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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/07/2019 – 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 09.07.2019

I – PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 162, §1° R.I.)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
DISPÕE SOBRE A LEGITIMAÇÃO DA INICIATIVA POPULAR
PARA A PROPOSIÇÃO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
NA FORMA DE SUBSTITUTIVO – RELATOR DEPUTADO
CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 090/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, QUE OBRIGA OS
ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO ESTADO A
INSERIR NAS PLACAS DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO
SÍMBOLO MUNDIAL DO AUTISMO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

III - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 092/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO A GASTRONOMIA
MARANHENSE. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

4. PROJETO DE LEI Nº 093/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, ESTABELECE DIRETRIZES
PARA A INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO DA GASTRONOMIA -PDG. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES E COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS – RELATOR DEPUTADO ZITO ROLIM.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

5. PROJETO DE LEI Nº 105/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES DOS
SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO
CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E COMISSÃO DE SAÚDE –
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE
CONCEDE A MEDALHA JOÃO DO VALE AO SENHOR JOSÉ
RIBAMAR COELHO SANTOS, (ZECA BALEIRO). COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DO REGIMENTO
INTERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA
E DA MESA DIRETORA, RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA (3ª SESSÃO). TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 390, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA
SESSÃO SOLENE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, PARA
HOMENAGEAR OS 50 ANOS DA TRADICIONAL FESTA DA
JUÇARA, FESTEJO CONSAGRADO NO CALENDÁRIO
CULTURAL DE SÃO LUÍS QUE OCORRE ANUALMENTE NA
COMUNIDADE DO MARACANÃ.  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 391, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA SEJAM ENVIADAS MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS MILITARES: CB PM
90/07 BARROSO – VOLNEY BARROSO MARQUES, SD PM 1222/
16 PÉNHA – ADERSON LUÍS PENHA DA SILVA, SD PM 177/16
MOISÉS – MOISÉS NERY LOPES, SD PM 627/EDSON  - EDSON
DE SOUZA PEREIRA, SD PM 310/17 MIRANDA – DAWID
MIRANDA DA SILVA, GUARNIÇÃO PERTENCENTE AO
ESQUADRÃO PRETORIANO DO 7º BPM, NA CIDADE DE
SANTA INÊS/MA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO N° 395/19, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, REQUER, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
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VIANA, PELA PASSAGEM DE MAIS UM ANIVERSÁRIO NO
DIA 08 DE JULHO, COMPLETANDO 262 ANOS DE
FUNDAÇÃO.

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 392/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, SEJAM SOLICITADAS AO PREFEITO DE SÃO LUÍS, O
SR. EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, E AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO
LULA FYLHO, INFORMAÇÕES ACERCA DA CONSTRUÇÃO
DA MATERNIDADE DA CIDADE OPERÁRIA.

12. REQUERIMENTO Nº 393/19, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS À
SENHORA ILZA MARLENE RODRIGUES LIMA, DIRETORA
DA CRECHE ESCOLA SEMENTINHA, DESTA ASSEMBLEIA,
PELO FALECIMENTO DE SUA DILETA MÃE, SENHORA SINHÁ
GOMES DE LIMA, ESPOSA DO EX-VEREADOR DO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, O SR. CÍCERO
MIGUEL, OCORRIDO EM 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

13. REQUERIMENTO N° 394/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO, QUE ESTA CASA SE
CONGRATULA COM OS DEMAIS BARRA-CORDENSES,
PARABENIZANDO O SENHOR PASTOR MATEUS PESSOA DE
CARVALHO, PELOS SEUS IMPRESCINDÍVEIS SERVIÇOS
PRESTADOS À POPULAÇÃO DE BARRA DO CORDA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 09/07/2019

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 357/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, dispõe sobre a criação do “Programa Sorriso
Saudável na Terceira Idade”, destinado às pessoas idosas residentes
em clínicas e unidades geriátricas de saúde, instituições de longa
permanência, abrigos ou similares no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 358/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, institui a realização do exame que detecta a
trombofilia, à toda mulher em idade fértil, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 359/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, dispõe sobre a instalação de placas em
Braile com a relação das linhas de ônibus e seu roteiro de viagem nas
estações rodoviárias do Estado do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 360/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o prêmio “Escola Amiga da
Natureza”.

5. PROJETO DE LEI Nº 361/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre o reconhecimento dos
pacientes que apresentam fissura palatina ou labiopalatina não
reabilitados como pessoas com deficiência no âmbito do Estado do
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 362/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, declara Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão o Evento Canta Barra, realizado no Município de
Barra do Corda/MA.

7. PROJETO DE LEI Nº 363/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua (teste da linguinha)
em crianças recém-nascidas na rede pública de saúde do Estado do
Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 364/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de mangueiras transparentes nas bombas de combustíveis
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI Nº 365/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, considera de Utilidade Pública a “Associação
dos Moradores do Povoado Canto da Ilha e Adjacências –
AMPCISMA”, com sede e foro no Município de Santana do Maranhão,
no Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 069/
19, de autoria do Senhor Deputado Antonio Pereira, concedendo a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Luiz
César da Silva Costa.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 070/
19, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, concedendo a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José
Antônio Dias Toffoli.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
12. PROJETO DE LEI Nº 355/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, dispõe sobre a criação do Dia do
Optometrista, a ser comemorado no dia 23 de março.

13. PROJETO DE LEI Nº 356/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, dispõe sobre o funcionamento de gabinetes
optométricos de profissionais habilitados para o atendimento  à saúde
visual primária na rede privada do Estado do Maranhão.

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 068/
19, de autoria do Senhor Deputado Vinicius Louro concedendo a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Vice-almirante
Antônio Carlos Soares Guerreiro.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 353/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, institui no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão a Semana Estadual do Empreendedor.

2. PROJETO DE LEI Nº 354/19, de autoria do Senhor
Deputado Hélio Soares, considera de Utilidade Pública, a Assembléia
de Deus Vida, com sede e foro em São Luis-MA.

3. MOÇÃO Nº 014/19, de autoria do Senhor Deputado Vinicius
Louro, de protestos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT, pela péssima situação de conservação das estradas
do Maranhão.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 350/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, 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.

2. PROJETO DE LEI Nº 351/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, proíbe as instituições financeiras, no âmbito do
Estado do Maranhão, ofertar e celebrar contrato de empréstimo
financeiro com aposentados e pensionista através de contato telefônico.

3. PROJETO DE LEI Nº 352/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, determina que  hospitais, clínicas, unidades
de pronto atendimento, postos de saúde e estabelecimentos congêneres
no Estado do Maranhão ofereçam leito separado para mães de natimorto
e mães com óbito fetal e, se necessário ou solicitado, com
acompanhamento psicológico.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 08 DE JULHO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell

Lages.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – 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 WELLINGTON DO CURSO (lê Texto Bíblico e Ata) –
Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 357 / 19

Dispõe sobre a criação do “Programa Sorriso
Saudável na Terceira Idade”, destinado às pessoas
idosas residentes em clínicas e unidades geriátricas
de saúde, instituições de longa permanência,
abrigos ou similares no Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica criado o “Programa Sorriso Saudável na Terceira
Idade”, voltado para os cuidados de saúde bucal de pessoas idosas que
residam em clínicas e unidades geriátricas de saúde, instituições de
longa permanência (ILP), abrigos ou similares no Estado do Maranhão.

Parágrafo único - Esta Lei tem como objetivo assegurar o
direito de acesso às ações e serviços de saúde bucal para pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do Estatuto
do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, que atendam
ao disposto no “caput” deste artigo.

Artigo 2º - As clínicas e unidades geriátricas de saúde,
instituições de longa permanência (ILP), abrigos ou similares, das redes
pública ou privada, ficam obrigadas a oferecer aos idosos o serviço
odontológico de avaliação diagnóstica, assim como todo planejamento
de tratamento no momento de sua admissão, de modo a integrar avaliação
e planejamento do atendimento nutricional, médico e de enfermagem,
de acordo com as necessidades individuais de cada idoso em relação ao
seu diagnóstico de saúde bucal.

Artigo 3º- Após o diagnóstico, o plano de tratamento
odontológico assinado e com identificação do número de inscrição do
profissional no Conselho Regional de Odontologia, deve ser autorizado
pelo idoso ou por seu responsável legal.

Artigo 4º - O “Programa Sorriso Saudável na Terceira Idade”,
a que se refere esta Lei, funcionará em caráter permanente, visando
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atender com dignidade o idoso, de acordo com as suas necessidades, e
terá como resultados:

I – oferecer a essas pessoas idosas os procedimentos
odontológicos, exame clínico, orientação sobre técnica de escovação e
higienização, aplicação de flúor, encaminhamento para atendimento
especializado, realização de exames odontológicos e acesso ao processo
de obturação, restauração, extração ou colocação de próteses móveis
ou fixas voltados para a reabilitação oral, de acordo com as necessidades
específicas;

II – viabilizar o atendimento orientado pelo critério de maior
vulnerabilidade, considerados a maior idade, estado geral de saúde,
condições de assistência familiar, intensidade da dor decorrente dos
problemas bucais e urgência no atendimento, devendo os demais
pacientes idosos serem atendidos pela ordem dessa triagem que deve
também observar o grau de dependência do idoso, conforme os termos
da Resolução - RDC Nº 283, de 26 de setembro de 2005, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária:

a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que
requeiram uso de equipamentos de auto-ajuda;

b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até
três atividades de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação,
mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração
cognitiva controlada;

c) Grau de Dependência III - idosos com dependência que
requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a
vida diária e ou com comprometimento cognitivo;

III – reabilitar as funções mastigatórias, de deglutição, fala e a
autoestima do idoso por meio da reabilitação oral;

IV – prevenir doenças e realizar o diagnóstico precoce de câncer
bucal;

V – promover a saúde bucal;
VI – distribuir às pessoas assistidas pelo “Programa Sorriso

Saudável na Terceira Idade”, um kit de higiene bucal contendo uma
escova de dente, pasta, fio dental e, para aqueles que usam prótese
removível, o fixador para a prótese, com o folheto informativo com
informações sobre os cuidados com a saúde bucal;

VII – agendar no cartão da pessoa idosa seus retornos periódicos
para tratamento bucal regular preventivo;

VIII – envolver os cuidadores de idosos, familiares e gestores
das unidades de longa permanência no monitoramento dos
agendamentos e retorno ao cirurgião-dentista;

IX – agendar tratamento e viabilizar transporte adequado às
necessidades do idoso de forma a garantir que seu tratamento seja
finalizado;

X – oferecer acolhimento e apoio psicológico para pessoas
idosas traumatizadas com seu histórico de saúde bucal.

Artigo 5º - Na hipótese de descumprimento desta Lei, ficarão
os responsáveis legais pela respectiva instituição sujeitos às seguintes
penalidades:

I – pagamento de multa no valor correspondente a 1.000 (Um
Mil) Unidade Fiscal de Referência do Estado do Maranhão - UFR/
MA).

