de feriados. A decisão foi
do Ministro Marco Aurélio, dizendo assim: é constitucional a lei
estadual que veda o código de fornecimento de água e luz, em
determinados dias, pelas empresas concessionárias, por falta de
pagamento. E mais na frente aqui, Deputado, o STF julgou
improcedente o pedido e decidiu que a referida lei é constitucional.
Com essa mesma ordem, ele publica no Diário Oficial da Justiça essa
decisão do Supremo Tribunal Federal, arguindo que não só compete à
União, como foi a causa do meu veto, mas que também é remetido ao
estado o direito de legislar sobre essa situação. Uma decisão tomada
em novembro, publicado no Diário Oficial de Justiça em fevereiro,
rezando sobre isso. Não há invencionice que diz aqui, não há vício
formal porque o direito do consumidor é matéria de competência
concorrente, ou seja, tanto do Estado quanto da União nos termos do
Artigo 24 da Constituição Federal, essa decisão foi publicada no Diário
Oficial de Justiça, no dia 11 de fevereiro de 2019. Então, caem por
terra todos os argumentos do governo utilizados em vetar o meu Projeto
de Lei. Vetou o meu Projeto de Lei e eu pergunto a V.Exas.: onde está
o pecado se a decisão está in totum aqui, o relato in totum do Senhor
Ministro Relator do Processo, Alexandre de Moraes, publicado no
Diário Oficial da União, colocado no site do Supremo Tribunal Federal.
E é isso que eu quero de V.Exas., se a própria Justiça publica no seu
Diário Oficial, aqui no dia 11 de fevereiro de 2019, essa Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.961, copatrocinada pela Associação Brasileira
de Distribuidores de Energia, em desfavor da Lei e em favor da própria
organização que mantém o fornecimento de energia e o Supremo onde

deve ser julgado se é constitucional ou não, diz exatamente isso que é
constitucional e que a Assembleia Legislativa tem poder para isso, e
que a Lei portanto tem validade. A quem mais nós devemos recorrer?
Só mesmo esta Casa para poder dizer o contrário, para como
inobservante às questões legais que nós estamos vendo aqui. E a servir
ao Estado, na verdade ao Governo, dizer o contrário o que está posto
aqui. Nós estamos tratando de consumidores. Nós estamos tratando
de direitos individuais. E, há pouco, uma pessoa, colega nosso, um
colega nosso dessa Casa disse que um dia chegou em local x para se
hospedar com o esposo ou com a esposa e lá a energia estava cortada
do flat numa sexta-feira. E que, ainda que tivesse as condições
necessárias para poder prover aquele pagamento, nada pôde fazer e
teve que se deslocar para outro ambiente para poder passar a noite.
Testemunhos vivos como estes a gente escuta todo o dia. É um
esquecimento que acontece. E a própria CEMAR já me comunicou
que já não mais exercita esse tipo de situação. De tanto nós batermos,
a CEMAR já entende, por uma própria portaria interna, que já não é
mais permitido cortar luz às sextas feiras ou véspera de feriado. O que
eu queria era apenas a legalidade disso para que amanhã mude de gestor
e mude o posicionamento de uma portaria, mas está firmado em lei o
direito do consumidor. Só isso que eu quero. Se nós somos maiores do
que a decisão de um Supremo Tribunal Federal, nós não somos mais
deputados; nós somos ninjas, nós somos super-heróis. Acima do direito
e da ordem, nós temos sido em relação a isso. Aqui, senhores, é que eu,
se V. Ex.ª quiser, Deputado Rafael Leitoa, perdão, não sou como o
líder do Governo, quiser se pronunciar aqui, eu concedo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Como encerrou
o seu tempo, eu vou me pronunciar quando V. Ex.ª sair da tribuna.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Sem problemas,
deputado. Então o que eu peço a V. Exas. é justamente isso, senhores,
que derrubem o veto do Governo, não simplesmente por derrubar, mas
apoiem isso, apoiem uma decisão do Supremo. Onde está o pecado se
é para lá que nós recorremos quando nós somos às vezes atingidos por
determinadas situações, em que nós nos entendemos? Como agora
mesmo nós aprovamos uma PEC aqui nesta Casa do Deputado Yglésio,
dando direito da própria Defensoria Pública também fazer a ADIN -
Ação Direta de Inconstitucionalidade, que não é AD é ADI. Se chama
AD, não é mais AD.; é ADI ou ADIN. Mas seja o que for, é Ação
Direta de Inconstitucionalidade, que agora a Defensoria Pública também
vai fazer. E eu tive a felicidade de ser o relator. Ora, se nossa queremos
defender a situação, para poder recorrer ao Supremo, e recorremos à
própria Defensoria Pública, e negamos depois a própria decisão do
Supremo, de que adiantou, Deputado Yglésio, se fazer alguma coisa? É
por isso que eu espero a sua compreensão e o seu apoio.

