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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/06/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25.06.2019

I– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2019, DE
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA O
DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1991, CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO, RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO
LULA.

II - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 196/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ, QUE INSTITUI A POLÍTICA
DA TERCEIRA IDADE “CASA DO IDOSO” E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO SUBSTITUTIVO - RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES E DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS, ACATANDO SUBSTITUTIVO DA CCJC, RELATOR
DEPUTADO DUARTE JUNIOR. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

III - MOÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REGIME DE URGÊNCIA

3. MOÇÃO N° 011/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO, SOLICITANDO ENVIO DE
APLAUSOS AO CONJOVE – CONSELHO DE JOVENS
EMPRESÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE IMPERATRIZ, PELOS RELEVANTES TRABALHOS
PRESTADOS À SOCIEDADE IMPERATRIZENSE. DEPENDE DE
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.

lV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 354/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO EM REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº
022/2019, DE SUA AUTORIA.

5. REQUERIMENTO Nº 356/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM A POPULAÇÃO DE
ARARI, PELA PASSAGEM DO 139° ANIVERSÁRIO DO
MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO NO DIA 27 DE JUNHO DO
CORRENTE ANO. REQUER, AINDA, QUE SEJA DADA CIÊNCIA
AO SENHOR DJALMA DE MELO MACHADO, PREFEITO
MUNICIPAL, E AO SENHOR EVANDO BATALHA PIANCÓ,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E A TODOS OS SEUS
PARES.

6. REQUERIMENTO Nº 357/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM A POPULAÇÃO DE
PRESIDENTE DUTRA, PELA PASSAGEM DO 76° ANIVERSÁRIO
DO MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO NO DIA 28 DE JUNHO
DO CORRENTE ANO. REQUER AINDA, QUE SEJA DADA
CIÊNCIA AO SENHOR JURAN CARLOS DE SOUSA, PREFEITO
MUNICIPAL, E AO SENHOR BINÉ SOARES, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E A TODOS OS SEUS PARES.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 351/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZITO ROLIM, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 13 DE JUNHO, POR MOTIVO DE
TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ATESTADO.

8. REQUERIMENTO Nº 352/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZITO ROLIM, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 23 DE MAIO, POR MOTIVO DE
TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ATESTADO.

9. REQUERIMENTO Nº 355/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO, O PARECER
N° 327/2019, ORIUNDO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA N° 024/2019, QUE REJEITA A PROPOSIÇÃO DE SUA
AUTORIA.

10. REQUERIMENTO Nº 358/2019, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS ADELMO SOARES, DRA. CLEIDE COUTINHO E
ZÉ GENTIL, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
SEJAM ENVIADAS MENSAGENS DE PESAR AOS FAMILIARES
DO EX-DEPUTADO ESTADUAL, AFONSO BARATA, PELO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 18 DE JUNHO DO
CORRENTE ANO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 25/06/2019

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 328/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que garante desconto de 50% do pagamento de
IPVA aos proprietários de motocicletas que sejam doadores de sangue
para o HEMOMAR, na forma que especifica.

2. PROJETO DE LEI N° 329/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que dispõe sobre a participação
obrigatória em festas religiosas nas escolas e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 330/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que altera a redação do artigo 7° da Lei
5.715 de 11 de junho de 1993.

4. PROJETO DE LEI N° 331/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
concessionárias de serviços de internet, TV por assinatura, seja a cabo
ou por satélite, telefonia fixa e móvel cancelarem a multa de fidelidade
caso o usuário venha a perder vínculo empregatício, e dá outras
providências.
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5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 061/19,

de autoria da Senhora Deputada Detinha, que institui o “Prêmio
Prefeitura Amiga de Boas Práticas em Gestão Pública” e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
6. PROJETO DE LEI N° 324/19, de autoria da Mesa Diretora,

que altera e acrescenta dispositivos a Lei n° 8.838, de 11 de julho de
2008.

7. PROJETO DE LEI N° 325/19, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a extinção, criação e alteração da denominação de
Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

8. PROJETO DE LEI N° 326/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui o programa “Maranhão Limpo”
e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI N° 327/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a obrigatoriedade para que
fornecedores de serviços prestados de forma contínua estendam o
benefício de novas promoções a consumidores antigos.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 060/
19, de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
11. PROJETO DE LEI N° 319/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que institui o Dia Estadual do Frentista e dá outras
providências.

12. PROJETO DE LEI N° 320/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que institui o Dia Estadual dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

13. PROJETO DE LEI N° 321/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o fornecimento do
“botão do pânico” para as mulheres em situação de risco, nas condições
que especifica.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
14. PROJETO DE LEI Nº 317/19, de autoria do Senhor

Deputado Ariston Ribeiro, estabelece o marco inicial e final de Rodovia
Estadual e dá outras providências.

15. PROJETO DE LEI N° 318/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, altera e acresce dispositivos a Lei n° 10.813 de
20 de março de 2018, que dispõe sobre as diretrizes estaduais de
estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de
STARTUPS, os renumera, e dá outras providências.

16. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 059/
19, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, concede a Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Glenn Edward
Greenwald.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 24 DE JUNHO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio

Soares.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as):  Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor

Marco Aurélio, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Leonardo Sá,
Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Othelino Neto,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios e Rildo
Amaral.

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão
anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO HÉLIO SOARES (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário Deputado Zito Rolim para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 328 / 19

Garante abatimento de 50% do pagamento de IPVA
aos proprietários de motocicletas que sejam
doadores de sangue para o HEMOMAR, na forma
que especifica.
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Art. 1º – É garantido o abatimento de 50% (cinquenta por

cento) do pagamento do IPVA – Imposto sobre Veículos Automotivos
aos doadores de sangue para o HEMOMAR, no Estado do Maranhão,
proprietários de motocicletas que utilizem o respectivo veículo para
transporte de passageiros e/ou entrega de mercadorias,

Art. 2º – Cabe ao DETRAN-Ma. averiguar a veracidade da
condição de doador de sangue na forma do que dispõe o caput do art.
1º

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º -  Revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 14 de junho de 2019. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 329 / 19

Dispõe sobre a participação obrigatória em festas
religiosas nas escolas e dá outras providências.

Art. 1º. Fica proibida a participação obrigatória de alunos nos
festejos religiosos promovidos pelas unidades escolares do Estado,
desde a pré-escola até o ensino médio.

Art. 2º - Fica proibido a vinculação de notas escolares à
participação em festividades religiosas realizadas nas unidades escolares
do Estado.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de

junho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal consagra como direito fundamental a

liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de crença,
prescrevendo que o Brasil é um país laico.

Na Carta Magna de 1988, a liberdade de manifestação do
pensamento e a liberdade de crença, foi expressamente assegurada no
artigo 5º, incisos IV e VI, faz parte do rol dos direitos fundamentais.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
IV -  é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o anonimato;
V - ........
VI -  é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias;

No Maranhão se tem enfrentado muitos problemas em Escolas,
sobretudo no período das festas juninas, festejos de manifestação
cultural religiosa, com a obrigatoriedade de participação nos festejos e
ainda com vinculação às notas escolares.

Em respeito a fé e a liberdade de crença, a presente lei, pretende
acabar com tal obrigatoriedade e ainda proibir a vinculação de notas
com as participações voluntarias, para que aqueles que não quiserem
participar não sofram prejuízos em suas notas escolares.

Esta é a proposta que submeto à apreciação dos Nobres pares,
para o qual solicito apoio e aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
junho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 330 / 19

Altera a redação do artigo 7º da Lei 5.715 de 11 de
junho de 1993.

Art. 1º O Artigo 7º da Lei n. 5.715, de 11 de junho de 1993,
passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação:

“Art. 7º - Depende de prévia autorização da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente a utilização de serviços de alto-
falante, festas, som automotivo e outras fontes de emissão
sonora nos horários diurno e noturno como meio de
comunicação, entretenimento e publicidade.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de

junho de 2019. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

JUSTIFICATIVA

Conforme assinala o Supremo Tribunal Federal (STF), não há
no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias individuais
de caráter absoluto1, uma vez que encontram seus limites nos demais
direitos igualmente consagrados pela carta Magna. Nesse contexto,
não obstante a relevância do “direito ao sossego”, é importante frisar
que a Carta Magna garante ao cidadão o direito ao trabalho e ao lazer
(art. 6º, CF).

No caso da Lei em comento (Lei 5.715 de 11 de junho de
1993), ao mesmo tempo que valoriza-se a imposição de limites à atuação
dos cidadãos para que não haja violação à saúde e ao meio ambiente, é
necessária certa tolerância para a convivência social, garantindo, àqueles
que utilizam o som automotivo para fins de trabalho ou entretenimento
o exercício de sua atividade ou de seu direito ao lazer.

Por se tratar de conduta corriqueira na realidade social do estado
do Maranhão, o presente Projeto de Lei visa incluir no rol de atividades
que exigem a prévia autorização da Secretaria do Meio Ambiente a
emissão de som por veículo automotor para fins de comunicação,
entretenimento e publicidade.

Preocupa-se, assim, em proteger o direito ao trabalho e ao
lazer do cidadão, ao passo que mantém inalterada as disposições legais
que garantem o sossego e a preservação do meio ambiente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
junho de 2019 - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

PROJETO DE LEI N° 331 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade das
concessionárias de serviços de internet, TV por
assinatura, seja a cabo ou por satélite, telefonia fixa
e móvel cancelarem a multa de fidelidade caso o
usuário venha a perder o vínculo empregatício, e
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO

Artigo 1º - Ficam obrigadas
as concessionárias de serviços de internet, TV por assinatura, seja a
cabo ou por satélite, telefonia fixa e móvel, que cobram multa por
rescisão contratual, a efetuar o cancelamento da mesma quando o usuário
comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão do contrato.

Artigo 2º - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará
a concessionária infratora ao pagamento de multa correspondente a
200 (duzentas) Unidade Fiscal de Referência – UFIR, por dia.

Artigo 3º - As concessionárias dos serviços de internet, TV
por assinatura, seja a cabo ou por satélite, telefonia fixa e móvel, devem
se adequar aos termos desta lei, no prazo de 90 (noventa) dias.

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

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa garantir que os usuários dos

serviços de internet, TV por assinatura, seja a cabo ou por
satélite, telefonia fixa e móvel, cancelem seus planos sem terem que
arcar com a multa contratual proveniente da
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quebra de fidelidade de doze (12) meses, quando comprovarem que
perderam o vínculo empregatício após a adesão do contrato.

É de conhecimento comum que quando o usuário perde seu
vínculo empregatício não terá mais a mesma facilidade de arcar com o
compromisso assumido com a operadora, principalmente quando
questões muito mais urgentes como a subsistência própria e de seus
familiares está em latente perigo.

Todavia, se já não bastasse o quadro debilitado que se encontra,
ainda se ver obrigado a esvair ainda mais suas economias, quando o
tem, para cumprir com a obrigação de manter o serviço pelo
prazo de fidelidade, sob pena de arcar com o pagamento da multa pelo
cancelamento antecipado do serviço.

Deste modo, o projeto de lei aqui apresentado é de suma
importância como forma de efetiva proteção ao cidadão maranhense
que se encontra na condição de desemprego, ante a clara e latente
condição de hipossuficiência financeira que se enquadram, necessitando
de efetiva proteção estatal para resguardar o mínimo da dignidade da
pessoa humana.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
junho de 2019 - Pará Figueiredo - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 061 / 19

Institui o “Prêmio Prefeitura Amiga de Boas
Práticas em Gestão Pública” e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica instituído o “Prêmio Prefeitura Amiga de Boas
Práticas em Gestão Pública”, destinado a premiar Prefeituras que, no
âmbito do Estado do Maranhão, desenvolvam práticas bem-sucedidas em
Gestão Pública.