II – na reincidência, multa de 3.000 (Três Mil) UFR/MA.
Artigo 6º - A coordenação do “Programa Sorriso Saudável na

Terceira Idade” ficará a cargo da Secretaria de Estado da Saúde, cabendo
aos Conselhos Estadual e Municipal do Idoso o acompanhamento de
suas ações.

Artigo 7º - A Vigilância Sanitária do Estado do Maranhão e os
órgãos municipais de vigilância em saúde devem incluir em seu roteiro
de inspeção em clínicas e unidades geriátricas de saúde, instituições de
longa permanência (ILP), abrigos ou similares, no campo de assistência
ao idoso, a informação “encaminhamento para tratamento odontológico
e reabilitação oral”.

Artigo 8º - A fiscalização do cumprimento desta Lei, aferição
de seus resultados e autuação administrativa ficarão a cargo da Vigilância
Sanitária do Estado do Maranhão e do respectivo órgão municipal de
vigilância em saúde.

Artigo 9º - As multas advindas do descumprimento desta Lei
serão revertidas em favor das ações de saúde bucal no Sistema Único
de Saúde (SUS).

Artigo 10º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Artigo 11º - Esta Lei entra em vigor após decorridos 90
(noventa) dias de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA
As cáries e os problemas com a raiz dos dentes são mais comuns

em pessoas da terceira idade. Por isso, é importante não só a orientação
como também o acompanhamento através de profissional especializado.
A sensibilidade pode se agravar com a idade. Com o passar do tempo
é normal haver retração gengival que expõe áreas do dente que não
estão protegidas pelo esmalte dental. Estas áreas podem ser
particularmente doloridas quando atingidas por alimentos e bebidas
quentes ou frias. Nos casos mais severos, pode ocorrer sensibilidade
com relação ao ar frio e a alimentos e líquidos doces ou amargos. As
pessoas mais velhas se queixam de boca seca com frequência. Este
problema pode ser causado por medicamentos ou por distúrbios da
saúde. Enfermidades preexistentes (diabete, problemas cardíacos,
câncer) podem afetar a saúde da sua boca. As dentaduras tornam mais
fácil a vida de muitas pessoas da terceira idade, mas exigem cuidados
especiais. A gengivite é um problema que afeta pessoas de todas as
idades e que pode se tornar muito sério, especialmente em pessoas de
mais de 40 anos. Vários fatores podem agravar a gengivite, inclusive:
má alimentação, higiene bucal inadequada, doenças sistêmicas, como a
diabete, enfermidades cardíacas e câncer, fatores ambientais, tais como
o estresse e o fumo, e certos medicamentos que podem influenciar os
problemas gengivais. Como as doenças gengivais são reversíveis em
seus primeiros estágios, é importante diagnosticá-las o mais cedo
possível. As coroas e pontes, por exemplo, são usadas para reforçar
dentes danificados ou substituir dentes extraídos.

De acordo com o IBGE, o número de idosos com 80 anos ou
mais pode passar de 19 milhões em 2060, um crescimento de mais de
27 vezes em relação a 1980, quando o Brasil tinha pouco mais de 500
mil pessoas nesta faixa etária. Hoje, o país contabiliza quase 3,5 milhões
de pessoas com mais de 80 anos. Ao mesmo tempo em que os brasileiros
estão vivendo mais, há também uma mudança de comportamento.
Hoje, os idosos são mais ativos, preocupam-se com a aparência e
sonham em abrir mão das dentaduras. Resultado desta tendência foi a
criação, em 2001, de uma especialidade dedicada à reabilitação bucal de
idosos, a Odontogeriatria.

O referido projeto de lei vai ao encontro de diretrizes da política
nacional de saúde bucal, inseridas no Estatuto do Idoso, que asseguram
o respeito e a garantia à saúde do idoso, e que o serviço de saúde seja
organizado com base no acolhimento do usuário, garantido por equipe
multiprofissional capaz de promover a humanização das relações
estabelecidas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres membros
desta Casa, para a aprovação da referida proposição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 358 / 19

Institui a realização do exame que detecta a
trombofilia, à toda mulher em idade fértil, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Artigo 1º – Assegura à todas as mulheres entre 10 a 49 anos de
idade, a realização dos exames que detectam a trombofilia e que constam
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na tabela de Procedimentos do SUS, em todos os estabelecimentos de
saúde, públicos ou privados, credenciados ao Sistema Único de Saúde
– SUS – mediante guia de solicitação médica.

§ 1º - Será realizada uma detalhada anamnese logo na primeira
consulta com o obstetra ou ginecologista, permitindo ao profissional
conhecer o histórico familiar da paciente, principalmente com relação
aos parentes de primeiro grau com diagnóstico de trombose ou gravidez
com complicações e outros fatores hereditários.

§ 2º - Após a realização da anamnese, constatada a importância
da realização do exame, o médico solicitará, com justificativas em anexo
à guia.

Artigo 2º – Os estabelecimentos de saúde deverão fixar em
local visível à toda população o direito à realização dos exames.

Artigo 3º – O órgão responsável pela saúde no Estado, poderá
realizar campanhas sobre os riscos da trombofilia em mulheres que
fazem uso de anticoncepcional e são portadoras do gene além dos
cuidados que a gestante precisa ter para prevenção e tratamento.

Artigo 4º– Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a celebrar
convênios com o Ministério da Saúde, Planos de Saúde e a abrir crédito
suplementar ao orçamento anual, para garantir a execução da presente
lei.

Artigo 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA
O artigo 6º da Constituição Federal dispõe que “são direitos

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição”.

Em seguida, o artigo 24, XII, do mesmo diploma legal,
determinou, ao mencionar a competência concorrente, que pode o
Estado legislar sobre proteção e defesa da saúde.

Considerando o direito a “proteção à maternidade” e a
determinação legal de que cabe ao Estado legislar sobre a proteção e
defesa da saúde propomos este projeto de lei, pois tendo por referência
o Relatório nº 59 do Ministério da Saúde “HEPARINA DE BAIXO
PESO MOLECULAR EM GESTANTES E PUÉRPERAS COM
TROMBOFILIA” usamos a definição à “doença trombofilia que se
caracteriza como um grupo de distúrbios da coagulação associados a
uma predisposição a eventos trombóticos como trombose venosa
profunda e embolia pulmonar potencialmente fatal. Tais estados de
hipercoagulabilidade podem ser adquiridos (aquelas associadas com
anticorpos antifosfolipídios, geralmente anticorpos anticardiolipina e
lupus anticoagulante) ou herdados geneticamente (como a mutação
do fator V Leiden, a deficiência de anticoagulantes fisiológicos proteína
C, proteína S e antitrombina e a mutação do gene protrombina
G20210A) . Dentre outras causas de trombofilias adquiridas, podem
ser mencionadas: hemoglobinúria paroxística noturna, doenças
mieloproliferativas, neoplasias, gravidez e puerpério, síndrome
nefrótica, hiperviscosidade, uso de anticoncepcional oral e outros
medicamentos, trauma e operações e imobilização prolongada. Os
distúrbios caracterizados pelas trombofilias estão fortemente
associados com tromboembolismo venoso como trombose venosa
profunda e embolia pulmonar potencialmente fatal. Diversas
publicações recentes relacionam as trombofilias a eventos obstétricos
adversos, como retardo de crescimento fetal intrauterino,
natimortalidade, início precoce de pré-eclâmpsia grave e decolamento
de placenta”, (com respeito as devidas referências às fontes
evidenciadas pelo material de consulta, os grifos em negrito foram
realizados para destacar a questão do presente projeto de lei).

A Trombofilia é tratada como uma tendência ao chamado
“sangue grosso”, que, na prática, contribui para o entupimento de
veias. Para as grávidas, a trombofilia é perigosa, como o sangue fica

mais espesso, pode haver entupimento tanto das veias da mãe como
obstrução da circulação do sangue que vai para a placenta. Se metade
das veias da placenta entopem, ela começa a se descolar antes da hora
– esse é um dos principais riscos para grávida com trombofilia. Nos
casos menos agressivos, pode haver obstrução parcial das veias da
placenta. Isso reduz o fluxo de sangue e, consequentemente, de
nutrientes que chegam ao bebê. Por isso, a trombofilia também está
ligada à redução do crescimento fetal. Além disso, quando 90% das
veias da placenta ficam obstruídas, o bebê vai a óbito. Isso aumenta o
risco de abortos de repetição, assim como de parto prematuro. Em
relação à saúde da mãe, uma das complicações mais temidas é a embolia
pulmonar, que é quando as artérias ou veias do pulmão ficam obstruídas.
Além disso, a gestante com trombofilia tem mais risco de desenvolver
pré-eclâmpsia.

O diagnóstico sobre a trombofilia hereditária ou adquirida é de
caráter de urgência para a proteção à vida das mulheres em idade fértil
(10 a 49 anos faixa etária Organização Mundial de Saúde, referência:
“Estudo da Mortalidade de Mulheres de 10 a 49 anos, com ênfase na
Mortalidade Materna – Relatório Final”, Ministério da Saúde), pois
muitas mulheres somente são diagnósticas após terem vários abortos
consecutivos, devido ser um problema silencioso, onde não há dor e
não há sinais de possuir a doença.

A realização do exame é importante, permitirá às mulheres
predispostas ao surgimento de trombose - Trombofilia buscar métodos
contraceptivos alternativos e fazer o uso de anticoagulantes. O
planejamento a uma gravidez, o acompanhamento durante a gestação e
a prevenção pós-parto, são cuidados e direitos de todas as mulheres.

A realização do exame que detecta a trombofilia é de alto custo
e por isso necessitamos de sua inclusão pelo SUS, e solicitamos aos
nobres pares pela aprovação deste projeto de lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 359 / 19

Dispõe sobre a instalação de placas em Braille
com a relação das linhas de ônibus e seu roteiro
de viagem nas estações rodoviárias do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - É obrigatória a instalação de placas em Braille, com
relação das linhas de ônibus e seu roteiro de viagem, assim como, de
mapa tátil, nas estações de ônibus em todo Estado do Maranhão para
direcionamento e orientação de pessoas com deficiência visual.

Artigo 2 º - As placas escritas em Braille atenderão aos
requisitos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência –
Lei Federal nº 13.146/2015.

Artigo 3º- O descumprimento desta lei acarretará ao infrator
as seguintes penalidades:

I – multa de 1.000 (um mil) UFESP;
II – no caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Artigo 5º- As despesas decorrentes desta lei correrão por conta

das verbas orçamentárias vigentes ou suplementadas se necessário.
Artigo 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA
A presente propositura dispõe acerca da obrigatoriedade de

instalação de placas em Braille com a relação das linhas de ônibus nos
terminais rodoviários do Estado do Maranhão, propiciando mais um
meio de acessibilidade às pessoas com deficiência visual.
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De plano, convém esclarecer que, conforme se depreende do

texto da lei, a presente medida legislativa dispõe de assunto perfilado
no elenco de matérias de competência do Estado, uma vez que estipula
normas de acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência.