O SENHOR DEPUTADO DR.YGLÉSIO - Deputado César,
eu queria, primeiro, ressaltar que eu carrego uma característica comigo,
que é primeiro a lealdade, a lealdade à base do governo, que hoje estou
nela, a lealdade ao Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado
Othelino, a lealdade ao companheiro Rafael Leitoa e, principalmente, a
lealdade ao povo do Maranhão pela possibilidade que me deu de estar
aqui hoje, debatendo um projeto desse. Primeiro, eu considero o projeto
extremamente importante. Do ponto de vista jurídico, eu concordo
com a sua argumentação e não vejo nenhum prejuízo disso ao Governo
do Estado. Também do ponto de vista financeiro, a própria CEMAR,
como Vossa Excelência assinalou, já tem feito portarias nesse sentido.
Então, só para fazer um registro da minha lealdade com todos aqui, até
porque não gostaria de votar nesse projeto de uma maneira silenciosa,
vou votar pela derrubada do veto, porque considero que é um projeto
bom para o povo do Maranhão. Só isso aqui que eu gostaria de deixar
consignado, porque não vejo realmente nenhum prejuízo do ponto de
vista jurídico. Uma eventual ADI que seja julgada, e a esse respeito
com certeza, como já tem uma decisão publicada no Diário do Supremo
Tribunal Federal, só não foi publicado o acórdão, lentidão aí no gabinete
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do Ministro Marco Aurélio. Eu creio que não vai ter prejuízo nenhum,
ao contrário, só ganham em proteção as populações mais necessitadas
no Maranhão, que são as que têm eventualmente a possibilidade de ter
a sua luz cortada no final de semana. Então, eu só queria fazer esse
registro a V.Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Registro feito. Eu
não vejo necessidade do acórdão, seria muito difícil agora reverter uma
decisão já consumada. Esta situação de ter que publicar acordão seria
muito mais um embalo do que propriamente para justificar a
inconsciência ou as limitações de liberdade que, às vezes, não tem, do
que propriamente para poder justificar uma decisão em relação ao
Supremo. O que nós precisamos aqui é ter liberdade. Se não tiver
liberdade, cada vez mais nós vamos ficar pequenos aqui dentro. Eu
vou lutar o resto do meu mandato por esse tipo de situação porque eu
não acho que é correto, é uma decisão do Supremo, não é uma decisão
minha. Eu suportei esta dor de 2017 até agora. Mas eu concordo até
que a maioria ganhe. Se ganhar, fazer o quê?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael Leitoa para encaminhar a votação, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa, povo do Maranhão. Quando entrei nesta Casa em 2015,
entrei como suplente de deputado, substituindo o colega Neto
Evangelista. Com o passar dos anos, você vai aprendendo e vai
convivendo, então eu me elegi na base do governo Flávio Dino, não
tive ainda a oportunidade de ser oposição ao governo. De fato, as
coisas mudam, pela convivência dos meus pares, convivo com quem já
foi governo e com quem já foi oposição. Infelizmente, às vezes, esses
posicionamentos cegam a ponto de atacar colegas, a ponto de diminuir
colega. Todos nós, os 42 deputados, fomos eleitos pelo povo do
Maranhão, homens e mulheres que estão aqui. Aqui não tem nenhum
menor ou maior, todos somos iguais, até quem tirou 60 mil votos e até
aquele que foi eleito com 20 mil votos. Este mandato é igual. Nós não
podemos aceitar de quem quer que seja que sejamos diminuídos. Nós
não somos diminuídos, pelo contrário, dentre os sete milhões de
habitantes do nosso estado, apenas 42 estão aqui, e cada um, apenas
cada um, e Deus, sabe como conseguiu chegar à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Fico aqui triste porque vejo um colega
experiente, um colega que teve oportunidade de ser governo, líder de
governo, querer colocar em colegas de primeiro mandato a
responsabilidade que ele mesmo poderia ter feito quando era líder de
governo. Projetos aqui que poderiam ter sido aprovados quando ele
era líder do governo, mas não fez porque agora está do outro lado do
balcão. E as ideias mudam, as ideologias trocam de lado, infelizmente,
é que o nós estamos vendo aqui. Por eu digo especialmente aos meus
colegas, que muitos aqui já são amigos, não baixem a cabeça, vocês
estão no caminho certo. Este governo que está aí foi aprovado por
mais de 60% da população. E gostaria muito de aprovar aqui todos os
projetos que os colegas enviam para esta Casa. Fui Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça. E garanto aos senhores que tive
muitas vezes que pagar preço fora desta Casa por não aceitar projeto
que infringia a nossa Constituição estadual ou federal. E às vezes nós
temos que fazer isso. Gostaria muito de dar passagem gratuita, gostaria
muito de isentar ICMS, gostaria muito de fazer muita coisa, mas as leis
não permitem e é acima delas, ou seja, que elas estão acima de nós aqui
dentro do Parlamento. E aí é muito fácil você usar esta Tribuna e
apontar para os senhores, jogar a responsabilidade de uma
inconstitucionalidade latente em cima dos senhores, não tenham medo,
porque a população sabe que há um controle de constitucionalidade.
Este projeto específico e inclusive este que votamos agora de administrar
sobre servidor público, não é competência desse Legislativo. A iniciativa
é do Chefe do Executivo. Fui Presidente da Comissão de Constituição