Art. 2º - Para fins de concessão do Prêmio tratado no “caput” do
art. 1º, será avaliado a execução de ações e projetos que contribuam para:

I – promover o desenvolvimento humano, social, administrativo,
político e econômico que aperfeiçoe o serviço público;

II - promover e manter atividades voltadas para a formação,
qualificação e valorização dos servidores públicos e dos cidadãos;

III – fomentar a iniciativa e a ativa participação dos servidores
públicos na idealização de projetos criativos e sustentáveis de gestão
pública, como forma de construir e de aplicar o conhecimento desenvolvido
no cotidiano;

IV – fazer uso de tecnologia no processo de planejamento e da
transparência com a participação do servidor e do cidadão, na promoção
de soluções para o aperfeiçoamento do Poder Executivo e do exercício da
cidadania;

V – aplicar e compartilhar boas práticas de gestão pública e,
fomentar o princípio da moralidade administrativa.

VI – gerir os recursos públicos dentro do marco de regras
estabelecidas pelas legislações vigentes, relativas à gestão da receita e da
despesa pública, ao endividamento e à gestão do patrimônio público.

Art. 3º -  As Prefeituras que concorrerem à premiação serão
indicadas:

I – Por membros do Parlamento Estadual, sendo uma por
Deputado;

II – Pelo Poder Executivo, observado o limite de uma por região.
Art. 4º - As indicações serão apresentadas até o encerramento de

cada sessão legislativa e encaminhadas à Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado, com fulcro no Regimento Interno deste Poder,
anexado de documentos que comprovem a existência dos requisitos contidos
no art. 2º, que, após observar os limites previstos no art. 3º, desta Resolução,
determinará a publicação e, concomitantemente, as enviará para a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.

§ 1º - A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitirá
parecer sobre as indicações que observarem os dispostos nos art. 2º e 3º,
desta Resolução, dentro do prazo regimental, em caso de aprovada a

indicação o parecer concluirá o projeto de resolução com o nome da
Prefeitura a ser agraciada.

§ 2º - Cada Resolução somente conterá o nome de uma prefeitura
a ser agraciada.

Art. 5º - Esta Resolução será regulamentado mediante ato da
Mesa Diretora que definirá a data da sessão solene, bem como, o modelo
da placa a ser entregue às prefeituras.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente
resolução, correrão por conta de recursos próprios, consignadas no
orçamento anual.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 19 de junho de 2019 – DETINHA - DEP.
ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem o condão de estimular, ao mesmo tempo

desafiar os gestores a desenvolverem uma administração pública voltada
para resultados. Utilizar uma gama de ferramentas que permitam adotar
soluções para os diversos problemas, porém, que reflitam em alterações
na estrutura econômica e social da cidade.

A intenção do legislador é premiar a gestão que a cada quatro anos,
apresente e execute projetos de infraestrutura que realmente influencie,
para melhor, na qualidade de vida das pessoas.

Melhorar a gestão pública é um tema que interessa a todos,
especificamente ao cidadão. O que se observa é que a cada troca de uma
gestão por outra, pouco se vê de mudança, guardada algumas exceções.

A gestão pública é constituída de desafios diversos e complexos.
O gestor, por sua vez, precisa adquirir habilidades para enfrentar de forma
ética e transparente esses desafios que, nada mais são do que problemas
que surgem no dia a dia da administração pública.

O legislador por sua vez, muito embora entendamos que é um
dever do gestor público, deseja com essa propositura premiar as prefeituras
que de fato apresentem um plano de resultado, que garanta bem-estar à
população, que tenha uma gestão mais participativa e que melhore os
recursos humanos disponíveis. Mantendo-os sempre atualizado, com
habilidades e conhecimento, requisitos indispensáveis para qualidade nos
serviços públicos.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, ao tempo em que a mesma mereça por parte de Vossas
Excelências, uma acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 19 de junho de 2019 – DETINHA - DEP.
ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE RESOLUÇÃO  LEGISLATIVA N.º 062 / 2019

Dispõe sobre a criação do “Comitê de Gestão
Estratégica” da Assembleia Legislativa do Estado
Maranhão.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o Comitê de Gestão Estratégica - CGE.

Art. 2º - O Comitê de Gestão Estratégica terá caráter consultivo e
de assessoramento da Mesa Diretora ao qual compete:

I - auxiliar a Mesa Diretora na implementação e na manutenção de
políticas, processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação
dos princípios e diretrizes da Gestão Estratégica no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão;

II - definir e institucionalizar o processo do planejamento
estratégico da ALEMA;

III – alinhar os setores, a infraestrutura, os projetos, os processos,
o quadro funcional e os ativos de tecnologia da informação e comunicação
à sua estratégia institucional;

IV - avaliar e revisar periodicamente os resultados da implementação
da estratégia institucional;

V - compatibilizar a visão política e técnica relativas à estratégia
institucional;
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VI – incentivar e promover iniciativas que gerem soluções para

melhoria do desempenho institucional e aprimoramento do processo
decisório;

VII- definir e institucionalizar mecanismos de comunicação da
estratégia institucional;

VIII - empreender ações que busquem os meios e os recursos
necessários para execução e sustentação dos projetos relacionados à
estratégica institucional;

IX - instituir e extinguir, a seu critério, fóruns, comissões ou
grupos de trabalhos, permanentes ou temporários, a ele vinculados, para
discussão de temas ou para prestar apoio técnico e administrativo ao
Comitê.

X – aprovar seu Regimento Interno.
Art. 3º O Comitê de Gestão Estratégica será constituído pelos

seguintes integrantes:
I – Um representante da Mesa Diretora;
II – Diretor(a) Geral;
III – Diretor(a) Geral da Mesa;
IV- Chefe da Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos;
V – Diretor(a) de Administração;
VI – Diretor(a) de Tecnologia da Informação
VII – Consultor(a) Geral;
VIII – Diretor(a) de Comunicação Social;
IX – Diretor(a) de Recursos Humanos;
X – Diretor(a) de Orçamento e Finanças;
XI – Diretor(a) de Desenvolvimento Social;
XII – Diretor (a) Legislativo;
XIII – Diretor (a) de Documentação e Registro;
XIV – Diretor (a) de Saúde e Medicina Ocupacional;
XV- Diretor (a) Institucional.
§1º - Outros órgãos da estrutura da Casa poderão ser requisitados

para contribuir com as atividades do Comitê, conforme a demanda de
ações em curso.

§2º - Cada membro do CGE deverá indicar um suplente que esteja
na linha hierárquica imediatamente inferior ou equivalente.

§3º - A Coordenação Geral do Comitê será exercida pelo
representante da Mesa Diretora que em seus afastamentos ou impedimentos
legais, será substituído pelo seu suplente.

§4º - Exercerá a função de Secretário Executivo do CGE o(a)
Chefe da Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos.

Art. 4º - O Secretário Executivo auxiliará o Coordenador na
orientação e supervisão das atividades do Comitê.

Art. 5º O Regimento Interno definirá as regras de funcionamento
do Comitê.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão , em 15 de junho

de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
ANDRÉIA MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada DRA.
CLEIDE COUTINHO - Segunda Secretária.

REQUERIMENTO Nº 354 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência,
que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de tramitação
de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária, a realizar-
se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Ordinária nº 022/2019,
de minha autoria, que dispõe sobre a humanização no serviço bancário,
estabelece direitos e deveres, sanções administrativas, e dá outras
providências, tendo em vista o decurso de prazo para apreciação na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 19 de junho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.06.19
EM: 24.06.19

REQUERIMENTO Nº 355 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja
submetido ao Plenário o Parecer nº 327/2019 oriundo da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao Projeto de Lei
Ordinária nº 024/2019, que rejeita a Proposição de minha autoria, que
proíbe que as empresas de concessão de água e energia elétrica realizem a
suspensão do fornecimento de seus serviços, em dias específicos, por
falta de pagamento de contas e dá outras providências. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 19 de junho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.06.19
EM: 24.06.19

REQUERIMENTO N° 356 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 165,
inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se
registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população
de Arari, pela passagem do 139º aniversário do município, a ser
comemorado no dia 27 de junho. Requeiro, ainda, que desta manifestação
dê-se ciência ao Senhor, Djalma de Melo Machado, Prefeito Municipal,
e ao Senhor, Evando Batalha Piancó, Presidente da Câmara Municipal e
a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população arariense é com muita
honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do município de
Arari – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho de 2019.
- ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.06.19
EM: 24.06.19

REQUERIMENTO N° 357 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 165,
inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se
registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população
de Presidente Dutra, pela passagem do 76º aniversário do município,
a ser comemorado no dia 28 de junho. Requeiro, ainda, que desta
manifestação dê-se ciência ao Senhor, Juran Carvalho de Sousa, Prefeito
Municipal, e ao Senhor, Biné Soares, Presidente da Câmara Municipal e
a todos seus pares.
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JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população presidutrense é com
muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do município
de Presidente Dutra – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de junho de 2019.
- ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.06.19
EM: 24.06.19

REQUERIMENTO Nº 358 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeremos a Vossa Excelência, que sejam enviadas
mensagens de pesar aos familiares do ex-Deputado Estadual, Afonso
Barata, notável liderança política na cidade de Caxias e em todo o Estado,
que faleceu no dia 18 de junho de 2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 24 de junho de 2019. - Adelmo Soares - Deputado
Estadual - Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual - Zé Gentil -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.06.19
EM: 24.06.19

INDICAÇÃO Nº 838 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura SINFRA, solicitando, em
caráter de urgência, a recuperação da MA-318 na cidade de São João do
Carú- MA.

A presente solicitação visa iniciar uma frente de trabalho para
recuperação do trecho que liga o  município de Bom Jardim a sede desse
Município, que foi castigada com as fortes chuvas, após um dos invernos
mais rigorosos dos últimos anos, entrando no plano emergencial de
recuperação das MA´s, melhorando a trafegabilidade nessa região, haja
vista que restam apenas 10km (dez quilômetros) de asfalto para a conclusão
da referida obra, além da conclusão da ponte do barrote.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO DE 2019-
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 839 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando, em

caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a cidade de São João do
Caru- MA.

Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo
efetivo policial, ronda tem sido feita por veículos cedidos pela prefeitura
do município, com a nova viatura teremos uma maior qualidade no
patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de insegurança
sentida pelos amigos caruenses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO DE 2019-
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 840 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 02 (dois) ônibus escolares para a cidade
de São João do Caru- MA.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO DE 2019-
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 841 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, Secretária da Agricultura, Pesca e Pecuária do
Estado- SAGRIMA e o senhor Júlio Cesar Mendonça Correia,
Secretário da Agricultura Familiar do Estado- SAF, solicitando, em
caráter de urgência, 01 (uma) patrulha agrícola para a cidade de São
João do Caru- MA.

A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios
as comunidades desse município, o equipamento requerido irá auxiliar
no preparo do solo e plantio dos pequenos produtores rurais, trazendo
mais agilidade na colheita, reforçando a produção familiar rural dos
caruenses, tanto na agricultura de subsistência, além de trazer
desenvolvimento econômico.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 842 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (uma) motoniveladora para a
cidade de São João do Caru- MA.