A instalação de placas escritas em Braille nas estações
rodoviárias de todo o Estado do Maranhão, com a relação das linhas de
ônibus e seu roteiro de viagem, além do mapa tátil, permitem às pessoas
com deficiência visual ter maior facilidade de locomoção, assegurando
o seu direito de ir e vir.

Insta frisar que, atualmente, as pessoas com deficiência visual,
tem de se socorrer da ajuda de outras pessoas para informações sobre
os itinerários e linhas de ônibus, o que lhes causa inúmeros
constrangimentos.

Portanto, referido Projeto representa mais um passo na luta
em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tema de grande
importância para a sociedade.

Desta feita, na certeza de que podemos contar com a
colaboração dos nossos nobres pares, os quais entenderão a grandeza
desta iniciativa legislativa, os quais conclamo a convertê-la em Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 360 / 19

Institui o Prêmio “Escola Amiga da Natureza”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído o Prêmio “Escola Amiga da
Natureza”, a ser entregue, anualmente, às escolas públicas e privadas
que apresentarem os melhores resultados no desenvolvimento de
programas e atividades voltados à questão da preservação do meio
ambiente.

§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se meio ambiente o
conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes
de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo,
sobre os seres vivos e as atividades humanas.

§ 2º - Poderão concorrer ao Prêmio programas e experiências
envolvendo professores e alunos dos níveis de Ensino Fundamental e
Médio.

§ 3º - Serão premiadas até 10% (dez por cento) das escolas
pertencentes a cada Diretoria de Ensino do Estado.

Artigo 2º - Para a seleção das escolas que concorrerão ao Prêmio,
deverá ser considerado o atendimento a requisitos que indiquem o
comprometimento da instituição com a preservação do meio ambiente,
dentre os quais:

I – formação continuada dos docentes na área ambiental;
II – educação ambiental ministrada de forma transversal com

as demais disciplinas do currículo escolar durante todo o período letivo;
III – incentivo aos alunos para que desenvolvam programas e

experiências que visem à conscientização da comunidade local para o
consumo sustentável e a preservação do equilíbrio do meio ambiente;

IV – promoção de campanhas de divulgação, seminários,
palestras, mesas-redondas, feiras, apresentações culturais, visitas
monitoradas, entre outras atividades sobre o tema;

V – desenvolvimento de projetos que envolvam os alunos em
experiências práticas, que tenham por fim propiciar a revisão e
modificação de valores, ética, atitudes e responsabilidades individuais
e coletivas que contribuem para a degradação do meio ambiente,
abordando, entre outros, os seguintes temas:

a) plantio de mudas de árvores em campos e parques públicos;
b) cultivo de hortas comunitárias;
c) cultivo de hortas orgânicas na escola;
d) utilização da produção da horta escolar na merenda dos

alunos;

e) sistema de alimentação consciente e implicações na forma
como são criados, transportados e abatidos os animais que produzem
alimentos e os que se destinam ao consumo humano;

f) importância da alimentação orgânica;
g) produção de composto orgânico;
h) reaproveitamento de resíduos orgânicos e inorgânicos;
i) reciclagem e descarte de lixo;
j) uso racional de água e energia elétrica;
k) saberes dos povos tradicionais;
l) trato dos animais domésticos e silvestres;
m) abandono e maus tratos a animais;
n) adoção responsável de animais;
o) cuidados com saúde dos animais domésticos e importância

da vacinação e da castração;
p) importância da fauna silvestre e o esclarecimento quanto

aos prejuízos socioambientais atrelados às questões da posse
irresponsável, do comércio ilegal e dos maus-tratos aos animais.

Parágrafo único – Para os fins do disposto neste artigo, as
escolas poderão estabelecer parceria com Organizações Não
Governamentais - ONGs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIPs, Universidades e órgãos do governo das três esferas
de Poder.

Artigo 3º - A seleção das escolas a serem premiadas será feita
no âmbito de cada Diretoria de Ensino, de acordo com as regras
estabelecidas na regulamentação desta lei, que deverá definir, no mínimo:

I - data fixa anual, preferencialmente em período próximo às
comemorações do meio ambiente;

II – formas de divulgação ampla da competição;
III – formas de inscrição e participação das escolas;
IV – instâncias e critérios para julgamento dos projetos;
V – mecanismos que garantam a transparência e a publicidade

do processo de escolha das escolas vencedoras;
VI – forma da condecoração;
VII – eventuais prêmios complementares;
VIII – formato da solenidade de premiação.
Artigo 4º - Dentre os critérios de julgamento deverá ser

considerada a pontuação maior para:
I - escolas que cumprirem os incisos I e II do artigo 2º desta lei;
II - perenidade do projeto;
III - mudança de comportamento dos alunos, relativamente à

questão ambiental;
IV – envolvimento de alunos, pais, professores e profissionais

da escola, e da comunidade do entorno da escola;
V - implantação de ações de sustentabilidade nas unidades

escolares.
Artigo 5º - As escolas premiadas receberão condecoração a ser

concedida em solenidade especialmente organizada para esse fim, e
poderão utilizar o título de “Escola Amiga da Natureza” em seus
documentos e propagandas durante o período de validade do Prêmio.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá instituir formas
complementares de premiação, de maneira a estimular a participação
das escolas na disputa pelo prêmio e, em consequência, reforçar a
educação ambiental no âmbito educacional.

Artigo 6º - Todos os alunos que participarem da competição,
independentemente de a escola ter sido ou não premiada, deverão
receber certificado de participação.

Artigo 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA
É fato que os recursos naturais estão cada vez mais escassos

no planeta e que o meio ambiente vem sofrendo constante processo de
degradação.
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A exploração desordenada de animais silvestres é considerada

uma das maiores causas de diminuição da biodiversidade, reclamando a
implantação de urgentes medidas para a formação de cidadãos
conscientes da importância da fauna silvestre e dos prejuízos
socioambientais atrelados às questões da posse irresponsável, do
comércio ilegal, da caça e dos maus-tratos aos animais.

Estudos demonstram que a criação de animais para consumo
humano, considerando-se todas as etapas de criação, alimentação,
tratamento, abate, distribuição e estocagem, principalmente quando
em sistema intensivo ou de confinamento, além de cruel é insustentável.

Além disso, o uso de promotores de crescimento, hormônios,
antibióticos e conservantes; a toxidade de rações inadequadas e de
pesticidas, e a adrenalina liberada pelos animais em razão do abate
cruel, contaminam o leite, carne e ovos do animal e são absorvidos pelo
ser humano, provocando uma série de doenças.

De outro lado, a falta de políticas públicas para vacinação e
castração dos animais domésticos também oferece risco para a saúde
pública, além de causar o aumento desordenado do número desses
animais. Estima-se que existam, só no Brasil, cerca de 30 milhões de
animais abandonados.

O artigo 225 da Constituição Federal assim dispõe sobre o
meio ambiente e a educação ambiental:

“Artigo 225 –  Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente.”

As ações do Poder Público e da coletividade para a preservação
ambiental são de extrema importância, assim como o envolvimento
cada vez mais ativo de crianças e adolescentes, que serão os responsáveis
pelas políticas no futuro.

É necessária a implantação de medidas efetivas de educação
formal e informal que abordem o tema, de maneira a desfazer uma
cultura de desrespeito enraizada nos nossos cidadãos.

A escola é espaço privilegiado para a implementação e a
articulação de ações educativas voltadas para a preservação do meio
ambiente e para o uso dos recursos naturais de forma racional, devendo
levar o aluno a conscientizar-se e a buscar a convivência harmoniosa
com o ambiente.

Além disso, a Escola deve atuar como agente transformador da
cultura e da conscientização das pessoas para o problema ambiental, a
partir de sua própria realidade, fazendo com que a consciência
sustentável formada nos alunos possa chegar até as famílias e a outros
grupos sociais frequentados por esses estudantes.

Para tanto, além de conhecimentos teóricos, a escola deve
trabalhar com projetos e ações sustentáveis práticas, que se inter-
relacionem com o currículo escolar, e que criem hábitos e
responsabilidades nos alunos para ações atuais e futuras.

A proposição ora levada a apreciação dos Nobres Pares busca
reforçar e expandir a educação ambiental nas escolas públicas e privadas,
reforçando o conteúdo curricular e incentivando a formação continuada
dos docentes, e, ainda, propiciar a implantação de ações práticas nas
escolas, que possam envolver também a comunidade e as famílias dos
estudantes.

Sem gerar maiores custos para o Poder Público ou invadir a
iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, a ideia é
instituir um prêmio para as escolas que se destacarem nos requisitos
que indiquem o comprometimento com a questão ambiental,
estimulando, assim, a competitividade entre as escolas como forma de
incentivar a melhoria da educação ambiental.

Diante de todo o exposto e, considerando o legítimo interesse
público da proposição, esperamos contar com o apoio das Senhoras

Deputadas e dos Senhores Deputados na aprovação do Presente Projeto
de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. - HELENA
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI N° 361 / 19

Dispõe sobre o reconhecimento dos pacientes que
apresentam fissura palatina ou labiopalatina não
reabilitados como pessoas com deficiência no
âmbito do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido que as pessoas que possuem más
formações congênitas como fissura palatina ou labiopalatina, quando
não totalmente reabilitadas, serão consideradas possuidoras de
impedimentos de longo prazo de natureza física que podem obstruir a
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas.

Parágrafo único. Os pacientes não reabilitados são aqueles que
ainda necessitam de tratamento, ou que, mesmo após finalizado o
tratamento, apresentam sequelas funcionais.

Art. 2º Ficam asseguradas às pessoas com as más formações
congênitas fissura palatina ou labiopalatina, não reabilitadas, os mesmos
direitos e garantias das pessoas com deficiência.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e
oitenta) dias de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A fissura labioplatina é um dos defeitos mais comuns entre as

malformações dos seres humanos, atingindo uma criança a cada 650
nascidos. Trata-se de um defeito de não fusão de estruturas
embrionárias. Inicialmente, tanto o lábio como o palato são formados
por estruturas que nas primeiras semanas de vida estão separadas.
Durante a formação normal da face, essas estruturas devem se unir. Se
esse processo não ocorrer, as estruturas permanecem separadas, dando
origem às fissuras no lábio e no palato. Essas alterações provocam
problemas que vão além da estética, dificultam a alimentação,
prejudicam a arcada dentária, o crescimento facial, o desenvolvimento
da fala, a respiração, audição, entre outros aspectos. Assim, os pacientes
que não conseguem ser reabilitados enfrentam uma vida pautada por
sofrimento, discriminação e outras dificuldades relacionadas com a
anomalia.