e Justiça, em 2016, e esse projeto é de 2015, não passou pelo nosso
controle. Tem colega aqui que é chateado comigo, quando eu era
presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque não aprovava
nada. Porque votar projeto para dar as coisas é muito bom para nós,
obviamente, seria muito bom, muito confortável, Deputado Neto, mas
nós temos que ter o respeito às leis, Deputado Yglésio, o projeto é
bom, a uma decisão, mas não tem o acórdão publicado, como é que
pode ser questionada essa decisão sem ainda nem se quer tem acórdão?
Se já tivesse o acórdão publicado era talvez um outro entendimento
que esta Casa deveria ter, mas não tem. Então, fiquem conscientes em
votar pela manutenção deste veto, mais um veto que agora a Oposição,
que já foi Governo, traz a essa Casa para tentar constranger colega aqui
dentro, e é uma coisa que eu não admito. Hoje, nessa legislatura, não
tenho um adversário pontual no meu município, mas nunca fiz aqui
jogar para a plateia diminuindo colega aqui dentro, pelo contrário, acho
que a gente é muito maior, só Deus e nós sabemos o que que fizemos
para estar aqui trabalhando, correndo atrás, ninguém é melhor do que
ninguém, Senhores, nem aquele que tem curso superior da mais alta
casta nem aquele que não tem. O maior líder político desse país não
tem curso superior, pode dizer o que disser, isto é a verdade. Passei no
vestibular com dezessete anos de idade, três universidades públicas,
sou engenheiro civil de formação, não sou advogado, mas estudo muito,
inclusive fazendo pós-graduação, estudando Direito, estudando direito
administrativo, e é assim que a gente se aperfeiçoa. Fico muito triste
com o pronunciamento do colega aqui, anteriormente. E só tenho uma
coisa a dizer para V. Ex.ªs, meus colegas, meus amigos, não vamos nos
deixar abater. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, Vossa Excelência tem cinco minutos para
encaminhar pela oposição.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus continue a abençoar a todos nós. Presidente,
galeria, imprensa, servidores, é justificar o fim com meios frágeis, sem
substância, intalentosa, sem capacidade de resultado, sem capacidade
de professar o seu conhecimento voltado para aquilo que defende e se
apropriando, às vezes, de argumentos diluíveis, pequenos líquidos
que nunca é um líquido cerebral, nem cerebelar, mas apenas provocado
pela emoção de defender sem saber por quê, para fazer justiça à
obediência. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz isso. Sempre carreguei dentro
de mim a liberdade de expressão dos meus encaminhamentos. As
escolhas que eu faço de amizade aqui são as melhores possíveis. Se eu
encosto ao lado de alguém, é porque eu gosto. Agora, me perdoe, eu
nunca vou deixar de ser um observador crítico de mim mesmo e daqueles
do ambiente onde eu estou. Se nós não nos criticarmos aqui dentro,
não chegaremos a lugar nenhum. Por aqui eu vi passar 42, sobrar 19. Vi
chegar na porta e não ser mais atendido, não perder eleição e não entrar
aqui e ficar feito zumbi, porque quase nada deixaram de digitais nas
suas vidas públicas para poder fazer isso. Eu vou continuar sendo
crítico. Que me perdoem isso. Eu vou continuar pugnando por aquilo
que eu compreendo que é importante para a vida parlamentar. Eu vou
continuar pugnando pela defesa, alertando cada um de vocês mais
novos para que vocês possam ter a compreensão que isso aqui não é
um aglomerado. Isso aqui tem uma televisão vendo. Isso aqui tem um
rádio transmitindo. Isso ali tem uma quantidade de blogueiros capazes.
Nós somos vigiados pelos smartphones o dia todinho. E se nós não
nos comportarmos bem, nós vamos ser vendidos para a sociedade
desse jeito. Onde é que está o meu pecado de chamar a atenção e dizer
olha isso aqui tem candidatos? Quantos candidatos a prefeito de São
Luís não tem aqui dentro? Seria esse tipo de coisa que nós vamos
fazer? Nós temos que dizer é aquele ambiente que vocês vivem que
vocês convivem, seria isso certo? Nós temos um grande líder como
Othelino que se projetou para um cenário muito mais evoluído do que
esse aqui. É preciso a gente dar respeito à Casa pra que possa respeitar
a própria Mesa, a própria Assembleia. É isso o que eu quero. Onde é
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que está o erro meu? Onde é que está o meu pecado de vir aqui dizer
que nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz isso?
E se apropriar simplesmente de coisas minúsculas de que a publicação
de um acordo que já está em vigor isso. É a decisão, onde está o meu
pecado? Como é que amanhã alguém vai recorrer ao Supremo Tribunal
Federal? De que adiantou a gente pedir aqui dentro fazer uma PEC?
Volto a relatar dando aos Defensores Públicos o direito de defender a
sociedade e ampliar o nível de defesa de que a gente não acredita mais
nem no Supremo. Onde é que está o meu chamamento a atenção? Onde
todo mundo fica conversando sem dar a menor atenção a nada que
envolva. Eu não vou num colega discutir nada pessoal. Quando eu fui
hoje, andei de mão em mão, fui mostrando meu projeto, pedindo apego,
apelo pra pessoas para poder votar explicando. Eu não gasto o meu
tempo com determinadas coisas, não. Eu fui líder de Governo, mas eu
honrava o meu posto e, quando eu sentia que não tinha condição de
defender, eu não vinha defender. Eu fui oposição a Zé Reinaldo, líder
de oposição a Zé Reinaldo, fui oposição a Jackson Lago, fui oposição
a Flávio Dino no primeiro mandato e fui num outro, agora estou aqui
sobrevivendo, mas sem perder a minha dignidade. Sem perder a minha
dignidade! Eu fui oposição a Zé Reinaldo, eu fui líder, estão aí os Anais
da Casa. Eu fui oposição a Jackson Lago, a Flávio Dino, eu nunca citei
o nome de Flávio Dino aqui, eu respeito tanto que nunca citei o nome
do Senhor Flávio Dino. Eu nunca defendi nada contra o Governo que
fossem essas coisas miudinhas. ‘Tu eras isso, tu eras aquilo naquela
época’. Eu não sei fazer isso. Me perdoem, mas eu não sei dizer assim:
‘tu eras quem, tu eras filho de não sei quem, teu nome é não sei quem’.
Eu não me permito fazer isso. Eu não sei fazer. A minha defesa é
técnica e, como técnico, eu quero discutir. Ilações sem fundamentações,
sem teorizações, eu não sei fazer. É meu, Deputado Zé Gentil. Agora
se eu vir de novo um comportamento inadequado da Casa, eu vou
chamar de novo. E que alguém depois diga que eu estou pecando em
fazer isso. Portanto, eu peço, o meu projeto de lei é um projeto viável,
é um projeto que não estrangula, que não tem despesa para o Estado,
que não diminui o Estado, que não diminui um colega, que não diminui
o Governo, que não afronta esta Casa, que não tem nada, e ainda tem
uma decisão do Supremo. Bom, eu tenho que respeitar uma coisa: a
decisão da maioria. Amanhã eu não trato mais deste assunto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, em votação. Peço que liberem o painel.
Os Deputados e Deputadas confirmem as suas presenças e votem de
acordo com as suas orientações. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
lembrar e registrar a presença agora e lembrar a votar NÃO pela
manutenção do veto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Liderança do governo orienta votar NÃO, pela manutenção
de veto. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, eu vou encerrar a
votação. Alguém mais gostaria de votar? Votação encerrada. Peço que
libere o painel. O resultado no painel. Veto mantido. Quinze votos,
NÃO. Sete, SIM. Projeto de Lei nº 125, de autoria do Deputado Wendell
Lages (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 029, de autoria
do Deputado Roberto Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
Redação Final em razão de ter sofrido uma emenda. Projeto de Lei nº
143, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê). Em discussão, em
votação, os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à sanção. Requerimentos à Deliberação do Plenário.
Requerimento n° 311, de autoria do Deputado Hélio Soares, o
Deputado está ausente. Requerimento n° 325, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, solicitando que, após ouvir do Plenário, seja discutido
e votado em regime de urgência, em Sessão Extraordinária a ser realizada
logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei n° 233, de sua autoria,