A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios
as comunidades desse município, com a recuperação e manutenção das
suas vicinais, castigadas pelas fortes chuvas, ajudando no deslocamento
e transporte dos pequenos produtores rurais, além da melhoria no
acesso diário da população, ajudando no desenvolvimento econômico
e dando dignidade aos caruenses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 843 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter
de urgência, 02 (duas) motos viaturas para a cidade de São João do
Caru- MA.

A presente solicitação visa melhorar o trabalho a ser realizado
pela Polícia Militar, os veículos requeridos contribuirão com maior
agilidade nas áreas de difícil acesso, diminuindo a sensação de
insegurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 844 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto
do município de São João do Caru.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 7km (sete quilômetros) de asfaltamento,
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções
realizadas ajudarão na melhoria da mobilidade urbana, desafogando o
trânsito, através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e
drenagens, melhorando a trafegabilidade dessa cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 845 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (uma) ambulância para a cidade
de São João do Caru- MA.

Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes
para que diminua o desconforto, com a aquisição do novo veículo,
teremos um transporte mais rápido e maior qualidade no atendimento
da população caruense.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 846 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Trabalho, Economia e Renda, o Senhor Jowbert
Frank Alves da Silva, a realização do Projeto Mutirão da Rua
Digna nas cidades de Presidente Dutra, Tuntum, Buriti Bravo,
todas contempladas com uma rua cada município e São Luís (Duas
Ruas)   tendo em vista que de acordo com estudos, os referidos
municípios dispõem de um elevado número de ruas sem pavimentações
e principalmente os benefícios e impactos positivos que esse Projeto
da Rua Digna, oferece as comunidades onde é implantado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de junho de 2019.
- Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 847 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Trabalho, Economia e Renda, o Senhor Jowbert
Frank Alves da Silva, a realização de cursos de capacitação para
cidades de Presidente Dutra (Corte e Costura em Malhas e Tecidos,
Manutenção em Celular), Cidade de Tuntum (Informática Básica,
Mecânico de Motos, Manutenção em Celular), São João dos Patos
(Informática Básica), São Luís (Mecânico de Motos, Manutenção
Celular, Programa de Formação de Mulheres para realizar pequenas
Manutenções Domesticas, Ajudante e Pedreiros, Eletricista Residencial)
tendo em vista que de acordo com o relatório do estudo, os referidos
municípios dispõem de um elevado número de desempregados, sem
capacitação e formação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de junho de 2019.
- Daniella Tema - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 848 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Trabalho, Economia e Renda, Sr. Jowbert
Frank Alves da Silva, que oportunize aos Cobradores de Ônibus
de São Luís, a prioridade em fazer cursos profissionalizantes em
diversas áreas, para exercer novas funções.

Diante dos acontecimentos sociais, que relatam a possibilidade
de uma eventual demissão dos cobradores de ônibus em São Luís,
colocando esses profissionais em situação de iminência perda de sua
vaga de trabalho, faz-se necessário ações na perspectiva de oportunizar
novas profissões aos cobradores, para que sejam reaproveitados nas
empresas, ou mesmo para que possam estar aptos para serem inseridos
em outras vagas de emprego, mediante qualificações, trabalhando assim
de forma preventiva.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de junho de 2019.
- Deputada Estadual - Daniella Tema

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

INDICAÇÃO Nº 849 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Superintendente do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado
do Maranhão – DNIT/MA, senhor Gerardo de Freitas Fernandes, no
sentido de providenciar urgentemente uma sinalização na BR 316, no
trecho que ligam os municípios de Santa Inês a Bom Jardim, mais
precisamente depois da Ponte dos Índios.

Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa,
com inúmeras tribos indígenas e devido ao intenso tráfego de veículos
no referido trecho federal, têm sido constantes as ocorrências de
acidentes, resultando na lastimável perda de vidas e em vultosos
prejuízos materiais. A via de acesso bastante utilizada, atualmente
encontra-se totalmente sem sinalização para o tráfego destes veículos
e pedestres, atendendo desta forma centenas de famílias.

A aprovação da presente proposição solicitada por diversas
lideranças destas localidades em muito contribuirá com a melhoria da
qualidade das pessoas que ali vivem, residem e trafegam diuturnamente,
ensejando, por consequência, o crescimento do tão propagado índice
de desenvolvimento humano da comunidade, uma vez que há a
necessidade urgente do escoamento da produção e tráfego daquela
região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 19 de junho de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 850 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V.Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja enviado ofício ao Exmº. Senhor Governador do Maranhão,
Flavio Dino e ao Secretário de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular, Senhor Francisco Gonçalves, solicitando

providências no sentido de instalar uma casa de acolhida aos
travestis e mulheres transexuais.

Essa experiência com acolhimento a travestis e mulheres
transexuais já acontece em São Paulo desde 2016 quando foi fundada a
Casa Florescer que, além de dar abrigo ao grupo LGBT em situações de
vulnerabilidade, também as acompanha com atendimento psicológico
em grupo, atendimento social, palestras, oficinas e eventos temáticos.

Em São Paulo o centro acolhe e atende 30 mulheres
transexuais e travestis, mas já passaram pela casa 208 moradoras e
deste total 58 foram inseridas no mercado de trabalho e hoje muitas
dessas estão em suas próprias casas e possuem autonomia social e
financeira, o que reforça que este trabalho dá bons frutos
proporcionando dignidade e oportunidade para elas.

A sugestão do movimento LGBT+ é que esta 1ª casa
no Maranhão seja chamada Casa de acolhimento de mulheres
travestis e transexuais Sabrina Drumond, em homenagem a uma
trans que foi morta pela homofobia.

Sabrina lutava pelo respeito aos direitos dos homossexuais e
foi assassinada a facadas, em 2009. A travesti, que tinha 43 anos de
idade, foi morta a golpes de faca (no pescoço e nas costas), por um
desconhecido e seu corpo foi encontrado em um matagal à margem da
Avenida Guajajaras, no bairro São Cristóvão.

Estima-se que 10% da população brasileira seja LGBT+. Uma
parte significativa dessa população é transexual ou travesti. Com
expectativa de vida de 35 anos, este é também o grupo mais afetado
pela violência relacionada à identidade de gênero e orientação sexual,
fazendo com que o Brasil lidere, há anos, o ranking dos países que mais
matam transexuais e travestis.

Diante disso, no intuito de minimizar essas mazelas e
proporcionar um ambiente salutar e acolhedor que vise fortalecer a
identidade dessas mulheres travestis e transexuais, que venho solicitar
a instalação da Casa de acolhimento de mulheres travestis e
transexuais Sabrina Drumond, para reconstruir a autoestima e dar
dignidade e oportunidade para o grupo LGBT.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 18 de junho de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 851 / 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, Senhor
Flávio Dino, solicitando o pagamento do vale transporte, com o
cartão de transporte, para os servidores públicos. Considerando que
essa medida poderá melhorar a saúde financeira do sistema de transporte
público de São Luís/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 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 N° 852 / 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 aos Srs. Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, e Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão,
para o provimento do necessário Anexo V à Medida Provisória N°
293/2019, que especifique as competências das unidades