O tratamento de reabilitação dos pacientes acometidos por
essa anomalia é bastante longo. Envolve atuação de diversas
especialidades. No total, em média, o tratamento leva de 16 a 20 anos
para se completar. Normalmente a criança com fissura labiopalatina
recebe a cirurgia de lábio nos três primeiros meses após o nascimento
e o fechamento do palato por volta dos 18 meses de idade. Além
dessas intervenções iniciais, outros atendimentos são indispensáveis
para a reabilitação total, sendo que o abandono ou não tratamento traz
consequências graves aos pacientes. Essas fissuras quando não tratadas
dificultam a integração na sociedade e a inclusão social, assim como
acontece com outras doenças incapacitantes.

Diante disso, a presente proposição legislativa busca proteger
aqueles pacientes que não conseguem a reabilitação. São aqueles
indivíduos que apresentam alguma sequela no tratamento cirúrgico das
fissuras, ou que não se submeteram a tratamento por ausência de
informação, por distância física dos centros de tratamento, e por falta
de serviços prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde. O projeto
de lei visa assegurar a plena integração dessas pessoas no contexto
socioeconômico e cultural, respeitadas as suas peculiaridades.
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Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares na

aprovação deste projeto.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de julho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 362 / 19

Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado
do Maranhão o Evento Canta Barra, realizado no
Município de Barra do Corda/MA.

Art. 1º Fica reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial o
Evento Canta Barra, realizado no Município de Barra do Corda/MA.

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

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de

julho de 2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Evento Canta Barra, que acontece em Barra do Corda, é
realizado anualmente desde 2017. E já se tornou uma manifestação
cultural e religiosa que ocorre na cidade, atraindo não só os moradores
barracordenses, mas também muitos visitantes de municípios vizinhos.

É importante salientar que o Evento Canta Barra só vem
aumentando com o passar dos anos, fortalecendo até mesmo o turismo
local e estadual, o evento conta com a participação de vários cantores
locais e também atrações a nível nacional agregando assim uma
visibilidade ímpar ao evento, onde participam da festividade não só os
moradores da cidade de Barra do Corda, como os que residem em
outros municípios, além de atingir não apenas os evangélicos, mas
também praticantes de outras religiões, que não deixam de prestigiar o
evento.

Desta forma, por ter tomado uma proporção grande, de
importância estadual, uma vez que atrai milhares de pessoas na região
central maranhense, movimentando turismo, cultura, religião, economia
e folclore maranhense, solicita-se que o Evento Canta Barra, realizado
no Município de Barra do Corda/MA, passe a ser reconhecido como
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
julho de 2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 363 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do
Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua (teste
da linguinha) em crianças recém-nascidas na rede
pública de saúde do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1.º - É obrigatória a realização, em toda a rede estadual de
saúde, do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua (teste da
linguinha) em crianças recém-nascidas, no âmbito de maternidades e
hospitais públicos, para fins de diagnóstico e tratamento precoce das
limitações dos movimentos causadas pela língua presa, que podem
comprometer funções de sugar, engolir, mastigar e falar.

Art. 2.º - Havendo o diagnóstico médico de comprometimento
do frênulo da língua, a rede pública de saúde deverá encaminhar o

infante para tratamento fonoaudiológico ou, se for o caso, para
realização de intervenção cirúrgica.

 Art. 3.º - O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas
unidades públicas de saúde ensejará a responsabilização administrativa
de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 4.º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em
todos os aspectos necessários à sua efetiva aplicação.

Art. 5.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo tornar obrigatória a
realização do Protocolo de Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua
(teste da linguinha) em crianças recém-nascidas em toda a rede pública
de saúde do Estado do Maranhão.

Visa, ainda, em eventual diagnóstico do comprometimento das
suas funções anatômicas, impelir a rede estadual de saúde a encaminhar
tais crianças para imediato tratamento com fonoaudiólogos e, caso seja
de maior gravidade, para a necessária intervenção cirúrgica.

Assim, será possível o tratamento precoce de crianças recém-
nascidas com comprometimento das funções do freio lingual, a fim de
lhes dar uma melhor qualidade de vida.

Portanto, peço o apoio dos colegas parlamentares par a
aprovação do presente projeto legislativo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 08 de julho de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 364 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
mangueiras transparentes nas bombas de
combustíveis no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1°- Ficam obrigados a substituição das mangueiras de
abastecimento por mangueiras transparentes nas bombas de
combustíveis, os postos de gasolina localizados no Estado do
Maranhão, de modo a permitir que haja visibilidade do combustível da
bomba até o veículo no momento do abastecimento.

Parágrafo Único - Considera-se transparente, as mangueiras
pelas quais é possível ver a passagem do combustível, da bomba até ao
veículo automotor.

Art. 2º - Os estabelecimentos que descumprirem com o
disposto na presente Lei, serão punidos com as seguintes penalidades,
sempre imputadas ao estabelecimento infrator;

 I - Advertência;
 II - Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração;
III- Suspensão das atividades em até 15 (quinze) dias, cumulado

com multa.
Parágrafo Único - Em caso de reincidência da infração, os valores

da multa, mencionado no Art. 2°, inciso II, desta lei, serão duplicadas.
Art. 3º - O Órgão responsável pela fiscalização e autuação será

o PROCON / Maranhão.
Art. 4° - As despesas com a execução desta lei correrão por

conta das dotações orçamentarias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 5° -  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de 1.80 (cento o oitenta) dias, a contar da data da publicação.

 Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em 08 de julho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

A presente Lei tem por objetivo ampliar o poder de fiscalização
do consumidor e  colocar à sua disposição mais um instrumento de
fiscalização que possa inibir possíveis abusos e dar mais transparência
no processo de transferência do combustível, entre a bomba e o tanque
do veículo em abastecimento, através de mangueiras transparentes.

Dessa forma, a proposição busca deixar mais transparente o
consumo de combustível entre o consumidor e o fornecedor no processo
de transferência do combustível para o tanque dos veículos dos
consumidores. Com efeito, incluindo a fiscalização por parte dos
consumidores neste processo, a tendência lógica a diminuição das
possíveis fraudes questionadas pelos consumidores. Além disso, o
projeto estabelece sanções aos estabelecimentos que não cumprirem
esta lei, bem como, o PROCON/MA como responsável pela fiscalização
e aplicação dessas sanções. Dessa forma, entendemos ser a aprovação
do presente Projeto de Lei importante, ao passo que apresenta uma
forma de proteger o consumidor de possíveis lesões.

No que diz respeito a competência para legislar sobre o
consumo, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
de União e Estados:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
V - produção e consumo;

Portanto, vencida a questão da Competência concorrente entre
Estados, Distrito Federal e União, por se tratar de matéria de Direito
do Consumidor, pedimos a total colaboração dos nobres colegas para
aprovação desse importantíssimo projeto.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 08 de julho de 2019. - WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI   Nº 365 / 19

Considera de Utilidade Pública a “Associação dos
Morad ores do Povoado Canto da Ilha e
Adjacências - AMPCISMA”, com sede e foro no
Município de Santana do Maranhão, no Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Povoado Canto da Ilha e Adjacências, com sede e
foro no Município de Santana do Maranhão, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 08 de Julho de 2019. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 069 / 19

CONCEDE a Medalha Manuel Beckman ao
Doutor Luiz César da Silva Costa.

Art. 1º - É concedida a Medalha Manuel Beckman ao Doutor
Luiz César da Silva Costa.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de junho de 2019. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 070 / 19

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor José Antônio Dias Toffoli.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor José Antônio Dias Toffoli, Presidente
do Supremo Tribunal Federal.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 08 de julho de 2019. - Deputado
OTHELINO NETO - Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão

REQUERIMENTO Nº 392    / 2019

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 160 do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa,
sejam solicitadas ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda
Júnior, e ao Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Luiz Carlos de
Assunção Lula Fylho, informações detalhadas acerca da construção
da maternidade da Cidade Operária, obra que fora orçada em R$
24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), anunciada em outubro
de 2013 e que recebera, até dezembro de 2018, o valor de R$
4.386.400,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil e
quatrocentos reais), sendo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de
contrapartida da prefeitura e R$ 3.386.400,00 (três milhões, trezentos
e oitenta e seis mil e quatrocentos reais) de repasse do governo federal,
conforme instrumento (SIAFI/SICONV) nº 795472, disponível no
portal da transparência, e que nunca passou da fase inicial.

O local, que teria 132 leitos, sendo 100 de internação e 20 de
UTI’s, atualmente, funciona como um imenso depósito de lixo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 1 de julho 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. 09.07.19
EM: 08.07.19

REQUERIMENTO Nº 393 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,

requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvida a Mesa, seja enviada
Mensagem de Condolências, à Senhora Ilza Marlene Rodrigues
Lima, Diretora da Creche Escola Sementinha, desta Assembleia, pelo
falecimento de sua dileta mãe, Senhora Sinhá Gomes de Lima, esposa
do ex-vereador do Município de Esperantinópolis/MA, Sr. Cícero
Miguel, ocorrido em 26.06 do corrente.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 28 de Junho de 2019. -
Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.07.19
EM: 08.07.19

REQUERIMENTO Nº 394 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação da mesa, que seja registrado nos Anais da Assembleia
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Legislativa do Maranhão, que esta casa, congratula-se com os demais
barra-cordenses, parabenizando o Senhor Pastor Mateus Pessoa
de Carvalho, pelos seus imprescindíveis serviços prestados à
população de Barra do Corda.

O Senhor Pastor Mateus Pessoa de Carvalho, por vários anos,
vem prestando um excelente serviço à população barra-cordense. Por
seu trabalho positivo em nossa Comunidade angariou grande simpatia
através dos mais variados projetos sociais e coletivos que contribuem
para o desenvolvimento e a diminuição das desigualdades sociais da
cidade de Barra do Corda-MA.

Plenário Dep. “Nagibe Haickel” do Palácio Manuel Beckman
de 08 de julho de 2019 - Fernando Pessoa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.07.19
EM: 08.07.19

REQUERIMENTO Nº 395 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, VIII do Regimento Interno
desse Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES
a população do Município de Viana, pela passagem de mais um
aniversário no dia 08 de julho, completando 262 anos de fundação.

Requer que o presente seja registrado nos anais dessa Casa e
comunicado ao Prefeito e presidente da Câmara de Vereadores de Viana.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.07.19
EM: 08.07.19

INDICAÇÃO Nº 919 / 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 Ciência, Tecnologia e Inovação do
Estado, o Senhor Davi Telles, a implantação da Maranet (Rede
de Internet Gratuita do Maranhão) na sede do município Tuntum,
neste Estado.