em discussão, em votação, os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado, estará incluído na Ordem do Dia, de amanhã.
Requerimentos n° 327, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe,
solicitando que, após ouvir do Plenário, seja desarquivado com
consequente retorno à tramitação, Projeto de Resolução Legislativa n°
032, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, em discussão, em votação,
os Deputados que aprovam permaneçam como estão, Aprovado.
Requerimentos à Deliberação da Mesa. Requerimento n° 318, de autoria
da Deputada Dra. Thaiza Hortegal, Deputada está ausente.
Requerimento n°322, de autoria da Deputada Cleide Coutinho,
solicitando que, depois de ouvida a Mesa, seja emitida Nota de Pesar
à família da professora Valquíria, pelo seu falecimento ocorrido no dia
8 de junho. Como vota o Deputado Glalbert Cutrim? Deferido.
Requerimento n° 324, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe,
solicitando que, depois de ouvida a Mesa, seja justificada a sua falta da
Sessão Plenária, do dia 6 de junho, em razão de estar participando
como palestrante da 10ª Conferência Estadual de Saúde do Maranhão.
Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Como vota o Deputado
Glalbert Cutrim? Deferido. Requerimento n° 326, de autoria da
Deputada Cleide Coutinho (lê). Como vota o Deputado Glalbert
Cutrim?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento n° 328/2019, de autoria da Deputada
Dra. Helena Duailibe (lê). Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento n° 329/2019, de autoria da Deputada
Dra. Helena Duailibe (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Inclusão na Ordem do dia da Sessão, de quinta-
feira, 13 de junho: Requerimento n° 323/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior; Requerimento n°330/2019, de autoria dos Deputados
Edivaldo Holanda e Pará Figueiredo; Projeto de Lei n°233/2019, de
autoria do Deputado Neto Evangelista.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente,
pela Ordem.



QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2019                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só queria
utilizar o tempo da liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V.Exa. utilizará logo após o Deputado Roberto, que já pediu
aqui pela liderança da oposição. Deputado Roberto, V.Exa. tem cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho, na verdade, aqui, fazer só um destaque
em relação a esse projeto que foi de nossa autoria, que votamos agora,
aprovamos, que é um projeto no sentindo de afirmação, de consolidação
das mulheres no mercado de trabalho. A iniciativa, o objetivo desse
projeto vem no sentido de garantir a equiparação, a equidade salarial
entre homens e mulheres nas empresas que prestam serviços para o
poder público estadual, um dos maiores problemas enfrentados, hoje,
pelas mulheres no Brasil. No Maranhão não se torna diferente. É
exatamente essa diferenciação de salários, mesmo a mulher exercendo,
digamos assim, as mesmas responsabilidades do homem. E, segundo
alguns estudos, nos levaríamos quase cinquenta anos para que as
mulheres pudessem chegar a um nível de equiparação. E um dado
importante, Deputado Antônio Pereira, mesmo as mulheres, hoje, sendo
maioria no ensino superior. As mulheres hoje são superiores. Mulheres
formadas com ensino superior são maioria em relação aos homens.
Mas esse avanço na educação, na consolidação profissional dela não
atingiu os salários. E tem sido, tem causado um grande prejuízo ainda
essa diferenciação que se faz entre homens e mulheres no mercado de
trabalho. E esse projeto aprovamos hoje. Aí eu quero fazer um
agradecimento, também especial, à comissão de Constituição e Justiça
da Assembleia, que aprovou primeiramente por meio de um parecer,
ao presidente da comissão, Deputado Neto Evangelista, que fez,
inclusive um aditivo no nosso projeto, que foi de suma importância
para a consolidação dessa aprovação da Comissão de Justiça e,
consequentemente, aqui neste plenário. O que nós queremos com esse
projeto é exatamente, Deputado Neto Evangelista, que na hora que o
Estado vier contratar uma empresa para prestar serviço a ela, que ela
possa apresentar uma documentação assinada pelo dono da empresa
ou pelo responsável da empresa no sentido de dizer que aquela empresa
pratica equidade salarial entre homens e mulheres, que ela não diferencia,
não discrimina, porque isso é uma política ainda exercida por grande
parte das empresas e que nós temos que abolir. Essa diferença tem
prejudicado inclusive a população em nível social, porque o estudo
também afirma que, acabando com essa desigualdade entre homens e
mulheres no mercado de trabalho, garantirá a diminuição da pobreza
também no Brasil e no nosso Estado. Então, é um projeto fundamental
para as mulheres, que eu fico muito feliz de ter sido autor, mas de ter
tido a participação de todos vocês na aprovação. Esperamos que esta
lei possa ser uma a mais para acrescentar o fortalecimento da mulher
no mercado de trabalho e, consequentemente, na nossa sociedade,
porque nós só teremos uma sociedade justa e igualitária quando
respeitarmos os direitos das mulheres em sua totalidade. Esse projeto,
assegurado hoje pela Assembleia Legislativa, vem garantir exatamente
isto, o respeito às mulheres maranhenses. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, pela liderança do Governo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Presidente, bom dia! Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, povo do Maranhão. Venho a esta tribuna, Senhor
Presidente, ratificar um convite que o Governo do Estado do Maranhão,