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2019 13
administrativas e dos respectivos cargos em comissão previstos em
seu artigo 2°.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 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.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Oradores inscritos no Pequeno
Expediente, Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos, sem direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) – Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela
oportunidade. Boa tarde, Senhora Presidente, Senhores Deputados e
Senhoras Deputadas. Você que nos assiste pela TV Assembleia. Eu
venho a esta tribuna relatar um caso de mais uma criança, da região de
Santa Inês, nessa quarta-feira, que necessitou na UTI do Hospital
Macrorregional de Santa Inês. No dia 26 de fevereiro, estive na
Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, com o próprio Secretário
Carlos Lula. E que se comprometeu que iniciaria as obras, após o
carnaval. E segundo a Indicação nº 199/2019, de minha autoria, que é
pedindo o início dessas obras da UTI pediátrica que foi uma ordem
assinada pelo Governador Flávio Dino, no dia 2 de março de 2018,
diante de gestores e da população da região. Outra Indicação, de minha
autoria, de nº 198/2019, foi solicitando uma ambulância com UTI para
o município de Santa Inês, que também fez muita falta para essa criança
que necessitou dessa transferência que ela teve que ser levada às pressas
do Hospital Macrorregional, que se encontrava na UTI isolada, para o
Materno Infantil, aqui em São Luís. Quero aproveitar e agradecer ao
filho do nosso colega Deputado Carlinhos Florêncio e ao Marcelo
Almeida, de Bacabal, que ambas as partes fizeram esforços para essa
ambulância com UTI fizesse a transferência dessa criança do
Macrorregional de Santa Inês para o Materno Infantil, aqui em São
Luís. Senhores Deputados, nesse fim de semana, eu fui muito
questionado em Santa Inês sobre os comentários possíveis de um novo
modelo de gestão dos Macrorregionais. E que ameaça inclusive acabar
com os leitos de UTI que existem atualmente. E por isso, dei uma
entrada de um requerimento pedindo informações desse novo modelo
de gestão. E como representante daquela região, eu jamais irei aceitar
que tire a UTI do Macrorregional de Santa Inês, porque sabemos o
quanto ele é importante para aquela nossa região e quanto já precisamos.
Essa é a segunda criança que precisou de uma UTI no Macrorregional
que, infelizmente, não iniciou as obras da UTI pediátrica que foi assinado
em 2018, mas estamos aqui para poder cobrar e fiscalizar, e queremos
resultados. Obrigado a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Wellington
do Curso, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL - Senhora Presidente,
eu queria que V.Exa. desse um Minuto de Silêncio, nesta Casa, pela
morte do ex-Deputado João Afonso Barata Lopes Bastos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Permissão concedida. Vamos, então, em
sinal de respeito nos levantar.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, o nosso mais
cordial, boa tarde. Senhoras e Senhores, toda e qualquer eleição tem
com certeza o acirramento dos ânimos, principalmente quando se
aproxima a eleição. Eu destaco aqui a eleição para reitor da UFMA, no
próximo dia 26, e os ataques que o professor e médico, doutor Natalino
Salgado, sofreu na última semana e vem sofrendo inclusive com o
número de celular e se utilizando de fake news, se utilizando de
mensagens para prejudicar o professor, o médico e doutor Natalino
Salgado. Eu passo aqui a ler uma nota que extraí da internet. A UFMA,
seu passado recente e o desprezo à ética na campanha eleitoral, escrito
por Natalino Salgado: “Estamos encerrando uma campanha eleitoral
para consulta à comunidade universitária que indicará os nomes para
reitor e vice da UFMA. Quando decidi aceitar o desafio de disputar
mais uma vez a Reitoria da Universidade Federal do Maranhão,
instada por um grupo que, como eu, devota por esta instituição elevado
sentimento de dedicação ao serviço público, jamais imaginei que
enfrentaria a sanha daqueles que se engalfinham pelo poder com
desmensurada avidez. A ponto de violar indiscriminadamente espaços
sagrados como a própria estrutura familiar. Os ataques às gestões
que protagonizei se apegam a peças infundadas com mero propósito
de colocar-me na vala comum da enlameada política tradicional.
Desconsideram até mesmo pareceres idôneos de instâncias máximas
da instituição, como os conselhos superiores, colegiados que
aprovaram todos os procedimentos das minhas administrações
irrestritamente. Imaginei disputar na planície das ideias, enfrentando
os percalços inerentes às contendas, desembainhando as propostas
mais recentes no sentido da construção, evidenciando nosso propósito
de colocar a instituição no patamar da excelência ensejado por todos
aqueles que a constituem. Jamais me preparei para enfrentar as
posturas medonhas, as leviandades carreadas pelo que nada propõem
além da demolição moral. Sempre considerei essas posturas em
qualquer pleito como meras filigranas que colaboram para anuviar o
processo. Em 2007, iniciamos um processo de transformação da
Universidade Federal do Maranhão jamais visto em toda a sua
história. Trabalhamos para a ampliação da instituição em todos os
sentidos, expandindo suas instalações físicas, seu alcance acadêmico,
ampliando o campus para o continente e abrindo um leque de cursos
de graduação, pós-graduação e amparo às atividades administrativas.
São inúmeros os avanços que podemos elencar neste período, que a
história, com mão justa, dever de registrar, independendo dos desejos
mesquinhos. Para fugir da acusação do cabotinismo barato, desviando
das investidas adversárias, melhor não descrever em detalhes este
refutável legado ou colocá-lo em merecida berlinda. Embora seja uma
postura paradoxalmente ao recomendo período eleitoral, este legado
lastreou a nossa candidatura pelo grupo para o qual convergem os
melhores propósitos para esta instituição. Entretanto, neste último
quadriênio, desenhou-se uma curva decrescente em quase todos os
seus indicadores. Há necessidade da retomada trilha vincada no
passado recente, que não me arvoro de ser solitário. Sempre criei no
trabalho coletivo e me mantenho fiel à ideia. Nesta campanha, trilhamos
caminhos que no passado construímos com esmero e dedicação. Na
cruzada, não sucumbi à ética em nome da disputa pelo poder. Estejamos
certos, que passada a contenda, seguirei defendo a ética com a mesma
intensidade com que venho me postando na vida pública e privada.”
Registro aqui, na tarde desta segunda feira, dia 24 de junho, para que
seja colocado nos anais da Casa, a minha declaração de voto e essa nota
do professor e médico Dr. Natalino Salgado. Eu teria acompanhado
esse período eleitoral que antecede a eleição do dia 26, próxima quarta-
feira. E, após intensos diálogos, propostas sem ataques e consulta a
todos os campi, eu já tenho feito campanha e hoje eu declaro oficialmente
o meu voto ao professor e médico Dr. Natalino Salgado a Reitor da
UFMA, por tudo que ele já fez e acredito que fará muito mais, por
amor à UFMA, por amor à educação. Eu, Deputado Wellington, declaro
o meu voto ao professor e médico Dr. Natalino Salgado a Reitor da
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Universidade Federal do Maranhão. Era o que eu tinha para tarde de
hoje, Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Wendell
Lages, por cinco minutos, sem direito à aparte.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente, Senhores Deputados, imprensa, galeria,
amigos que nos assistem pela TV Assembleia, povo do Maranhão, eu
venho a esta tribuna falar um pouco, em rápidas palavras, a respeito de
uma belíssima agenda que cumpri, na última segunda-feira, lá na minha
querida cidade Itapecuru-Mirim, que é o projeto Teia de
Sustentabilidade. O projeto Teia de Sustentabilidade é um projeto
muito importante que foi idealizado lá na nossa cidade. Um projeto
idealizado pelo Poder Judiciário. E que aqui eu queria parabenizar a
Dra. Mirela e membros do Ministério Público, Dra. Karla, membros
do Poder Executivo Municipal, Poder Legislativo Municipal. E também
contou com o nosso apoio e a nossa participação aqui como membro
do Poder Legislativo Estadual, e também contou com o apoio do nosso
Presidente. Um projeto muito importante, que trata sobre o meio
ambiente, sobre uma coleta seletiva que foi iniciada em nossa cidade.
Um projeto que pôde levar inclusive para a zona rural. Envolver
membros das comunidades rurais, várias pessoas em prol do meio
ambiente, onde nós estimulamos a coleta seletiva. Nós estimulamos
que a comunidade se envolvesse em trabalhar nessa recuperação do
lixo em nossa cidade. É um projeto pioneiro. E que aqui também teve
a participação do nosso colega, que está aqui presente, o Deputado
Duarte Júnior. Um projeto muito importante e que a gente pôde se
fazer presente. Contou com o nosso apoio. E eu fico muito feliz em
saber que Itapecuru-Mirim fez parte desse projeto. Um projeto
pioneiro, idealizado, realizado. E onde nós tivemos uma agenda extensa,
lá no Povoado Monte Cristo, onde todos os alunos das escolas e os
membros, as autoridades do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do
Poder Executivo puderam se empenhar em poder ajudar o meio ambiente
e mostrar que é possível nós trabalharmos pelo meio ambiente.
Pensarmos em sustentabilidade e poder juntos implantar esse trabalho
em Itapecuru-Mirim. Um trabalho pioneiro em recuperação do lixo e
montar uma cooperativa na cidade que pudesse trabalhar de forma
sustentável essa coleta do lixo. Eu queria aproveitar o momento para
falar a respeito da Audiência Pública sobre o Orçamento Participativo
que também ocorreu na cidade de Itapecuru-Mirim. Audiência que eu
pude fazer parte e aqui na ocasião eu queria parabenizar o Governador
do Estado, nosso Governador Flávio Dino, inclusive os membros da
Secap, da Seplan que estão se espalhando por todo o Maranhão
realizando essas audiências. Ao todo, no Maranhão estão sendo
realizadas 35 audiências, de Orçamento Participativo. E, na semana
passada, na última terça-feira, foi a vez de Itapecuru-Mirim. E nessa
audiência, a gente pôde constatar que profissionais capacitados,
dispostos, espalhados por todo o Maranhão estão de uma certa forma
empenhados em poder dialogar com a população, em poder ouvir as
demandas do povo. E é dessa forma que eu queria parabenizar o Governo
do Estado pela realização dessas Audiências tratando do Orçamento.
Audiências importantes que você aproxima, você se aproxima do povo,
onde você pode, verdadeiramente, ouvir as demandas, traçar um projeto
de futuro, um projeto real. Saber o que cada região deste Maranhão, de
fato, verdadeiramente, precisa. E lá em Itapecuru, a audiência ocorreu
de forma muito proveitosa, muito satisfatória. Eu acredito que essas
reuniões, essas audiências que o Governo do Estado está realizando
em todo o Maranhão é sinônimo de democracia, é um sinônimo de
transparência e da forma simples, prática e eficiente de ouvir a
população e projetar um estado cada vez mais desenvolvido que é o
estado do Maranhão. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Rigo Teles,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente Deputada Cleide Coutinho, Senhores
Membros da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados. Senhora
Presidente, nós demos entrada hoje, nesta tarde de segunda-feira, a um
projeto de lei de grande importância que garante um desconto de 50%
do pagamento de IPVA aos proprietários de motocicletas que sejam
doadoras de sangue para o Hemomar na forma que especifica. Irei no
final explanar os benefícios desse projeto, em seu artigo 1º, garantido
desconto de 50% no pagamento do IPVA, Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores, aos doadores de sangue para o Hemomar do
estado do Maranhão e também aos proprietários de motocicletas que
utilizam respectivos veículos para transporte de passageiros ou entrega
de mercadorias, os famosos motoboys. Parágrafo único: Fica
caracterizado doador aquele profissional mototaxista e entregador,
no caso os motoboys, que forem registrados legalmente junto ao banco
de sangue, onde constará os registros de sua doação ou documento
próprio de órgão receptor. Artigo 2º: Cabe ao Detran averiguar a
veracidade da condição de doador de sangue na forma que dispõe o
caput do artigo 1º. Artigo 3º: Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação. Senhor Presidente, a importância desse projeto é que os
bancos de sangue, no caso, o Hemomar, a gente vê constantemente
fazendo apelos para as pessoas doarem sangue, fazendo tudo para
que, por meio da imprensa, da mídia, fazendo campanha para que as
pessoas possam ir lá doar o sangue. No momento que aquele mototaxista
ou aquele motoboy se cadastrar junto ao Hemomar e tiver aquela
carteira atestando que ele é periodicamente um doador de sangue, então
ele vai ter o desconto de 50% no IPVA do seu veículo, que no caso é a
motocicleta. Então é de grande importância, Senhor Presidente, e eu
vou pedir aqui ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
que dê parecer favorável a esse projeto. Nós aprovamos. E tenho
certeza, com a sensibilidade do Governador Flávio Dino, que quanto
mais sangue tiver na Hemomar, mais a gente tem condições de evitar
vários problemas por falta de doação. Então, Senhor Presidente, quero
contar com esse grande apoio das senhoras deputadas, dos senhores
deputados para a aprovação desse projeto. É um projeto, Deputado
Yglésio, V. Exa. é médico, é de grande importância esse projeto do
desconto de 50% do IPVA para os mototaxistas e para os motoboys
que sejam doadores frequentemente de sangue ao Hemomar, que
tenham a carteira do Hemomar, que sua carteira esteja regulamente em
dias, regulamentada, que esteja em dia, para que ele possa ter esse
desconto e possa realmente ser um doador e, assim, possa colaborar
com a Hemomar do nosso querido estado do Maranhão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, a Deputada Thaiza
Hortegal, por cinco minutos, sem direito a aparte.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) - Senhores Deputados, Deputadas, galeria,
imprensa, TV Assembleia e servidores desta Casa, Senhora Presidente.
Hoje, dia 24 de junho, é dia de comemorar São João. E como proposta
protocolada hoje, nesta Casa, venho fazer homenagem ao Secretário de
Cultura do Estado Diego Galdino. Esse jovem que vem, na medida do
possível, transformando cada temporada a nossa cultura. E esse ano
merece nosso reconhecimento. Por isso a moção de aplauso ao Secretário
e toda a sua equipe de trabalho pelo destaque que estão tendo nessa
temporada junina. Assim como todos maranhenses e todos os visitantes
estão surpresos com a decoração, surpreso com a iniciativa da Secretaria
de Cultura do Estado, que, com uma simples iniciativa, estamos vendo
o sucesso, a grande magnitude que tomou a decoração do Centro
Histórico de São Luís. Onde aquelas várias passarelas de bandeirinhas
que foram feitas no Centro Histórico trouxeram alegria, ânimo, ali
vários visitantes que estão superlotando aquelas ruas, tirando fotos,
andando e tornado a ser frequentado com muito calor humano, com
muito amor, com muita alegria, com muita motivação. O Centro
Histórico realmente, nessa temporada junina, surpreendeu com aquela
imensidão de bandeirinhas, aquele mosaico muito lindo que tomou
conta e que se tem tornado um grande cartão postal e tem tornado algo
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que podemos chamar de espetacular. E não digo isso apenas pela
necessidade para as brincadeiras se apresentarem, a serem valorizadas
pelo público local e também pelos turistas. Eu falo pela imensidão,
pela criatividade, pela responsabilidade que o Secretário Diego Galdino,
com toda a sua equipe, tem comandado esse período festivo de tanta
valorização e de tanta importância para o nosso Estado. Temos a ver
que visitas têm sido recebidas tanto de outros estados, dos interiores
e até internacional. Pude eu andar no Centro Histórico no último final
de semana e vi tantos estrangeiros frequentando deslumbrados com as
nossas belezas e os nossos casarões. E como ainda não bastava só pelo
Centro Histórico, tem o arraial do IPEM, que foi explanado todos os
casarões e igrejas dentro de um só ambiente. E ali tem virado sempre
um grande foco para fotos, tem virado ali trazendo para perto o Centro
Histórico para quem também quer levar junto com o arraial. E onde as
brincadeiras, as apresentações, as quadrilhas têm sido muito
organizadas, pontualmente se apresentando, se estendendo e com muita
segurança. Então, aqui quero parabenizar o Secretário Diego Galdino e
toda a sua equipe. Imaginem também que, todos os dias, principalmente
finais de semana, milhares de maranhenses, turistas, têm frequentado e
tem conhecido, além de um arraial bem decorado, organizado, e com
segurança, a nossa culinária maranhense, que é algo sensacional. Então,
o museu também tem recebido muitas visitas. O espigão, na última
sexta-feira, recebeu quase três mil turistas. Então, isso é algo muito
magnífico, é algo de grande importância para o nosso estado. Imaginem
também os empregos, formal e informal, que têm causado, que tem
surgido e que tem quantos ambulantes, quantas pessoas têm se
preparado para esse momento. E eu conversando com alguns donos de
barraca puderam dizer que quão a alegria é estar lá, estar vendendo e
estar sendo movimentada a economia do nosso estado. Então, aqui fica
toda a minha alegria, fica aqui a gratidão como maranhense, como
representante do povo, em agradecer pela Secretaria de Cultura ter
inovado, pela Secretaria de Cultura ter mostrado aí a grande beleza do
Maranhão. E também por isso proponho que seja colocada hoje na
pauta da Ordem do Dia, para que, nesse dia, possamos juntos fazer
essa Moção de Aplausos ao nosso Secretário de Estado, Diego Galdino,
que tem desenvolvido um belíssimo trabalho. Até a próxima
oportunidade.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Duarte
Júnior, por cinco minutos, sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde a todos e todas, Senhoras e Senhores Deputados,
Senhora Presidente. Venho à tribuna nesta tarde de segunda-feira para
destacar um evento que ocorreu hoje, pela manhã, o lançamento do
programa Nosso Centro. Lançamento esse feito pelo Governador Flávio
Dino, por meio da Secretaria de Cidades, Secretário Rubens Júnior,
que tem feito um excelente trabalho, por meio dessa Secretaria, de
extrema importância e relevância, que busca, por meio desse programa,
restaurar a alma do Centro Histórico de nossa cidade, do Centro
Histórico de São Luís, por meio de uma série de investimentos. Na
verdade, serão mais de 100 milhões investidos, no Centro Histórico,
para cuidar do Patrimônio Histórico Cultural, para incentivar a geração
de emprego e renda e também garantir a efetiva Política Pública de
Segurança, no Centro Histórico de nossa cidade. Cabe destacar, assim
como, agora há pouco, fez a Deputada Thaiza Hortegal, que uma das
ações que estão sendo realizadas no centro da cidade, em toda cidade
de São Luís, é o nosso São João. São João esse que tem despertado a
atenção de todos os brasileiros, e também de turistas, ou seja, de fora
desse país. É como nós já viemos destacando aqui nesta tribuna que o
turismo é muito mais do que a valorização da nossa cultura, do que a
valorização das nossas raízes, mas é o fomento para a geração de
emprego, geração de riquezas. Por meio do turismo, nós conseguimos
garantir que riquezas aqui sejam geradas e podemos combater, de forma
efetiva, o desemprego. Por isso que parabenizo o Governador Flávio
Dino, parabenizo o Secretário Rubens Júnior, por esse programa que
hoje foi lançado. E eu tive um grande prazer, uma grande honra de