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

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 920 / 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 Ciência, Tecnologia e Inovação do
Estado, o Senhor Davi Telles, a implantação da Maranet (Rede
de Internet Gratuita do Maranhão) na sede do município Presidente
Dutra, neste Estado.

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

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 921 / 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 Estado da Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, a
pavimentação asfáltica da estrada da comunidade Porto Grande,
zona rural de São Luís (MA).

A referida estrada está sem condições de trafegabilidade, devido
as fortes chuvas que atingiram aquela região, a recuperação dessa via
será de suma importância para os moradores daquela comunidade,
facilitando o tráfego de motoristas e pedestres.

Diante dos problemas que a população vem enfrentando pela
falta de estrutura da estrada, que se constitui um direito social do
cidadão, solicitamos especial atenção do Excelentíssimo Senhor
Governador no sentido de atender ao nosso pleito, pois a efetivação
desse investimento estrutural será assegurada, aos moradores daquela
localidade, o direito a uma melhor qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 29 de maio de 2019.
- Daniella Tema - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 922 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino e a Presidente do PROCON Maranhão
e do VIVA, a Srta. Karen Barros, a implantação de uma unidade do
VIVA no município de Tuntum, neste Estado.

Apresentamos esta demanda baseado nas reivindicações da
população do município de Tuntum e habitantes dos municípios
circunvizinhos que necessitam ter acesso aos documentos básicos,
garantindo permanentemente a todos o pronto atendimento dos
importantes serviços sociais que viabilizam a consolidação e o pleno
exercício de cidadania. Cumpre ressaltar que o VIVA existente em
Presidente Dutra e Barra do Corda não são suficientes para atender a
necessidade dos demais municípios.

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

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 923 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, solicitando que
encaminhe a esta Casa Legislativa Mensagem governamental,
apresentando projeto de Lei, na forma que dispõe o Anteprojeto, que
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cria parcerias em Instituições Religiosas, para atuarem no combate às
drogas no Estado, realizando palestras educativas em escolas da rede
pública estadual de ensino, clínicas, hospitais, juizados especiais
criminais, locais públicos, dentre outros.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

ANTE PROJETO DE LEI Nº           /2019

Institui o Programa “Apague essa Ideia”.

Art. 1º. O Estado do Maranhão institui o Programa “Apague
essa ideia” que consiste numa política pública de combate ao consumo
de drogas, através de parcerias com Instituições Religiosas que deverão
disponibilizar voluntários para realizarem palestras educativas em
escolas da rede pública estadual de ensino, clínicas, hospitais, juizados
especiais criminais, locais públicos, dentre outros.

Parágrafo único. Constitui objetivo do Programa de que trata o
“caput” deste artigo assegurar, dentre outros:

I – bem-estar social e psicológico da população em geral;
II – a realização de campanhas educativas que especifiquem as

consequências do uso das drogas por crianças, adolescentes, jovens e
idosos;

III – a promoção de palestras, seminários e congêneres, no
intuito de maximizar a política sobre drogas, através de profissionais
multidisciplinares;

IV – reduzir os índices de depressão, ocasionada pelo vício em
drogas;

V – inibir a prática do suicídio, que, por vezes, tem relação,
mesmo que distante, com o uso constante de drogas.

Art. 2° O Programa “Apague essa ideia” será executado pelo
Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Segurança
Pública e de Saúde em parceria com Instituições religiosas, no intuito
de implementar as políticas voltadas à promoção do referido Programa.

§ 1° O Governo do Estado do Maranhão, através das Secretarias
de Segurança Pública, Saúde e Assistência Social, deverão treinar os
voluntários que se apresentarem para cooperar com essa iniciativa e,
ainda, disponibilizar para material educativo que deverá ser distribuído
nas escolas.

§ 2° As Entidades Religiosas, deverão disponibilizar, através
de seus respectivos departamentos sociais, pessoas habilitadas para
realizarem as atividades descritas no art. 1°, parágrafo único, em seus
incisos II e III.

§ 3°. As Instituições de caráter religioso que se inscreverem
para participar do programa, terão prioridade na destinação de recursos
públicos inerentes à política sobre drogas.

§ 4° Os voluntários que se apresentarem e participarem de
fato do Programa supracitado, no ano em que houver atuado, terão os
seguintes benefícios:

a) Certificado de participação no Programa “Apague essa ideia”,
emitido pelo Governo do Estado.

b) Isenção na taxa de concurso público, realizado pelo Governo
do Estado, inerente às Secretarias citadas no art. 2°, § 1°, desta lei.

c) Serão inseridos como beneficiários da rede de atendimento
do  Hospital do Servidor Carlos Macieira.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão
por conta do orçamento da Secretarias de Segurança Pública, Saúde e
Assistência Social de abrindo-se crédito suplementar, caso necessário.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de

julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
O Programa “Apague essa ideia” tem tríplice benefício: 1)

Para o Governo do Estado que contará com uma boa quantidade de
voluntários advindos das Instituições Religiosas em todo o Estado,

tendo, portanto, baixo custo para sua execução e alto poder de alcance;
2) Para os voluntários que terão benefícios pela participação; e 3)
Especialmente, para os milhares de pessoas que serão beneficiadas.

Desse modo, verifica-se que com baixo custo, o Governo do
Estado terá um grande poder de alcance para implementar a política
sobre drogas, vez que esta vilã tem se apresentado como principal
motivadora dos mais diversos crimes, devendo, por isso, ter atenção
especial do Estado e em parceria com as Instituições religiosas e
sociedade, fazer uma grande corrente em favor de uma vida feliz.

Vale destacar que as Instituições Religiosas já têm um grande
trabalho voltado para essa área de atuação, porém, necessitam desse
incentivo do Estado para ampliar a área de atuação, de forma
profissionalizada, através da qualificação dos voluntários pelo Poder
Público Estadual.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 924 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, solicitando que
encaminhe a esta Casa Legislativa Mensagem governamental,
apresentando projeto de Lei, na forma que dispõe o Anteprojeto, que
cria o Concurso Jovem Empreendedor, para selecionar e premiar
Projetos na área do empreendedorismo, fomentando e fortalecendo o
empreendedorismo no Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

ANTE PROJETO DE LEI Nº      DE 2019

Institui o  Programa Estadual do Jovem
Empreendedor.

Art. 1º. O Estado do Maranhão institui o Programa Estadual
do Jovem Empreendedor que consiste em concurso para selecionar e
premiar os melhores Projetos na área do empreendedorismo,
especialmente para aqueles que sabem identificar oportunidades e
transformá-las em uma organização lucrativa.

Parágrafo único. Constitui objetivo do Programa de que trata o
“caput” deste artigo:

I – fomentar os brilhantes projetos empreendedores da
juventude maranhense;

II -  disponibilizar os mecanismos para aprimoramento desses
projetos;

III - criar oportunidades de divulgação em outros estados da
federação e/ou outros países dos projetos desenvolvidos no Maranhão.

Art. 2° O Programa Estadual do Jovem Empreendedor será
executado pelo Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria
da Industria e Comércio em parceria com as Escolas da rede Estadual
de Ensino, a Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e
Universidade Federal do Maranhão – UFMA que participarão,
respectivamente, no nível Ensino Médio e Superior.

§ 1° Os Projetos vencedores, terão os seguintes incentivos:
a) premiação em dinheiro para os três primeiros colocados em

cada categoria do concurso e de acordo com o nível de Ensino;
b) bolsa de estudo e pesquisa para o aprimoramento e

desenvolvimento do Projeto; e
c) divulgação nos canais oficiais do Estado.
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Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

até 90 (noventa dias).
Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão

por conta do orçamento da Secretaria Estadual da Industria e Comércio,
abrindo-se crédito suplementar, caso necessário.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de

julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O Programa “Apague essa ideia” tem tríplice benefício: 1)
Para o Governo do Estado que contará com uma boa quantidade de
voluntários advindos das Instituições Religiosas em todo o Estado,
tendo, portanto, baixo custo para sua execução e alto poder de alcance;
2) Para os voluntários que terão benefícios pela participação; e 3)
Especialmente, para os milhares de pessoas que serão beneficiadas.

Desse modo, verifica-se que com baixo custo, o Governo do
Estado terá um grande poder de alcance para implementar a política
sobre drogas, vez que esta vilã tem se apresentado como principal
motivadora dos mais diversos crimes, devendo, por isso, ter atenção
especial do Estado e em parceria com as Instituições religiosas e
sociedade, fazer uma grande corrente em favor de uma vida feliz.

Vale destacar que as Instituições Religiosas e Comunidades
Terapêuticas já tem um grande trabalho voltado para essa área de
atuação, porém, necessitam desse incentivo do Estado para ampliar a
área de atuação, de forma profissionalizada, através da qualificação
dos voluntários pelo Poder Público Estadual.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 925 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, solicitando que
encaminhe a esta Casa Legislativa Mensagem governamental,
apresentando projeto de Lei, na forma que dispõe o Anteprojeto, que
garanta 20% das vagas, às mulheres, nos Concursos para provimento
de cargos efetivos na Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

ANTE PROJETO DE LEI Nº        / 19

Dispõe sobre a reserva de 20% (vinte por cento)
às mulheres, das vagas oferecidas nos concursos
públicos para provimento de cargos da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Maranhão.

Artigo 1º - Ficam reservadas às mulheres 20% (vinte por cento)
das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de
cargos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Maranhão, sempre que o número de vagas oferecidas for
igual ou superior a 05 (cinco), na forma desta Lei.

§ 1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se a todos os
concursos públicos que vierem a ser realizados na Polícia Militar e no
Corpo de Bombeiros Militar, para ingresso como Praças ou como
Oficiais dos Quadros (QOPM, QOA, QOE, QOS), assim como para
promoção interna.

§ 2° - Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de
vagas reservadas a candidatas mulheres, este será aumentado para o
primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior
a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído para número inteiro
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula
cinco).

§ 3° As candidatas destinatárias da reserva de vagas a mulheres,
sempre concorrerão à totalidade das vagas existentes, sendo vedado
restringir-lhes o acesso aos cargos ou empregos objeto do certame às
vagas reservadas.

§ 4° As candidatas que não sejam destinatárias da reserva de
vagas a mulheres, concorrerão às demais vagas oferecidas no concurso,
excluídas aquelas objeto da reserva.

§ 5° Não havendo candidatas mulheres aprovadas, as vagas
incluídas na reserva prevista neste artigo serão revertidas para o
cômputo geral.

de vagas oferecidas no concurso, podendo ser preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação.

§ 6º - Os editais dos concursos públicos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros, deverão especificar o total de vagas
correspondente à reserva vagas para as mulheres, para cada Quadro do
Efetivo da Corporação.

Artigo 2º - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatas
mulheres aquelas que se autodeclararem como do sexo feminino ato da
inscrição no concurso público.