mas personalizado também na pessoa do Deputado e Secretário Rubens
Júnior. Sábado, dia 15, acontecerá a solenidade de entrega de 1.300
cheques para os beneficiários dos municípios da grande Ilha, no âmbito
do programa Cheque Minha Casa, Deputado Neto, Deputado Yglésio.
Será às 15h, na quadra do IEMA, Unidade Plena de São Luís, rua
Oswaldo Cruz. Senhor Presidente, para explicar um pouquinho,
principalmente para os colegas, o Programa Cheque Minha Casa é um
projeto de lei aprovado por esta Casa, enviado pelo Governador Flávio
Dino, que é dessa forma que o trâmite do Legislativo nesses programas
tem que acontecer. A Assembleia aprovou a Lei n° 10.506, esse
programa é uma lei obviamente, que irá beneficiar inicialmente quatro
mil famílias residentes nas cidades e que fazem parte da Região
Metropolitana, beneficiando, assim, a infraestrutura física dessas
residências. O edital coloca o cadastro, a seleção, as exigências para
participar desse programa e ficamos aqui muito felizes porque, na
legislatura passada, aprovamos esse projeto de lei enviado pelo
Executivo e hoje a gente vê que ele está sendo executado. O Governador
Flávio Dino está cumprindo mais uma meta do seu programa de governo
e tem hoje à frente o competente Secretário Rubens Júnior que
desenvolve muito bem as ações da SECID. Então, eu queria registrar,
nesta manhã, neste pequeno Expediente, o convite a todos os colegas
parlamentares para participarem dessa grande festa que será a entrega,
inicialmente, a 1.300 beneficiários. Esse programa terá aí cinco mil
reais para cada família, totalizando 4 mil beneficiários. Serão 20 milhões
de reais investidos no Programa Cheque Minha Casa, programa este,
reitero, aprovado pelos homens e mulheres da Assembleia Legislativa
do Estado Do Maranhão. Muito Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Bloco Parlamentar PR/PMN, Deputado Vinícius
Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu iria me manifestar agora, mas como o Deputado César
Pires não está em Plenário, eu não vou usar a Tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Sexagésima Sexta Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
onze de junho 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, César Pires, Ciro
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
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Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio,
Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Paulo
Neto e Rafael Leitoa. 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, Rildo Amaral, Vinícius
Louro e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando, em segundo turno, tramitação Ordinária o Projeto de
Lei nº 040/19, de autoria da Deputada Detinha, que dispõe sobre
exigência de valor mínimo para pagamento com cartão de crédito ou
débito e 174/2019, de autoria do Deputado Adriano, que dispõe sobre
a devolução de taxa de matrícula pelas instituições de ensino superior
privadas. Ambos os projetos foram aprovados e encaminhados à sanção
governamental. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Segurança Pública, foi
aprovado, em primeiro turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei n°
202/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, que estabelece as diretrizes
para a instituição do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança
Pública do Estado do Maranhão – SEISP. Em segundo turno, tramitação
Ordinária, foi aprovado e encaminhado à promulgação, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 033/2019, de autoria da Deputada Detinha,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo João do Vale à instituição
Cultural Central de Bumba Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa
de Mão. Na sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 310/
2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja
agendada para o dia 29 de agosto de 2019, a entrega da Medalha de
Mérito Legislativo João do Vale à Cantora Maranhense Alcione
Nazareth; 313/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando
que seja agendada uma Sessão Solene, em data a ser confirmada, em
homenagem aos 60 anos do Boi de Axixá; 315/19, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, subscrito pelos Deputados Doutor Yglésio
e Neto Evangelista, solicitando que sejam registrados nos Anais desta
Casa votos de congratulações à população de São João dos Patos, pela
passagem do aniversário do município, a ser comemorado no mês de
junho; 316/2019, também de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
subscrito pelo Deputado Glalbert Cutrim, solicitando que sejam
registrados nos Anais desta Casa votos de congratulações à população
de Cedral, pela passagem do aniversário do município, comemorado
também no mês de junho; 317/2019, de autoria do Deputado Vinícius
Louro, no mesmo sentido, ao Prefeito de Cedral, parabenizando pelo
aniversário daquele Município; 321/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa
votos de congratulações à População de São Luís Gonzaga, pela
passagem do aniversário do município, comemorado no mês de junho.
Os Requerimentos nºs 311/19, de autoria do Deputado Hélio Soares e
318/19, da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, foram transferidos
para a próxima Sessão devido a ausências dos autores.  Sujeitos à
deliberação do Plenário, foram deferidos os Requerimentos nºs: 319/
19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando
mensagens de condolências à Senhora Jamile Trovão dos Santos e
família, pelo falecimento do Senhor Joaquim César dos Santos, ocorrido
no dia 04 de junho do ano em curso; 320/2019, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto
de Lei n° 251/2019, de sua autoria. Na forma Regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária: Vetos Totais
aos Projetos de Lei nºs: 194/15, 195/15 e 165/17, de autoria do
Deputado César Pires; 158/2017, de autoria do Deputado Raimundo
Louro; 255/2015 e 049/2017de autoria do Deputado Vinícius Louro;
026/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 127/2018, de
autoria do Deputado Roberto Costa, bem como os Projetos de Lei nº