testemunhar. E parabenizar também esta Casa que contribuiu para que
esse projeto fosse realidade, por meio de duas legislações que aqui
foram aprovadas. O Programa Habitar no Centro e Adote um Casarão,
programas esses, legislações essas que foram elaboradas por essa Casa
e estão garantindo fomento a geração de riquezas no centro da nossa
cidade. Por fim, gostaria também de frisar o investimento que foi feito
pela Secretaria de Cultura com as bandeirinhas no Centro Histórico em
toda Cidade de São Luís, foi gasto 197 mil reais com as bandeirinhas
que tem marcado o nosso São João e tem se tornado uma grande euforia
nas redes sociais contagiando não apenas os maranhenses, mas todos
os brasileiros e tem ganhado o mundo, pois muitos agora tem a
curiosidade de visitar o nosso Centro para conhecer a nossa cultura,
vejam que este é um grande exemplo de se fazer mais com menos, cento
e noventa e sete mil reais investidos em bandeiras, investido em
decoração que tem atraído muito mais riquezas para a nossa cidade
para o nosso estado. Por essas e outras razões que eu parabenizo o
Governador Flávio Dino Secretário de Cultura e Turismo Diego Galdino
e também o Secretário Rubens Júnior e todos aqueles que estão fazendo
parte desse projeto. Parabéns ao Maranhão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Zito Rolim,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do
orador) - Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
servidores da Casa, imprensa. Senhora Presidente, já foi falado aqui
pela nossa colega Thaiza, pelo Deputado e nosso amigo Duarte Júnior
o sucesso que tem sido o São João na nossa capital. Eu também quero
deixar aqui os meus parabéns para o Governo do Estado, para o Prefeito
Edivaldo Holanda, para o Secretário Diego Galdino e para toda a
população de São Luís que abraçou como forma de agradecimento a
este brilhante trabalho do Governador Flávio Dino e do Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior. Na verdade, o grande número de turistas e de
pessoas que vieram para conhecer o São João de São Luís, a cultura de
nosso estado é realmente um número satisfatório, e nós queremos
parabenizar o Governador do Estado, o Secretário das Cidades, Rubens
Pereira Júnior. Hoje participamos do lançamento do programa Nosso
Centro, um investimento que vai transformar o Centro de São Luís.
Por meio de ações como essas que o nosso estado está sendo
reconhecido, portanto, nós não podemos deixar de valorizar tudo isso
que está acontecendo para a melhoria do nosso estado. Nós não
podemos deixar de falar repetidas vezes o que está acontecendo para
melhorar a nossa capital e o nosso estado. Eu vi a expressão do
Governador Flávio Dino, da qual todos nós devemos falar, que é de
que o Maranhão está na moda, por isso nós devemos agradecer ao
Governador, agradecer aos Secretários que têm feito um grande trabalho.
Então, que aqui também a Assembleia Legislativa apoie todas essas
ações porque, enfim, é para o benefício de todos nós. Vamos aproveitar
essa oportunidade que todos querem conhecer o Maranhão. Como
falei aqui, há um grande número de turistas que vieram valorizar a
nossa capital, a propósito disso eu dei entrada nesta Casa a um projeto
que institui o Dia do Turista, o Dia do Turismo. Já existe o Dia Nacional
do Turismo, e eu entrei com um projeto de lei instituindo o Dia Estadual
do Turismo, porque nós temos que valorizar essas pessoas que vêm
conhecer o nosso estado e aqui vem gastar, gerando divisas, gerando
receita para o nosso estado. Portanto meus parabéns, mais uma vez,
ao Secretário de Cultura Diego Galdino, ao nosso Governador Flávio
Dino e ao nosso Prefeito Edivaldo Holanda Júnior pelo brilhante
trabalho. Era isso, Senhora Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA- Senhora
Presidente, uma palavra. Senhora Presidente, uma palavra para uma
observação.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Edivaldo Holanda, pode falar.
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O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (Questão

de Ordem) - Eu quero, Presidente, parabenizar o orador Zito Rolim,
porque fez justiça na tribuna desta Casa, lembrando que há uma parceria,
que há um prefeito nesta capital, enquanto os outros oradores não o
fizeram. Eu o agradeço, sinceramente, Deputado Zito, pela sua referência
justa, honesta, respeitosa, oportuna ao Prefeito Edivaldo Holanda
Júnior, que é parceiro do Governador nesta cidade. Ele é parceiro, sim.
E aqui eu deixo a minha palavra de observação aos oradores que teimam
que o Governo é só uma banda, é só um lado. Provavelmente eu tenha
que ir a essa tribuna algumas vezes para falar sobre a obra que o
Prefeito Edivaldo Júnior tem feito em São Luís e a gigantesca obra que
fará a partir do próximo mês, inclusive, a obra de resgate continuadora
do Centro Histórico de São Luís. Está aí em parceria com o IPHAN o
complexo Deodoro, a Rua Grande, a Pedro II e está aí o trabalho com
o Museu da Gastronomia, que foi entregue agora há poucos dias. E a
grande obra que será iniciada de recuperação da Praça do Carmo e de
outras artérias importantes do Centro Histórico de São Luís e, com
certeza, algum trabalho em parceria com o Governador Flávio Dino.
Mas é bom que a base do Governo lembre isso aqui nesta tribuna, por
uma questão de honestidade. Porque eu não quero ir a essa tribuna
dizer o que acho que não devo dizer. Era esta a observação que eu faria,
mas, sobretudo, me referenciando à honesta palavra do nobre Deputado
Zito Rolim. Parabéns, Deputado, pela sua palavra equilibrada e
imparcial.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Feito o registro, Deputado Edivaldo.
Com a palavra, o Deputado Adelmo Soares, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhora Presidente, querida companheira de Caxias, Dra.
Cleide Coutinho, demais companheiros e companheiras que estão aqui
junto conosco. Evidentemente que, norteado pelas belíssimas palavras
do Deputado Edivaldo Holanda e contribuído pela palavra do Deputado
Zito Rolim, que foi prefeito do belíssimo município de Codó e lá
prestou grande serviço. Evidentemente, enaltecer a ação de um Prefeito
faz parte da nossa conjuntura, porque todos nós somos municipalistas
e entendemos o papel fundamental da participação de um Prefeito
parceiro. Por isso, tenha a certeza, Deputado Zito, que as palavras são
absolutamente verdadeiras que o Deputado Edivaldo está colocando
para Vossa Excelência. E entendemos, evidentemente, que o trabalho
feito em parceria tem transformado o município de São Luís, na
conjuntura estadual e nacional, num dos maiores cenários de cultura do
nosso País. O carnaval foi assim, o São João tem sido assim, o Natal
tem sido assim. Mas eu estou vindo hoje a esta tribuna, Deputado
Marco Aurélio, embora tenha visto a enorme festa de São João que o
Governo do Estado tem feito no município de Imperatriz, mas precisa
enaltecer o Prefeito Fábio Gentil, na cidade de Caxias, pelo grandioso
São João que está realizando naquele município. Eu estive lá, neste fim
de semana, e pude perceber e ver a alegria do povo com as atrações
culturais, mas, além disso, de toda uma estrutura que está em volta ao
município que leva o nome de Caxias, em várias regiões. Estava sendo
realizada lá uma competição das quadrilhas, e recebemos quadrilhas de
João Lisboa, quadrilha de Açailândia, de Duque Bacelar, inclusive,
quero aqui enaltecer, mais uma vez, a campeã maranhense, que é a
quadrilha Explode Coração, do município de Duque Bacelar, do nosso
querido amigo, companheiro, Prefeito Jorge Oliveira. Por isso, eu estou
vindo a esta tribuna para enaltecer as parcerias que buscam o melhor
para a população. E aí corroborando aqui com as palavras do Deputado
Edivaldo, do Deputado Zito, aproveito para dizer a cada um de vocês
que os nossos municípios são a nossa cara, é a nossa evidência, lá de
dentro do município. Nós estamos aqui porque o município acreditou
na gente. Então, eu queria parabenizar todos e também enaltecer, na
última sexta-feira, o Prefeito Chico Freitas, do município de Lagoa
Grande do Maranhão, fez a inauguração do complexo administrativo
municipal levando a população para ter um local, onde os secretários
possam receber a população e se possa definir as ações das políticas
públicas que serão implementadas no município, a partir daquele

belíssimo complexo administrativo. Além, evidentemente, de estar
contribuindo para o desenvolvimento cultural com o grande São João
que está sendo realizado no município de Lagoa Grande. Por isso, eu
venho aqui enaltecer a fala do Deputado Edivaldo, a fala do Deputado
Zito, enaltecer o Prefeito Fábio Gentil, mais uma vez, pelo belíssimo
São João que está realizando no município de Caxias, o Prefeito Chico
Freitas, e todos aqueles que são municipalistas, que defendem o
município, que sabem da importância do município para o
desenvolvimento do nosso estado. A todos, evidentemente, preciso
enaltecer na pessoa do Governador Flávio Dino, na pessoa do Secretário
de Cultura do nosso estado, Diego Galdino, e também do Secretário de
Turismo, meu amigo Catulezinho Júnior, Catolé Júnior, que também
tem feito um grande trabalho em prol do nosso turismo no estado do
Maranhão. Por isso, neste momento, é hora de juntar forças para levar
ainda mais adiante a nossa festa principal, que é o São João. São Luís
está bonito, recebendo milhares de turistas. E nós que estamos aqui
convivendo também precisamos aplaudir a nossa Assembleia que
também realizou um São João muito oportuno, muito bonito,
organizado. E, certamente, que deixou marcas em cada um de nós.
Portanto, deixo aqui o meu abraço e minhas congratulações e agradeço
a Vossa Excelência, Senhora Presidente, que Deus nos abençoe hoje e
sempre. Até a próxima, se Ele assim nos permitir.