§ 2° - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o
candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público,
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Artigo 3º - A nomeação dos candidatos aprovados respeitará
os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação
entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a
candidatos com deficiência e a candidatos indígenas.

§ 1° - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o
candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público,
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Artigo 4º - A nomeação das candidatas aprovadas respeitará
os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação
entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas.

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de

julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa contribuir para a diminuição
das desigualdades entre homens e mulheres e ao acesso aos cargos
públicos de Policiais e Bombeiros Militares no Estado do Maranhão.

A desigualdade entre homem e mulher é um traço presente na
maioria das sociedades. Na maior parte da nossa história, a mulher
sempre esteve em uma situação de inferioridade em relação ao homem,
decorrente da condição econômica, social, política ou até mesmo cultural.

Com o reserva de vagas às mulheres nos concursos para a PM
e BM,  abre-se a possibilidade de acesso às mulheres nos quadros das
policias militares e corpo de bombeiros militares, que hoje enfrentam
uma disparidade muito grande em seus contingentes entre homens e
mulheres.

Os cargos de policiais e bombeiros militares, sempre eram
atribuídas atividades profissionais que melhor se adequava ao sexo
feminino, como atividades médicas, serviço administrativo, recepção,
comunicação, etc.

Atualmente as atividades profissionais foram além, as policiais
e bombeiros militares passaram a atuar como combatentes, lotadas em
diversos setores das organizações militares, no policiamento ostensivo,
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policiamento de trânsito, choque, ambiental, radiopatrulhamento,
policiamento escolar, corregedoria e assessoria policial militar,
presentes nos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

Atualmente, a Polícia Militar do Estado Maranhão tem um
efetivo de mais de 15 mil integrantes, tendo 44 (quarenta e quatro)
coronéis, sendo apenas 2 (duas) coronéis mulheres combatentes.

O Corpo de Bombeiros a disparidade é bem maior, o efetivo é
de 1.563 (mil quinhentos e sessenta e três militares), são 18 (dezoito)
coronéis, não tendo nenhuma coronel mulher combatente, apenas (01)
uma coronel dentista, do Quadro de Saúde.

Sabemos que a presença das mulheres nas Organizações
Militares tem uma importância fundamental. Elas fortalecem a
instituição e humanizam a atividade policial, com seriedade, disciplina
e profissionalismo, contribuindo para uma cultura de paz em nosso
Estado.

Desta forma, diante da necessidade de acesso e inclusão das
mulheres nas fileiras da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar,
e para a correção dessa desigualdade histórica é justa a presente
proposta, que submeto à apreciação dos Nobres pares, para o qual
solicito apoio e aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
julho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 926 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, e ao Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Luiz
Carlos de Assunção Lula Fylho, solicitando o cercamento da área
destinada à construção da maternidade da Cidade Operária, localizada
na Avenida Arterial Este, Unidade 101.

Justifica-se a presente indicação devido às circunstâncias em
que se encontra o referido local. A construção da maternidade no bairro
Cidade Operária foi anunciada em outubro de 2013, no primeiro
mandando do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Até dezembro de 2018,
a obra já havia recebido R$4.386.400,00, sendo R$1.000.000,00 de
contrapartida da Prefeitura e R$3.386.400,00 de repasse do Governo
Federal. No entanto, a obra nunca passou da fase inicial. O local agora
funciona como um imenso depósito de lixo. o que se tem hoje no local
é muito lixo, além de um grande matagal. Da tão esperada maternidade,
resta apenas o esqueleto da obra, completamente paralisada.

Assim, solicita-se que, além da retomada da construção, o
referido local seja cercado até a conclusão das obras.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
julho de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº  927/2019

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando que faça uma elaboração de
estudos e adoção de providências que viabilizem a transformação do
anteprojeto de Lei em anexo em projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de julho de 2019.
Fernando Pessoa - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Com a
palavra, o Senhor Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, Deputadas, galeria, hoje ocupada por
candidatos aprovados no último concurso da Câmara Municipal de
São Luís, estivemos reunidos na última quinta-feira e hoje realizamos
uma audiência aqui na Sala das Comissões. Sejam bem-vindos à
Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos a Casa do Povo. Imprensa,
internautas, telespectadores que acompanham por meio da TV
Assembleia o nosso mais cordial, boa tarde. Que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, nós temos pautado a nossa ação na Assembleia
Legislativa desde o início do nosso mandato, em 2015, em defesa dos
aprovados nos concursos públicos, em defesa dos servidores públicos.
E ao fazer defesa dos aprovados no concurso público, independe se é
do Executivo federal, estadual, municipal, como assim já fizemos com
os candidatos aprovados no concurso da Caema, Polícia Militar, Polícia
Civil, professores. E, assim, também percorremos alguns interiores do
Estado. Defendemos aprovados no concurso da cidade Barreirinhas,
de Pindaré Mirim, de Paraibano, Matões do Norte, São Luís, Paço do
Lumiar, inclusive da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
E, na última quinta-feira, fomos procurados por candidatos aprovados
da Câmara Municipal de São Luís. Por que é que eu estou fazendo essa
retrospectiva? Por que estou fazendo essa introdução antes de falar do
concurso da Câmara Municipal? Porque nós defendemos os aprovados
em concursos públicos e agora fomos procurados por candidatos
aprovados no concurso da Câmara municipal. Por que eu fiz essa
introdução, Deputado Edivaldo Holanda? Para que fique bem claro
que não estamos fazendo interferência no Poder Legislativo Municipal.
Não estamos afrontando o Poder legislativo municipal. Nós defendemos
os aprovados nos concursos públicos do Executivo, do Legislativo, do
Judiciário. Nós fomos procurados por candidatos aprovados no
concurso da Câmara municipal que estavam aguardando a homologação
e, consequentemente, a nomeação. Na última sexta-feira, foi publicada
a homologação do concurso. E nós não estamos em momento algum
afrontando a Câmara municipal de São Luís. Nós estamos simplesmente
fazendo interlocução. Estamos simplesmente fazendo uma
intermediação com o Poder Legislativo Municipal como Deputado
Estadual que defendemos os aprovados em concurso público. Estamos
defendendo os aprovados no concurso da Câmara municipal de São
Luís. Liguei para o Presidente da Câmara. Infelizmente não consegui
êxito. Liguei para o vereador Ricardo Diniz, não consegui contato com
o Presidente da Câmara, mesmo assim mandei um áudio, que assim que
ele pudesse me retornasse que iria fazer a ligação. Mas o Vereador
Ricardo Diniz, prontamente, nos atendeu, coloquei no viva-voz para
que os candidatos aprovados no concurso da Câmara pudessem ouvi-
lo, e ele se colocou à disposição e amanhã já agendou uma reunião, às
8h30, no gabinete do Vereador Ricardo Diniz. Então, amanhã estarei
acompanhado os candidatos aprovados no concurso da Câmara, numa
reunião, às 8h30, no gabinete do Vereador Ricardo Diniz. Então, mais
uma vez, o nosso respeito à Câmara Municipal, nosso respeito ao seu
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Presidente Vereador Osmar Filho, o nosso respeito aos 31 Vereadores
da Câmara Municipal de São Luís. Não estamos afrontando a Câmara,
não estamos pressionando a Câmara, estamos fazendo interlocução,
estamos intermediando esse diálogo, esse conflito entre os candidatos
aprovados e a Câmara Municipal de São Luís. E amanhã estaremos nos
reunindo com o Vereador Ricardo Diniz, que estará coletando essa
demanda e repassando não só para o Presidente da Casa como para os
demais Vereadores. Então, o nosso respeito à Câmara Municipal e o
respeito aos aprovados no concurso da Câmara Municipal de São
Luís. Contem com o nosso apoio, contem com nossa defesa, nomeação
já, nomeia, Câmara, e continuando na luta em defesa de todos vocês.
Era o que eu tinha para o momento e mais uma vez registrar a parceria,
o trabalho em conjunto do Poder Legislativo Estadual com o Poder
Legislativo Municipal. Em momento algum, estamos fazendo
interferência, pressionando a Câmara Municipal de São Luís, pelo
contrário, o nosso respeito ao Poder Legislativo Municipal. E é por
isso que estamos fazendo essa interlocução, estamos intermediando
esse conflito, essa possibilidade da nomeação dos aprovados no
concurso da Câmara Municipal de São Luís. Que Deus abençoe a
todos!

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Pela Ordem, Presidente Paulo Neto, só para dizer que Vossa
Excelência pegou bem aí na Presidência, nessa Mesa, uma cabeleira
bem-feita, uma postura de elegância, vamos apostar no futuro, sei que
tem condição de chegar lá.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Bondade sua, Deputado César Pires. Deputado
Fernando Pessoa, cinco minutos, sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente Paulo Neto, Senhoras e Senhores
Deputados, todos que nos acompanham pela Rádio e pela TV
Assembleia. Senhor Presidente, durante esse final de semana, visitamos
algumas das nossas bases eleitorais e visitamos o município de Barra
do Corda. Participamos lá de vistoria de obras. Obras essas que estão
sendo feitas com recurso próprio do município, como é o recapeamento.
o Prefeito Eric está recapeando toda avenida Eliezer Moreira. Avenida
essa de acesso ao centro da nossa cidade. Avenida essa que estava
precisando de melhorias. E o Prefeito Eric, do município do Barra do
Corda, está fazendo com recurso próprio. Como também está fazendo
a manutenção de iluminação pública, troca de lâmpadas antigas por
lâmpadas de LED. Isso tudo, Senhor Presidente, está sendo feito no
município de Barra do Corda, com recursos próprios. E também, Senhor
Presidente, participamos de um arraial lá organizado pela comunidade,
organizado pelo amigo vereador Alcenor Nunes, como também pelo
ex-vereador Adão Nunes. Participamos da abertura do terceiro Canta
Barra. E aqui, Senhor Presidente, queríamos fazer o reconhecimento
do que o Pastor Mateus Carvalho de Pessoa tem feito ao município de
Barra do Corda. Pastor que chegou em Barra do Corda e tem feito um
grande trabalho social. E aqui, Senhor Presidente, por esse motivo,
entrei com um pedido de Moção de Aplauso ao Pastor Mateus, para
reconhecer o trabalho que ele tem feito em nossa cidade. Como também,
Senhor Presidente, entrei com um Projeto de Lei para reconhecer o
evento Canta Barra como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do
Maranhão, porque temos certeza de que esse evento tem melhorado
bastante e tem recuperado muitas vidas, lá na cidade de Barra do
Corda, com o trabalho social que o Pastor Mateus tem feito naquele
município. E aqui, Senhor Presidente, eu peço o apoio de cada um de
vocês. Peço apoio dos deputados que foram votados em Barra do
Corda para que possamos juntos desenvolver ainda mais aquela cidade
e continuar aquela cidade nos trilhos corretos, os trilhos que Deus e o
povo de Barra do Corda sempre escolheu. Um forte abraço a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO - Suspendo a Sessão, por cinco minutos. Convidamos