029/19, de autoria do Deputado Roberto Costa; 125/2019, de autoria
do Deputado Wendell Lages e 143/2019, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda e os Requerimentos n°s 322 e 326/2019, de autoria
da Deputada Doutora Cleide Coutinho; 323, 324 e 327/2019, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe e 325/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista; 271/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior e 272/19, de autoria do Deputado Hélio Soares. No primeiro
horário do Grande Expediente, falou o Deputado Arnaldo Melo. No
tempo dos Partidos e Blocos, ocuparam a Tribuna o Deputado Antônio
Pereira, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o
Deputado Vinícius Louro, pelo Bloco Parlamentar Democrático. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de junho de 2019.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 11 DIAS DO
MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019, ÀS  08:30 HORAS, NO
PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ADELMO SOARES - PRESIDENTE
DUARTE JUNIOR
MICAL DAMASCENO
FERNANDO PESSOA
NETO EVANGELISTA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 005/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINARIA Nº 219/2019, de autoria do Poder Executivo, que
Extingue a Fundação Nice Lobão e dá outras providências.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado DUARTE JUNIOR
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de junho de 2019. NADJA FERREIRA DA SILVA - Secretária
da Comissão

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 009/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº

254/2019, de autoria do Senhor Deputado Fábio Macêdo, que Dispõe
sobre a criação de Programa de Auxílio Psicoterápico a pessoas com
depressão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo (Parecer nº
279/2019), vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.
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Em suma, a proposição de Lei atenderá as pessoas com

depressão oferecendo tratamento adequado na Rede Estadual, sem
prejuízo de demais ações das áreas de saúde

Com efeito, a orientação de um profissional nas farmácias é
fundamental para se buscar o uso racional dos medicamentos pela
população. Assim como é indiscutível a importância do trabalho dos
farmacêuticos em todo processo de fabricação dos remédios até a oferta
ao consumidor.