IV – ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Projeto de Lei nº 315/2019, de autoria
do Poder Executivo (lê). Depende de parecer. Suspendo a Sessão para
que as Comissões Técnicas emitam os pareceres.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Reaberta a Sessão. Em discussão. Com
a palavra, o Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhora
Presidente, Presidente mesmo, não é Presidenta, ouviu? Não há essa
modificação no nosso dicionário. Senhora Presidente Cleide Coutinho,
em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Orçamento, de Administração Pública e de Segurança Pública, o
Deputado Dr. Yglésio foi relator do Projeto nº 315/2019, de autoria do
Poder Executivo, enviado por meio da Mensagem n.º 39/2019. As
comissões analisaram o Projeto. O parecer do Relator foi favorável e
foi aprovado por unanimidade.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam o Projeto de Lei n.º 315/2019 permaneçam
como se encontram. Aprovado. Vai à sanção. Parecer n.º 316/2019, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em redação final ao
Projeto de Lei n.º 029/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam o parecer
permaneçam como se encontram. Aprovado. À sanção. Parecer n.º
319/2019, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em
Redação Final ao Projeto de Lei n.º 233/2019, de autoria do Deputado
Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado e vai à
sanção. Projeto de Lei n.º 253/2019, de autoria do Deputado Fábio
Macedo, que institui o Dia de Prevenção e Combate à Depressão no
Estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam o projeto permaneçam como se encontram. Aprovado. O
Projeto vai a 2º turno. Requerimento nº 342/2019, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se
encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento Nº 345/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam o requerimento permaneçam
como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento Nº 346/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão.
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Em votação. Os Deputados que aprovam o requerimento permaneçam
como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 347/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam o requerimento permaneçam
como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento à deliberação da
Mesa. Requerimento nº 348, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Deferido. Requerimento nº. 349/2019, de autoria do
Deputado Ricardo Rios (lê). Deferido. Requerimento nº 353/2019, de
autoria do Deputado Felipe dos Pneus (lê). Deferido. Inclusão na
Ordem do Dia da Sessão Ordinária, de terça-feira, dia 25 de junho.
Primeiro: requerimento n.º 354 e n.º 355/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. Segundo: requerimento n.º 356 e 357/2019, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não há orador inscrito. Tempo dos
Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado Adriano,
alguém?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Declina, Senhora
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Bloco Parlamentar Solidariedade/PP.
Deputado Fernando Pessoa, alguém está inscrito? Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Professor Marco
Aurélio. O Deputado Hélio Soares está aí?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhora
Presidente, Deputado Vinícius Louro, líder do Bloco Parlamentar
Democrático. Eu queria inscrever o Deputado Hélio Soares, por oito
minutos

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - V.Exa. é Bloco Parlamentar Democrático?
Ah, está bom, oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhora Presidente, Mesa Diretora, que eu faço as minhas
referências hoje, a Mesa está completa. Presidente, a nossa líder Detinha,
Presidente do PR Mulher, PL agora, e da Dr.ª Thaiza, aí que tão bem
representa as mulheres do Maranhão, esse trio hoje está impecável.
Mesa Diretora, Senhoras e Senhores Deputados, eu vou... tem vários
assuntos aqui que eu vou relatar aqui, aqui, em breve, em curta eloquência
para fazer primeiro um reparo aqui. Há uma semana ou duas, eu pedi
um aparte a um nobre colega que falava sobre aterros sanitários e saúde
pública. Eu pedi o aparte e referenciei que o nosso país está ainda
muito aquém com relação à saúde preventiva, enfim, que precisávamos
modernizar. E eu me referi à área metropolitana de São Luís, a quem vai
muito para a zona metropolitana e outras cidades como São José de
Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar, e eu me referi a essa área
metropolitana com relação ao lixo da nossa cidade na área metropolitana.
Ali, em Paço do Lumiar, existe uma concentração, próxima ao aeroporto,
de lixo, virou um lixão lá, mas não é área de São Luís. Então, alguém
pode interpretar mal falando com relação a São Luís. A nossa capital,
Deputada Cleide Coutinho, é uma das poucas que estão cumprindo,
Deputado Edivaldo, a Lei dos Aterros Sanitários. Como, por exemplo,
o Prefeito Edivaldo Holanda tirou daqui que ia ser inicialmente na
Ribeira, mas ele, com o cuidado que teve, transferiu da Ribeira para
Rosário onde foi feito o aterro que está funcionando direitinho. Eu já
tive a oportunidade de visitar e realmente funciona adequadamente,
assim como também os Ecopontos aqui na cidade, que é outra coisa de
grande importância que, às vezes, passa despercebida. Essa foi uma
das iniciativas do nosso Prefeito que foi de grande valia, uma vez que
isso ajuda o recolhimento do lixo da cidade, além de educar a política
dos usuários de nossa capital que precisam de iniciativas como essa

para que nós possamos falar verdadeiramente de saúde preventiva no
nosso estado e na nossa capital. Eu me referia, na época, à área
metropolitana, mais precisamente a Paço do Lumiar, onde há uma
concentração de urubus que prejudica até os voos, o transporte aéreo.
Quanto a São Luís, nós estamos, posso dizer assim porque eu me
incluo também na administração do nosso Prefeito Edivaldo Holanda,
cujo cuidado e sentimento que tem pela nossa cidade, sou testemunha,
meu querido Zito Rolim, da parceria do Prefeito com o Governador
que andam paralelamente bem sintonizados. É bem verdade que o
nosso Prefeito não gosta de muita propaganda, de ficar aqui gastando
dinheiro com a mídia e propagando o que faz, que eu acho até que ele
deveria, a título de sugestão, propagar mais para que a nossa população
fique bem esclarecida. Mas eu quero parabenizar o São João agora com
uma participação grande do nosso Prefeito. Com relação ao São João,
quer dizer que ele está com as características que nós temos, preservando
a nossa cultura, proporcionando aos turistas um grande lazer. Esse é
um assunto que eu quero deixar bem esclarecido. E agora vou me
pautar, nobres deputados e deputadas, numa reunião que tivemos hoje
no Sebrae. Eu acho o Sebrae importantíssimo, nas gestões tanto estadual
como municipal, para o desenvolvimento das nossas cidades. Estimados
colegas, faço registro, nessa manhã, para fazer um compêndio das
atividades que temos desenvolvido em prol da pesca do Maranhão.
Travamos várias reuniões, fortes discussões entre o poder público e a
iniciativa privada sobre a cadeia produtiva da pesca e da aquicultura
aqui no Maranhão. Deputado Edvaldo Holanda, o Maranhão é detentor
de um imenso potencial para pesca artesanal e industrial. E o estado
precisa de forma célere ordenar a pesca em grande escala. A nossa costa
marítima é de aproximadamente 640 quilômetros, a segunda maior do
nosso país. E às vezes a gente fica discutindo aqui assuntos que nem
deveríamos discutir, mas a nossa costa, o nosso litoral tem o potencial
imensurável de desenvolvimento na pesca em uma maneira geral, nossos
manguezais, que são aproximadamente, Deputado Edvaldo Holanda,
550 mil hectares, 50% do total brasileiro. Rico em nutriente, um
verdadeiro berçário para as espécies marinhas, um estoque de águas
doces invejável, como não tem em nenhum país do mundo, o estoque
de água que nós temos. O estado contém 11 bacias hidrográficas de
rios perenes, além de açudes, barragens, lagos, lagoas e pantanais,
perfazendo uma área estimada de 404 mil e 600 hectares. A ideia,
Senhora Presidente, nobres colegas, temos tido inúmeros debates nesse
sentido, é criar uma política de desenvolvimento da pesca e da
aquicultura, visando garantir uma dinâmica de crescimento da pesca
em uma escala bem maior do que nós temos, que ainda é muito minúscula
para o potencial que nós temos no nosso estado. A pesca artesanal
precisa urgentemente de uma reengenharia. Precisa ser renovada e
modernizada. Os métodos e técnicas utilizadas são absolutamente
predatórios. A Sagrima, por meio da Secretaria Adjunta da Pesca e da
Aquicultura, acena com várias propostas na área da pesca extrativa. O
objeto é criar oportunidade de negócios para o Maranhão com a
retomada, ou melhor, com a revitalização de investimentos do terminal
pesqueiro do Porto Grande, investimentos no entreposto pesqueiro
de São Luís, no bairro do Portinho, que todos nós conhecemos,
investimentos no Município de Apicum-Açu, local de âncora do
pescado, usando só um exemplo, mas tem outros municípios também
que são âncoras do nosso pescado, aqui do estado, com a construção
de mais um trapiche nessa área, Deputado Gentil, porque é característica
do pescado, e só tem esse porto mais próximo de onde os pescadores
ancoram. No município de Carutapera, por exemplo, também com a
construção, isso aí são investimentos já previstos na Sagrima. O
município de Carutapera também com a construção de outro trapiche
como forma de adensar a cadeia produtiva da pesca industrial no
Maranhão. Investimentos na área do turismo de pesca visando
movimentar a economia do setor e estimular a pesca esportiva, que é
outro norte referencial em desenvolvimento da pesca no nosso estado.
Agências no mundo fomentam esse tipo de turismo, além de oferecerem
os melhores roteiros, prestam informações detalhadas sobre as espécies
de pescados encontrados em determinados locais. Enfim é uma fonte
de renda significativa para o Maranhão. E o estado deixa de arrecadar,
por meio de recolhimento de taxas e impostos. Além de elevar o nome
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do estado do Maranhão a patamares maiores no mundo da pesca
esportiva, tão importante, Deputado Edivaldo, que a área metropolitana
também se junte para que nós possamos incentivar a pesca esportiva
no nosso estado. Temos todas as características, todos os instrumentos
para desenvolvermos a pesca esportiva. Não posso deixar de relembrar
a importância da iniciativa privada na cadeia produtiva do pescado. A
relação investimento privado e infraestrutura pública é condição
essencial para que obtenhamos êxito em nossa empreitada. Já se foi o
tempo em que barcos de pesca vinham a nossa costa marítima extrair o
nosso pescado para ser comercializado em outros centros sem deixar
absolutamente nada para os maranhenses. A demanda mundial para o
pescado cresce de forma avassaladora, em decorrência do aumento da
população e da busca por alimentos mais saudáveis. Portanto,
precisamos criar uma agência que estabeleça metas que contribuam
com a prática da pesca e da aquicultura para a segurança alimentar
nutricional. Tudo isso e muito mais, Senhor Presidente, será discutido
no workshop que a Secretaria iria realizar agora, dia 26, mas foi adiado
em virtude do Secretário Nacional da Pesca, Deputado Adelmo, ter
uma visita chamado pelo Presidente da República para acompanhá-lo,
em Israel. Então, ficou adiado para uma próxima oportunidade.
Esperamos contar com o apoio desta Casa, da classe empresarial, da
imprensa, e de um modo geral. Enfim, de todos os pescadores e a
população do estado em geral. O workshop será tema da cadeia
produtiva do pescado, potencial por meio de desafios para o Maranhão,
potencial, entraves e desafios para o Maranhão. Outro tema relevante,
Senhor Presidente, sobre a cadeia produtiva do abacaxi, Deputado
Adelmo. Hoje, tivemos uma reunião muito proveitosa com o presidente
do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Dr. Raimundo Coelho,
que colocou o Sebrae à disposição para execução de políticas que
contribuam para o desenvolvimento da cadeia produtiva do abacaxi.
Tratamos da identificação geográfica do abacaxi de Turiaçu. Porque
nós temos aqui, Deputado Vinícius Louro, o potencial imensurável,
mas nós não temos a certificação, que é como se fosse a certidão dos
nossos irmãos, dos nossos filhos, nossos descendentes. Então, a nossa
cadeia produtiva precisa alavancar, mas temos que iniciar com o
certificado para cada produto que nós produzirmos aqui. Turiaçu, por
exemplo, nós temos a cadeia do abacaxi que é conhecida no mundo
inteiro, mas não tem a certificação, o que foi um dos assuntos tratados.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Hélio, um aparte quando puder. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Obrigado,
Deputado, concedo já. Um passo importante é a identificação geográfica
que atesta não somente a qualidade do abacaxi de Turiaçu. Estou me
referenciando porque é um produto conhecido no mundo inteiro, no
nosso Brasil inteiro, mas não tem a certificação, então, é como se não
existisse. Discutimos a capacitação...