a Deputada Dra. Cleide Coutinho, a Deputada Dra. Thaiza e a Deputada
Detinha, para assumir aqui os trabalhos da Mesa Diretora.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Reaberta a Sessão. Vamos proceder a
leitura e a votação da Proposta de Emenda Constitucional do Deputado
Dr. Yglésio. Não há quórum regimental para votação, que vai ficar
transferida para amanhã. Projeto de Lei, de autoria do Deputado
Carlinhos Florêncio, também está ausente, fica transferido devido à
ausência do autor.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Presidenta, eu acho que se nós corrigirmos quórum, não vai
dar para poder ser votado nada. E por isso eu peço revisão de quórum.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado César, havia 22, e agora tem
23, no painel.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Será que tem,
Presidenta? Se nós zerarmos aí o painel, não é implicação, é só para
que a gente possa corrigir, com a sua educação costumeira.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – V. Ex.ª pede verificação de quórum?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - É sim Senhora, se
a Senhora conceder, evidentemente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Então, vamos zerar o painel e começar
tudo de novo. Vamos confirmar a presença. Bom, como não há quórum,
apenas dezessete deputados marcaram presença, fica transferida para
a próxima sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de terça-feira, dia 9 de julho: Projeto de Lei nº 105/2019, de
autoria do Deputado Ciro Neto; Requerimento nº 392/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior; Requerimento nº 393/2019, de autoria da
Deputada Helena Duailibe.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputada Mical, V. Ex.ª se inscreveu
no Grande Expediente? Por favor, é sua hora. Trinta minutos, com
apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - A Deus seja à glória. Senhora Presidente, Mesa
Diretora, Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas, amigos da
imprensa, telespectadores da TV e Rádio Assembleia. Eu início o meu
pronunciamento parabenizando minha querida cidade de Viana, pois é
o quarto município mais antigo do Maranhão e hoje, 08 de julho,
completa 268 anos de emancipação política. São mais de dois séculos
e meio de histórias, de lutas e conquistas. E por isso eu não poderia
deixar de fazer esta homenagem especial a todo povo vianense, meus
conterrâneos. Eu quero aqui ressaltar que esta cidade que eu sei que
praticamente todos aqui conhecem, é formada por um povo sofrido,
mas trabalhador. E que com o seu trabalho diário de luta pela
sobrevivência, em meio às dificuldades que lhes são impostas e como
todo brasileiro, não desiste nunca. E, como Deputada, eu tenho aqui
buscado ampliar ainda mais a minha luta por esta cidade acolhedora,
sem medir esforços na busca do crescimento e de melhores dias para
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essa gente do bem. A cidade de Viana, Deputado Edivaldo Holanda,
tem um passado exuberante, mas, paralelo a isso, sonha com um futuro
promissor. O meu desejo é que cada vianense seja um ponto de apoio
na constante construção de uma Viana melhor. E que, por meio de
valores sólidos, ajudem a preparar as crianças e jovens para este
processo contínuo de transformação que o nosso município tanto
precisa. E diante disse, por meio do meu mandato parlamentar, venho
reafirmar meu compromisso com a Baixada Maranhense. E nesta
ocasião especial com a cidade de Viana, ressaltando aqui que tenho
cumprido o meu papel nesta Casa do Povo, no tocante aos
compromissos com os vianenses com importantes Indicações, como a
Indicação nº 254/2019 que fiz apenas com 26 dias de mandato,
solicitando junto à Secretaria de Estado das Cidades, a modernização e
adequação do sistema de abastecimento de água de Viana, que há anos
não consegue suprir a demanda populacional vianense. É uma tristeza!
Eu sou vítima disso, como moradora de Viana e também sei de perto o
que tanto nós sofremos. Eu também dei entrada com outra Indicação nº
177/2019, que tem como objetivo a inclusão da estrada que liga o
Povoado de Santeiro, que pertence ao Município de Viana a Pedro do
Rosário, visando o desenvolvimento social das duas cidades e de áreas
adjacentes. E que beneficiará não só esses dois municípios, mas também
vários povoados que poderão ter uma nova e mais rápida interligação.
E além de impulsionar as atividades econômicas da região. Sei que é um
sonho do povo dessa região. E estou lutando, meus amigos vianenses,
e também da cidade de Pedro do Rosário. Nós estaremos lutando aqui,
durante esses três anos e meio que nos resta, para que seja feita esta
estrada. Eu quero aqui também ressaltar a Indicação nº 44/2019, que
diz respeito à preservação e da riqueza arquitetônica de Viana, que está
entre as quatro cidades maranhenses que têm o seu acervo tombado
pelo patrimônio histórico do Estado desde o ano de 1988. Mas, apesar
disso, tem se visto o deterioramento de seus casarões. Então, eu
apresentei essa indicação para que seja feito um estudo técnico no
acervo artístico e histórico dos casarões, para que seja formalizado um
plano de ação para preservação e restauração dos bens históricos da
nossa cidade. Em visita ao Secretário de Cultura. foi-me garantida uma
visita técnica. Há poucos dias, eu conversei com o Secretário e ele nos
disse que ficou tudo mapeado para esta visita. E eu me sinto feliz. Mas
eu quero ressaltar que meu discurso não estaria completo sem o pedido
de desculpas à população vianense. Eu aproveito aqui esta oportunidade
para admitir em tribuna o meu erro. E, hoje, eu reconheço humildemente
que, junto com 52% dos vianenses, fomos enganados e levados ao erro
de ajudar a conduzir ao comando do município o senhor Magrado
Barros, que, infelizmente, Deputada Daniella Tema, faz uma das piores
gestões que Viana já viu. Eu peço aqui aos meus amigos e amigas
vianenses, àqueles em que eu bati na porta pedindo o seu voto. Eu
estou aqui pedindo o perdão a vocês, pois, sei como a grande maioria
da população de minha cidade, que acreditamos em um homem que na
campanha se mostrou ao lado do povo, mas que, ao ser eleito, se
revelou apenas a seus interesses e a seus objetivos particulares. A
situação em Viana está insustentável por melhorias, mas eu peço aqui
que haja. e eu peço aos meus amigos vianenses que eu vou citar aqui. a
Daniella Tema, que foi uma das bem votadas em nosso município.
também Vinícius Louro, que não está aqui. o Deputado Adriano Sarney
também teve votos em Viana. Também nosso amigo Arnaldo Melo e o
Dr. Yglésio também teve voto em Viana. Me ajudem com Viana. É uma
tristeza. Outro ponto crítico de nossa cidade é que, mesmo que o
município de Viana seja cercado por lagos, os vianenses enfrentam os
piores problemas, sacrifícios com problema crônico da falta de água. A
cena de pessoas com latas de água ou baldes à procura de água é
comum em nosso município. O engraçado é que eu recebi críticas
públicas do Prefeito reclamando da minha intromissão na questão da
modernização dos SAAE em Viana. Eu fui acusada de querer usurpar
esse projeto. Mas essa, meus amigos e minhas amigas vianenses, não
foi minha intenção. A verdade é que como representante parlamentar
eu também sou vítima, sou moradora de Viana e sofro com a falta
d’água. E me senti na obrigação de cobrar junto às instituições, à
Secretaria das Cidades e da Caema, como eu já falei, a solução desse

problema, me vi diante de um Projeto que há anos estava estancado. E,
na minha ação política, tentei apressá-lo. E eu fico muito feliz que me
parece que surtiu efeito depois que nós demos entrada nessas Indicações.
Então, eu quero aqui dizer que as minhas movimentações a respeito
disso, milagrosamente, os projetos antigos do Prefeito começaram a
sair do papel. Então, eu quero dizer que não me importo quem vai ser
o pai do projeto, o importante é que este problema seja solucionado.
Essa será a minha felicidade, e também de todos os vianenses que
sofrem com isso. Eu não quero saber se ele tem alianças aqui com
alguém da base do governo e que vai solucionar, que solucione. O
importante é resolver a situação que está um caos a nossa situação, lá
em Viana. Lá em casa, Deputado Yglésio, é abastecido com carros-
pipas, quando eu estou em Viana, eu peço, ainda bem que eu tenho o
meu amigo Albert, o senhor Albert que nos atende a solucionar pelo
menos por uns dias com um carro-pipa. Isso é horrível, isso é ridículo!
Eu acredito que já deu para todos terem uma noção, do que a população
de Viana tem enfrentado. E é por isso que eu me sinto na obrigação de
ser a voz daqueles que estão humilhados, excluídos, coagidos, e até
mesmo ameaçados de forma velada por essa gestão. Ao final deste
pronunciamento especial e alusivo ao aniversário da minha querida
cidade de Viana, eu deixo a minha mensagem de esperança e
agradecimento a toda essa gente.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Permita
um aparte, nobre Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Eu
dou já, já, o aparte, meu Deputado, amigo Edivaldo Holanda. Eu deixo
minha mensagem de esperança e agradecimento a toda essa gente que
trabalha, para que seus filhos possam sonhar com um futuro melhor.
Eu tenho muito respeito e carinho pelo povo da minha cidade, homens
e mulheres, que com suas mãos sabem valorizar o fruto da terra. Eu
participei e viajei muito fazendo minha campanha pelo Estado do
Maranhão, como todos meus amigos sabem que eu não tive reduto,
mas eu fui pingando em vários municípios e pontuei para que hoje eu
estivesse aqui. E cidades como no Sertão, em vários lugares que eu
passei, com cidades assim de poucos anos de emancipação política,
deixa Viana muito a desejar. Eu passava nessas cidades e ficava olhando
essas cidades do Sertão. E quando eu entrava nas cidades de Viana e
olhava nossa cidade naquele estado, o meu coração ficava entristecido
de ver o caos como está a nossa cidade. Então eu tenho muito respeito
e carinho pelo povo da nossa cidade. E faço questão de dizer que o
nosso compromisso continua sempre trabalhando em benefício da
coletividade e do desenvolvimento de Viana, defendendo e lutando
pelos interesses da população, meu nobre amigo Deputado Edivaldo
Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
– Nobre Deputada Mical, estou ouvindo atentamente o
pronunciamento de Vossa Excelência, que não é constante nessa tribuna,
mas, sempre que vai, nos brinda com excelentes pronunciamentos.
Esse é um grande pronunciamento que Vossa Excelência nos traz nesta
tarde. No século XIX, saía da cidade de Damasco um jovem de 16 anos
chamado José Isaías Ata. Esse jovem saiu de Damasco direto para a
cidade de Viana, mais de um século atrás, prosperou ali. Chegou a
adquirir a Ilha de Mocoroca. Eu vim, posteriormente, a me casar com
uma neta do senhor José Isaías Ata. Minha sogra, Benedita Ata de
Freitas, nasceu na cidade de Viana. E eu estou dizendo isso para dizer
do carinho que temos por aquela cidade. Inclusive temos recebido
também uma reciprocidade eleitoral ali. E fico feliz como testemunha
da atuação de Vossa Excelência, nesta casa, em favor daquela
multissecular cidade, cidade histórica, cidade de uma cultura respeitada.
Como Vossa Excelência disse, a quarta cidade mais antiga do Maranhão.
E uma cidade de grandes vultos intelectuais, homens de letras, nascidos
ali na cidade de Viana. Esta palavra é para parabenizar a Deputada
Mical pela luta em favor dos vianenses e dizer a Vossa Excelência que,
da minha humilde parte, conte conosco para lhe ajudar nessa luta em
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favor da cidade de Viana. Parabéns e obrigado também em nome daquele
povo pela sua disposição em lutar por ele. Parabéns!