Considerando a importância da atuação do farmacêutico, fica
clara a relevância da regulamentação do exercício e da fiscalização das
atividades farmacêuticas no Estado, objeto da presente propositura.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, buscando garantir a oferta de serviços de
qualidade e o bom exercício das atividades farmacêuticas no Estado do
Maranhão, o que resultará em benefício para a saúde da população.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do presente Projeto de Lei.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do

Projeto de Lei nº 254/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 29 de maio de 2019.

Presidente: Deputado Doutor Yglésio, em exercício
Relator : Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado  Vinicius Louro

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 010/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº

227/2019, de autoria do Senhor Deputado Fábio Macêdo, que Institui
a Política de Atenção, acompanhamento e tratamento do alcoolismo
entre mulheres e homens com objetivo de desenvolver medidas de
prevenção, controle e assistência aos dependentes do álcool no âmbito
do estado do Maranhão.”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do texto original (Parecer nº
295 /2019), vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

Em suma, a proposição de Lei, visa a instituição da Política de
Atenção, acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre homens
e mulheres possui o objetivo de desenvolver medidas de prevenção,
controle, conscientização e fomento de ações educacionais no âmbito
do estado do Maranhão.

Registra a Justificativa do autor que o consumo de álcool é
prevalente no mundo, sendo apontado como uma grave problema de
saúde pública. Os dados da Organização Mundial de Saúde demonstram
que os problemas relacionados ao uso abusivo do álcool figuram entre

uma das principais condições de saúde que podem resultar em mortes
prematuras entre a população adulta. A dependência alcóolica, por sua
vez, está em quinto lugar entre os principais problemas de saúde que
atingem a população de 15 a 44 anos em todo o mundo, com base no
indicador Anos de Vida ajustados por incapacidade (AVAI),
desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de
avaliar a qualidade de vida da população.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, buscando garantir a oferta de serviços de
qualidade e o bom exercício das atividades farmacêuticas no Estado do
Maranhão, o que resultará em benefício para a saúde da população.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do presente Projeto de Lei.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do

Projeto de Lei nº 227/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 12 de junho de 2019.

Presidente: Deputado Doutor Yglésio, em exercício
Relator : Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado  Vinicius Louro
Deputado Antônio Pereira

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos,
RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, inciso
II da Lei nº 8.666/93 e autorizo as contratações diretas e emissão da
Nota de Empenho dos profissionais, o Sr. Ricardo Agum Ribeiro, a
Sra. Ananda Beatriz Rodrigues Marques, o Sr Hesaú Rômulo
Braga Pinto e a Sra. Beatriz Rodrigues Sanchez, para ministrarem
o curso de “Políticas Públicas para Mulheres – Legislativo
Municipal”, a ser realizado na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, no dia 14 de junho do corrente ano, no valor total de R$
7.220,00 (sete mil, duzentos e vinte reais), visando proporcionar o
aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos em busca
de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 13 de junho de 2019.  Deputado
Othelino Neto. Presidente ALEMA
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FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 30/2019
referente à ARP n.º 018/2019, Pregão Presencial n.º 034/2018- CPL,
processo administrativo n.º 2255/2018-ALEMA. OBJETO: Aquisição
de material permanente (micro-ondas). CONTRATADA: A. MARQUES
DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI. NOTA DE EMPENHO: 2019NE001159
emitida em 05/06/2019. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.784,00
(dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/
2002, Lei 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º 2598/2019. PRAZO
DE ENTREGA: 30 (trinta) dias contados da assinatura da Ordem de
Fornecimento pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 11/06/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Márcio Barbosa Prazeres- Fiscal do Contrato; Valney de
Freitas Pereira- Diretor Geral; A. MARQUES DA SILVA COMÉRCIO
VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. CNPJ nº
05.893.746/0001-95 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 12 de junho de
2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa

REQUERIMENTO N° 015 / 19

Requer o registro da Frente Parlamentar de prevenção
e combate ao uso de drogas no estado do Maranhão
e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773 / 15, requeiro a Vossa
Excelência o registro perante a Mesa desta Casa da Frente Parlamentar de
prevenção e combate ao uso de drogas no estado do Maranhão, entidade
suprapartidária de cunho associativo, sem fins lucrativos, constituídos
nos termos da ata de fundação e do estatuto em anexo.

São Luís (MA), 04 de junho de 2019. - Dep. Estadual Pastor
Cavalcante.
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