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Hélio, por favor, V.Ex.ª já
passou cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pois não. Eu
agradeço a sua benevolência de deixar eu continuar para finalizar.
Discutimos capacitação comercial, assistência técnica, que é
importantíssimo hoje. Nós nos ressentimos pela falta de assistência
técnica, tanto na agropecuária como na pesca. Estiveram presentes
nessa reunião, só para registrar aqui, Deputada, o professor Paulo
Henrique, da Uema, professor Gusmão, também da Uema, Osvaldo
Luís, integrante da Cooperativa de Turiaçu, doutor Artur, da Agerb,
Dr.ª Larissa, do Sebrae, Fernando Trinta, da Sagrima, Conceição
Marques, da Sagrima, e Antônio Garcez, do Sebrae. E aí, Deputado
Adelmo, na hora o presidente nos sugeriu que criássemos a Frente
Parlamentar da Agricultura aqui no nosso estado, que tem em todos os
estados, mas que nós não temos aqui. Verificando aqui que já existe
uma Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, que eu até parabenizo
pela iniciativa que é importante, mas, se for oportuno, nós poderíamos

discutir para ampliar a frente, a fim de que outro Deputado, como eu,
gostaria de criar a frente, para que não fiquemos criando uma comissão
em cima da outra que aqui eu ia criar a Comissão Parlamentar da Frente
da Agricultura, mas já tem uma criada, que é a Frente da Agricultura
familiar. Então, nós podemos ver uma maneira de ampliarmos uma
comissão para abranger toda a frente no que diz respeito à agricultura.
Concedo ao Deputado Vinícius Louro. Logo em seguida, ao Deputado
César Pires.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Hélio Soares, primeiramente quero parabenizá-lo e quero
aqui também parabenizar nossa Presidente Doutora Cleide Coutinho
por permitir que este tema continue nessa discussão, haja vista que
V.Ex.ª como sempre faz um discurso abrangendo todas as áreas.
Começou com o arraial de São Luís, depois passou para a pesca no
estado do Maranhão e agora fala da agricultura familiar. Quero aqui
aproveitar esse ensejo onde V.Ex.ª levantou temas importantíssimos
de grande relevância ao estado do Maranhão e às famílias do estado do
Maranhão, principalmente essas pessoas que vivem tanto da pesca
como da agricultura, que também nós temos na nossa região do Médio
Mearim polos, como V. Ex.ª tocou no abacaxi de Turiaçu, nós temos o
nosso abacaxi no povoado Barraquinha, no município de Lagos dos
Rodrigues. Como também na região do Médio Mearim, por meio ali
dos planos-piloto I e II, na região ali perto do município de Joselândia
e Santo Antônio dos Lopes, o plantio de banana, onde hoje é o maior
escoador de banana do nosso estado. E, se tratando da pesca, também
um dos maiores Lagos da América Latina, que é ali na cidade de
Conceição do Lago Açu, pois nós temos lá à frente o Prefeito Alexandre
Lavepel, que futuramente será um prefeito do PL. E eu quero aqui
dizer que eu me junto a seu trabalho, a esse seu esforço. Dizer que eu
me coloco à disposição, se for criada essa frente. Ou se essa mesma
que V. Exa. citou, que parece que tem nesta Casa, nós possamos fazer
com que ela realmente funcione com mais efetividade. Eu me coloco à
disposição porque esse é o nosso trabalho como Deputado Estadual. E
V.Exa. está trazendo temas que vão fomentar uma renda extra para
essas famílias carentes, essas famílias da zona rural, que nós precisamos
também olhar com muito carinho para trazer desenvolvimento e
qualidade de vida a essas pessoas.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu agradeço o
aparte do Deputado Vinicius e solicito à Mesa que incorpore ao meu
pronunciamento. Deputado Vinícius, eu vejo um horizonte muito
grande, muito bom se nós alavancarmos e que nós temos de melhor que
é a nossa costa, o nosso litoral. Concedo o aparte ao Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Que Deus
abençoe todos nós. Nada melhor do que lhe ouvir, Deputado Hélio. E
eu sei que V. Exa. é da região de Turiaçu. Eu tive a oportunidade de
estudar o genoma na época em que eu estava ainda como professor.
Não eu, mas colegas meus que são da área. E essa questão do abacaxi é
algo inusitado no Maranhão. Mas nós nos deparamos com uma coisa.
E hoje é parte desse genoma. Ele foi exportado para outras cidades do
Maranhão, mas nada chegou a ser tão doce quanto o abacaxi de Turiaçu.
Eu acho que ele recebeu algum credenciamento em nível estadual. É
bom a gente ver isso. Eu acho até que teve um projeto de lei aqui nesta
Casa reconhecendo o abacaxi de Turiaçu como algo diferenciado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu fui o
signatário da Lei nº 10.600... Me falha a memória. Eu fui signatário. Eu
tive a honra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Esse genoma foi
exportado e não deixa de ter dado algum fruto em relação a isso. Mas o
grande luxo que tem Turiaçu em relação à produção de abacaxi é o
próprio solo, Deputado, que incorpora, de alguma forma, algum
microelemento que transforma ele, de certa forma, em um abacaxi
diferenciado. E se nós progredíssemos, poderia ele ser exportado,
ordenadamente depois de receber o SIF, receber a autorização do
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Ministério da Agricultura, para que ele pudesse ser exportado. Eu
acho que isso pode ser uma luta no todo que o senhor está falado, mas
isoladamente a isso, poderia ser uma luta gloriosa de V. Ex.ª para que
pudesse prosperar, da mesma forma que está hoje a questão da mandioca
para a produção da cerveja Magnífica. Só para V. Ex.ª ter uma ideia,
estão querendo abrir inúmeros processamentos da mandioca em fécula
para poder fazer a Magnífica, que não deve, segundo a AMBEV, ser
vendida em outros estados. Então, dessa mesma forma que pode ser
feito, o abacaxi também pode ser algo que se encontrar uma organização
empresarial forte, dentro dessa situação e o Senhor incorporar essa
luta, porque eu sei que o senhor é de lá, sempre foi bem votado,
sempre foi bem reconhecido, parabéns por esta luta, pelo abacaxi,
sobretudo, né, só precisamos fazer aquela estrada que está ruim, mas o
resto tudinho está muito bom para lá para poder exportar esse abacaxi
querido lá do seu Turiaçu.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Hélio, eu gostaria que V.Exa.
concluísse, por favor.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Estamos
finalizando, porque o assunto é pertinente e até sentimental, porque
mexe com o abacaxi, com a sua benevolência, concedo aparte ao
Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (aparte) –
Nobre Deputado, Deputada Cleide, só mais um pouquinho, porque o
assunto realmente é um assunto de imensa importância para o nosso
Estado. Além da cadeia produtiva do abacaxi que se direciona um
pouco para o município Turiaçu, com a de Vossa Excelência, da minha
gestão, quando fui secretário do Estado da Agricultura Familiar, que
criamos junto ao Sebrae, inclusive, porque essa sua participação vem a
partir dessa reunião que o senhor teve com o Sebrae, eu acho que
somando-se forças nós podemos, sim, pegar a Frente Parlamentar da
Agricultura Familiar, porque a maioria dos produtores do abacaxi de
Turiaçu, são agricultores familiares. A grande maioria, em torno de 50,
60, se eu não me engano. E tem uma cooperativa, que a gente precisa
reativar aquela cooperativa que existe em Turiaçu. Nós fizemos uma
estrada, não sei evidentemente, porque uma estrada vicinal, na época,
que liga a Serra dos Pais, que é a Estrada do Abacaxi, naquela época que
nós fizemos lá, e fizemos entrega de vários outros implementos que
pudessem ajudar no desenvolvimento, mas vossa ideia é muito boa,
quero me colocar à sua disposição, de Vossa Excelência, dizer que a
Frente Parlamentar inclui, sim, porque, como eu falei, anteriormente, a
maioria dos agricultores que produzem o abacaxi do Turiaçu são
pequenos agricultores, são agricultores familiares. Então, eu acho que
a Frente podemos fazer uma junção das ideias e trabalhar nesse sentido,
o Sebrae é um grande parceiro, a Embrapa, as universidades são muito
importantes, mas eu quero fazer um outro destaque a uma região,
como colocou aqui o Deputado Vinícius Louro, da região de Lago dos
Rodrigues, na Barraquinha, da terra do meu querido amigo Chico Sales,
cinco vezes Presidente da Fetaema, Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais do Maranhão. E também o município de São
Domingos do Maranhão, que é o maior produtor de abacaxi do nosso
Estado. O abacaxi de Turiaçu é absolutamente diferente do abacaxi de
São Domingos. O abacaxi de São Domingos é exportado para a
Argentina, é exportado para o sul do país e a grande quantidade de
produção naquele município. Infelizmente, na saída do ex-Prefeito
tratorzão, e aqui eu peço um destaque, nós realizamos lá o Festival do
Abacaxi, muito conhecido da região, forte influência daquele evento.
Mas, infelizmente, o Tratorzão não conseguiu a sua reeleição, e assumiu
a nova prefeitura que não deu prosseguimento a este importante evento.
Que dava visibilidade e, além de tudo, levava tecnologia à região de São
Domingos. E foi construída uma agroindústria, Deputado Hélio Soares,
importantíssima para a região, mas que, infelizmente, também a
agroindústria não continuou as suas ações, por falta de gerenciamento
e, evidentemente, de vontade política de gestão do município. Então,
eu queria deixar aqui registrado os aplausos à Vossa iniciativa, me

colocar à disposição. A Frente Parlamentar da Agricultura Familiar tem
tudo a ver com a cadeia produtiva do abacaxi. Acho que uma reunião
incluindo os agentes, que Vossa Excelência participou da reunião,
acrescentando o sistema Saf para participar também dessa reunião. Eu
vi que V.Ex.ª colocou alguns nomes que já participaram, e a Frente
Parlamentar à sua disposição para que possamos estar juntos e imbuídos
nesse propósito. Acho pertinente, Vossa Excelência é da região e conhece
mais do que ninguém o potencial do abacaxi de Turiaçu, que possamos
juntar forças e finalmente fazer com que, assim como é o Bumba Meu
Boi na cultura, o abacaxi de Turiaçu seja na agricultura familiar o nosso
grande produto de exportação para o nosso País. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Agradeço,
Deputado Adelmo, eu sabia do seu sentimento. Por isso, eu tive o
cuidado de propor a união da outra Frente para não criarmos uma
Frente em cima da outra quase com o mesmo sentido, até por uma
questão ética e por conhecer o seu sentimento fazer essa proposição
aqui a Vossa Excelência para unirmos pelo sentimento que V. Exa., tem
pela agricultura de uma maneira geral. Então, eu fiz questão aqui de
abordar esse assunto e nós temos também deputada Cleide outras
culturas também com outras regiões o nosso Maranhão, é o Estado
mais rico com essas características que nós temos, senão vejamos, nós
temos na região ali do Médio Mearim a plantação de melancia, a
plantação do arroz, está certo no Médio Mearim. Nós temos também
a produção leiteira na região Tocantina, nós temos aqui na baixada, a
farinha biriba também e outras culturas que nós temos que explorar o
que nós temos já característica, então, Deputado Adelmo nós temos
que lutar pela identificação geográfica que atesta não somente a
qualidade do abacaxi. Eu falei do abacaxi como uma referência porque
é uma referência do nosso Maranhão, eu tenho o orgulho e prazer de
ser o signatário da Lei que torna o abacaxi de Turiaçu um bem cultural
do nosso Maranhão, eu agradeço aqui a benevolência da nossa presidente,
por isso que eu gosto de tratar com as mulheres, as mulheres têm um
sentimento mais apurado, um sentimento mais saudável e me deixou
aqui levar o assunto da nossa agroindústria de uma maneira geral e da
agricultura até o fim. Muito obrigado. Presidente. Muito obrigado a
nossa querida Thaiza, que está aí compondo a Mesa, e a minha amiga
Detinha, que deixou aqui em andamento. Muito obrigado a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputado.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não há oradores inscritos.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe dos

Pneus.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as):  Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Pará Figueiredo,
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Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutora
Thaiza Hortegal, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Rildo
Amaral, Roberto Costa e Zé Inácio Lula. 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 Vinicius Louro, Antônio Pereira,
Adriano, Wellington do Curso, Doutor Yglésio e Duarte Júnior. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em primeiro turno, regime de
prioridade, o Projeto de Lei nº 219/2019, de autoria do Poder Executivo,
(Mensagem nº 024/2019) que extingue a Fundação Nice Lobão e dá outras
providências. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações do Trabalho, este projeto foi aprovado e
encaminhado ao segundo turno de votação, registrando-se os votos
contrários do Deputado Adriano e Wellington do Curso.  Em segundo
turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC, o Projeto de
Lei nº 228/2019, de autoria do Deputado José Gentil, que institui o “Dia
Estadual da Constituição do Estado do Maranhão” e dá outras providências
foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Com pareceres
favoráveis da CCJC e da Comissão de Saúde, em primeiro turno, tramitação
ordinária foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação,
os Projetos de Leis nos: 227/2019, que institui a Política de Atenção,
Acompanhamento e Tratamento do Alcoolismo entre Mulheres e Homens,
com o objetivo de desenvolver medidas de prevenção, controle e assistência
aos dependentes do álcool no âmbito do estado do Maranhão e 254/2019,
que dispõe sobre a criação de um Programa de Auxílio Psicoterápico a
pessoas com depressão, ambos de autoria do Deputado Fábio Macedo.
Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei nº 245/
2019, de autoria do Deputado Zito Rolim, que estabelece diretrizes para a
prevenção e a punição de atos de vandalismo, pichação e depredação do
patrimônio público e privado, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências, foi aprovado encaminhado ao segundo turno de
votação, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Segurança
Pública. O Projeto de Lei nº 196/2019, de autoria do Deputado Doutor
Leonardo Sá, foi transferido para a próxima Sessão ordinária em virtude da
ausência do autor. Submetidos à deliberação do plenário, foram aprovados
os Requerimentos nos: 342/2019, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando regime de urgência para a Moção de aplausos nº 011/
2019, de sua autoria, à CONJOVE pelos relevantes serviços prestados à
sociedade de Imperatriz; 343/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
solicitando que sejam registrados nos anais da Casa votos de congratulações
à população do município de Governador Luiz Rocha, pela passagem de
seu vigésimo segundo aniversário e 344/2019, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº
315/2019, de autoria do Poder Executivo.  Submetido à deliberação da
Mesa, foi deferido o Requerimento nº 341/2019, de autoria da Deputada
Mical Damasceno, justificando a sua ausência das sessões plenárias no
período de 05 a 11 de junho do ano em curso, conforme atestado médico.
Na forma Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Parecer nº 316/2019, de autoria da CCJC; o Projeto de Lei nº
253/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo e os Requerimentos nos:
345, 346, 347 e 348/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso;
349/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios; 351 e 352/2019, de
autoria do Deputado Zito Rolim e 353/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente.  No Tempo dos Partidos e Blocos se pronunciaram os
Deputados Vinícius  Louro, falando pelo Bloco Parlamentar Democrático
e Wellington do Curso, pelo PSDB. 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, 24 de junho de
2019.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 005/2019

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

221/2019, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que “Dispõe
sobre o estabelecimento de Perímetro de Proteção Escolar no entorno de
unidades escolares da rede estadual de ensino no Estado do Maranhão, e
dá outras providências.”

Convém relatar, que a proposição foi aprovada na forma de emenda
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa (Parecer nº
299/2019), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão de
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

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

 Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se lembrar
que o presente projeto tem como objetivo estabelecer uma área de proteção
no entorno das escolas públicas estaduais do nosso Estado para além dos
seus limites físicos. Trata da delimitação de área de segurança escolar que
corresponda no mínimo a 100 (cem) metros, a partir dos portões de
entrada e de saída das escolas.

  De acordo com a Justificativa, o Poder Público terá de intensificar
os serviços de fiscalização do comércio existente, em especial o de
ambulantes, coibindo a comercialização de produtos ilícitos e controlar o
acesso de crianças e adolescentes ao consumo de bebidas alcóolicas e
produtos farmacêuticos que possam causar dependência química, assim
como à gasolina e outras substâncias inflamáveis ou explosivas e fogos de
artifício. Nessas áreas, também deverá ser realizada a fiscalização contra a
realização de jogos de azar e jogos eletrônicos movidos a dinheiro, bem
como o controle de limite de velocidade.

Trata-se, como se vê, de um programa setorizado o qual faz com
que todo o perímetro em volta de cada estabelecimento de ensino seja
monitorado pela Segurança Pública, com abordagem de suspeitos e
intervenções pontuais dentro das escolas.

Além de garantir mais segurança e proteção para escolas, o
programa também estreita os laços entre Polícia Militar, pais, alunos,
diretores e demais colaboradores das escolas.

A proposição de Lei, sob exame, é de grande relevância, visto que
estabelece medidas de segurança no ambiente escolar.

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

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

aprovação do Projeto de Lei nº 221/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência

e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 221/2019, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 19 de junho de 2019.

Presidente  Deputado Hélio Soares
Relator Deputado Hélio Soares

Vota a favor                                                         Vota contra
 Deputado Edivaldo Holanda
 Deputado Ricardo Rios
 Deputada Mical Damasceno
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REQUERIMENTO Nº 018 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/15, requeremos a
Vossa Excelência o registro, perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar em Defesa do FUNDEB e da Valorização dos
Profissionais da Educação, entidade suprapartidária de cunho associativo,
sem fins lucrativos, constituídos nos termos da ata de fundação e do
estatuto em anexo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio Manuel Beckman,
em 17 de junho de 2019. - “É de Luta, é da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual PT

JUSTIFICATIVA

Todos são unânimes em afirmar que uma boa educação promove
o desenvolvimento de uma nação. Todos os países que priorizaram a
educação como estratégia para seu crescimento econômico e na redução
das desigualdades, possui, hoje, riqueza bem distribuída garantindo o bem-
estar do seu povo.

Muitos são os desafios e os debates que precisam ser travados
para melhorarmos a educação no Brasil. Desde os primórdios, as elites
tomavam a educação como exclusividade sua, e era promovida com os
recursos públicos.

No Maranhão, apesar dos esforços na implantação do Plano
Estadual de Educação nessa década, o estado tem trabalhado para atingir a
quantidade necessária de escolas, propiciando a oferta plena de vaga para
as nossas crianças, mas ainda falta avançar na qualidade educacional para
elevar o nível intelectual de cada cidadão.

Portanto, não existe uma educação de qualidade sem recursos para
execução de suas metas e estratégias, por isso foi criado no Brasil o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB) em 2006, passando a valer em
2007 para aplicação exclusiva na educação básica, que engloba a educação
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Pelas regras atuais ele se
encerra em 2020.

O FUNDEB é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito
estadual, ou seja, há um fundo para cada estado e um para o Distrito
Federal. Em cada estado é composto por 20% do Fundo de Participação
dos Estados (FPE), do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e da
arrecadação de impostos como o ICMS e o IPI, entre outros.

Uma comissão especial na Câmara dos Deputados foi criada em
27 de fevereiro de 2019 para elaborar um parecer para a PEC (Proposta de
Emenda Constitucional) 15/15, que propõe tornar permanente o FUNDEB,
fundo de desenvolvimento para a educação básica. Neste ano a estimativa
de receita do FUNDEB é de R$ 156 bi (Cento e cinquenta e seis bilhões)
de reais, e o fundo costuma representar R$ 4 a cada R$ 10 gastos em
educação no país.

Portanto, é uma matéria essencial para viabilizar as condições
reais para o desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado do Maranhão,
e esta Casa Legislativa precisa se integrar neste debate que se trava a nível
nacional, com reflexo diretos na vida do Povo.

Temos grandes desafios em relação à garantia da educação básica
com qualidade; desafios na redução das desigualdades e à valorização das
diversidades; desafios sobre à valorização dos profissionais da educação e
aqueles relativos à educação superior.

Todos esses desafios e questões referentes a educação são
importantes e necessários para debates e elaboração de propostas que
visam superar os desafios da educação de nosso estado.

Portanto, no Encontro Nacional de Presidentes e Vice-Presidentes
de Comissões de Educação das Assembleias Legislativas, propomos e
assumimos o compromisso de promover Frentes Parlamentares estaduais
entre as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais e promover
também os Pactos pelo FUNDEB Permanente e implementação dos Planos
Estaduais e Municipais de Educação entre a bancada federal de cada Unidade
da Federação, Assembleias Legislativas e representações da UNDIME.
(Carta em anexo).

Dessa forma apresento nesta casa o Projeto de Resolução, a
presente proposição é mais uma estratégia para que a educação e o debate
educacional ganhe crescente e significativa reflexão e ação concreta junto
ao governo e à sociedade do nosso Estado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio Manuel Beckman,
em 17 de junho de 2019. - “É de Luta, é da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual PT.
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