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Muito
obrigada, Deputado.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Deputada
Mical, me conceda um aparte?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Pois
não.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) -
Inicialmente, eu gostaria de lhe parabenizar pelo seu pronunciamento,
pela sua coragem de ir a essa tribuna defender de fato esse povo vianense,
que precisa tanto de nós parlamentares, de nós políticos, realmente,
para falar por eles. Hoje nós somos o elo entre a população de Viana e
o Governo do Estado. Eu, como parlamentar, como a Deputada que
obteve novecentos e cinquenta e um votos, quero dizer aqui a você,
aqui, dentro deste Plenário, que eu me coloco à disposição juntamente
a V. Exa., junto ao Deputado Edivaldo, junto aos demais Deputados
que lá foram votados, que lá obtiveram votos de confiança, ajudar esse
povo sofrido dessa antiga cidade que merece, clama, por dias melhores.
Meu pronunciamento é este, me junto a V. Exa., deixo claro, e aproveito
para parabenizar todos os vianenses, parabenizar essa cidade que me
acolheu tão bem durante a minha passagem por lá. Eu que só estive lá
uma vez durante a campanha. Então, aproveito também a oportunidade
para agradecer os votos de confiança a mim concedidos dentro de
Viana. E retribuir, por meio do meu trabalho, me juntando a V. Exa. e
me juntando aos demais Deputados que também têm responsabilidade
sobre aquele povo. Obrigada, Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Muito
obrigada.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - V. Exa. me
permite um aparte, Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Pois
não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Eu
cumprimento V. Exa., nessa tarde.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO -
Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (aparte) -
Quase noite, pelo brilhante pronunciamento. E quero reiterar o meu
apoio ao povo daquele município, daquela região, como representante
do povo do Maranhão e do povo de Viana que ali também recebi votos,
eu cumpro a obrigação de disponibilizar a V. Exa. e a esta Casa
Legislativa, que somos representantes do povo, com a minha modéstia
contribuição. E ao tempo que relevo os cumprimentos ao povo vianense
pela passagem da emancipação política, de mais um ano, devo dizer a
V. Exa. que não posso compreender como brasileiro, como maranhense,
como Deputado, representando o povo do meu estado que possamos
conviver, em tempos de hoje, com uma cidade com mais de 200 anos de
instalação, de emancipação política, as pessoas sem o recebimento do
líquido mais precioso em condições de consumo humano. Por que
colocam as coisas nesses termos? Porque se vê tanta água na Baixada
Maranhense, no entorno da zona urbana de Viana e o povo daquela
cidade ainda padecer, pela manutenção e pelo abastecimento desse
líquido precioso, que é a água potável para o consumo humano. De
forma que, ao tempo que a cumprimento, quero me colocar à disposição
de V. Ex.ª, para que V. Ex.ª, como natural daquele município, procure
organizar um projeto e me coloco à sua inteira disposição, para juntos,

à Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, nós fazermos um projeto
complementar da rede de captação, depósito, tratamento e distribuição
da água para aquela cidade. E, quem sabe, se Deus quiser, nós possamos
no fim deste mandato dizer: A cidade de Viana está totalmente abastecida
de água. Coloco-me, portanto, à sua inteira disposição para nós
formatarmos esse projeto, após um estudo da Fundação Nacional de
Saúde, que tem técnicos, engenheiros capazes de desenhar juntamente
ao SAAE, quais são as necessidades, principalmente as necessidades
estruturantes e as necessidades financeiras para a realização desse
pleito. Conte comigo e transmita os meus votos de felicitações ao
povo de Viana.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Muito
obrigada, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputada Mical,
por favor.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Sim,
pois não.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Só
parabenizá-la pelo pronunciamento. E a gente percebe muita paixão
nas tuas palavras. Paixão que é típica das pessoas que guardam uma
relação de pertencimento com o local, de quem não esconde as suas
raízes. E essa tua indignação com esse presente ruim de Viana é
justamente fruto disso aí, dessa necessária identificação, dessa liga que
V. Ex.ª tem com a sua terra. A gente lamenta muito a administração
municipal de Viana estar em um caminho muito diferente do que se
propôs e do que a população também acreditou. A gente espera que
isso aí seja no ano que vem revisto e a população faça um julgamento
adequado nas urnas. E, inclusive, a gente espera contar com a tua
participação nesse pleito, como uma pessoa da terra, que tem vestido
a história do município aqui dentro. E eu aproveito para parabenizar
Viana por esses 262 anos de história, uma das cidades mais antigas do
Maranhão, dona de uma natureza belíssima. Quem já teve a
oportunidade de conhecer aqueles campos de Viana ali fica realmente
encantando com o local. E é por isso que a gente percebe esse brilho
tão evidente nos teus olhos quando falas a respeito da sua cidade, do
seu lugar, uma parte também da tua história. Então parabéns pelo
pronunciamento. Siga neste caminho, porque eu tenho certeza que tu
vais ainda proporcionar muitas alegrias a Viana. E aproveito aqui também
para agradecer os quase 400 votos que a gente teve na eleição passada
na cidade, colocando-me também à disposição para o que a cidade
precisar. Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Muito
obrigada, Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputada
Mical, me conceda um aparte?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Pois
não.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) -
Quero parabenizar V. Ex.ª pelo pronunciamento nessa data aí de extrema
importância que é para a cidade de Viana. Viana é uma cidade de extrema
importância para o nosso estado. É uma cidade onde tivemos a
oportunidade de reformar a Unidade do VIVA que lá existe e inaugurar
um Procon. O Procon que com certeza pode auxiliar V. Ex.ª nesse
trabalho de fiscalização de garantia de abastecimento de águas. Existem
sanções e já existem investigações em curso sobre o SAAE. E tenho
certeza de que, hoje, o maior presente que Viana pode ter é V. Ex.ª aqui
nesta Casa com independência, com ousadia, com coragem para poder
garantir os direitos do cidadão de Viana em todo o estado do Maranhão.
Obrigado.
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A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada, Deputado Duarte. E é por isso, Deputado Yglésio, que eu
quero conclamar o povo de Viana a se levantar e dar um grito de basta,
para que juntos possamos semear uma nova realidade para a nossa
Viana. Eu quero que o meu mandato seja um elo para todas as lideranças
de Oposição, para nos unirmos em prol do bem comum e, assim,
termos uma Viana decente. E quanto a você, Prefeito Magrado Barros,
eu quero aqui lhe fazer um pedido: tenha respeito por Viana. E esse o
nosso pedido. Não confunda Viana com o seu cassino particular nem
coloque Viana em uma mesa de aposta. Muito obrigada, Senhora
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar de Oposição. Deputado Adriano está presente? Deputado
César Pires, por oito minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhora Presidenta, Senhores
da Mesa, galeria, imprensa, senhores servidores, Deputados aqui
presentes. Quinta-feira estivemos reunidos no Porto do Itaqui para
tratarmos sobre algumas situações levantadas por nós, aqui nesta Casa.
A princípio eu queria elogiar a atitude do deputado Edilázio Júnior
quando provocou aquilo que eu não consegui fazer, que foi a convocação
do senhor Ted Lago para que pudesse vir aqui prestar os
esclarecimentos. Parabéns a ele, parabéns aos deputados federais ali
presentes, o Marreca Júnior, Zé Carlos, Gastão Vieira onde, em
uníssono, elogiaram a atitude do deputado Edilázio Júnior de cumprir
o seu mister naquela Casa do Povo, em Brasília. E qual seria esse
mister? Justamente ser vigilante e fazer com que gestores públicos
prestassem esclarecimentos, do qual eu não fui capaz aqui, por negativa
desta própria Casa. Também estava presente a Sua Excelência o senhor
deputado Márcio Jerry. Na evolução da discussão deputado Edivaldo
Holanda, ficou bem claro o desvio de recurso por parte do Porto do
Itaqui. Deputado Arnaldo Melo, foram R$ 140 milhões. Duas situações
nos levaram a estar ali: uma, a Operação Draga patrocinada pela Polícia
Federal que investigou a batimetria feita por uma empresa, e fiscalizada
por outra, uma recebeu e a outra que deveria testar os serviços, consta
que não atestou os serviços, pouco ou nada foi averiguado na evolução
dos fatos em relação a isso. E o outro, o repasse de dinheiro para o
estado, em torno de R$ 140 milhões. E alguns podem perguntar assim:
É verdadeira ou falsa essa premissa? Verdadeiro, mas que se apropria
de quê? Se sustenta em quê para justificar isso? Simples, o próprio
estado quando a ANTAq pediu os dados aqui do Porto negou, e pediu
para que Raquel Dodge, para que a Raquel Dodge pudesse fazer
intervenções aqui no Porto, para que o Porto pudesse apresentar aquelas
documentações. O Porto, pelo contrário, ajuizou uma ação na Justiça
Federal, que corre em Brasília, para que não tivesse que prestar conta,
como se fosse dono de tudo aquilo e não vivesse subordinado a ninguém.
Foi negado, e ainda de negado foi suspensa a possibilidade de novos
repasses para o Estado do Maranhão. E o que é pior, a Câmara de
Conciliação do Ministério da Infraestrutura já recebeu por parte do
Estado do Maranhão, aquele Estado que foi defendido aqui por muitos
colegas, dizendo que nada devia e que nada estava irregular. Notas, por
parte do próprio Porto, dizendo que não cabia nenhum tipo de equívoco.
Entretanto, entraram na Justiça para se recusar a prestar esclarecimento
que a ANTAq pedia, e o que é mais grave em relação a isso, já fez
proposta ao Ministério para começar a devolver o dinheiro,
gradativamente, parceladamente, na Comissão de Infraestrutura do
Governo Federal, dando sinais claros, irretocáveis, de que houve
desvios, sim, por parte do porto, houve inobservância, sim, por parte
do porto. Era fácil verificar e eu perguntei ao Senhor Procurador que
deu um parecer que foi ele o seu Procurador-Geral do Estado que deu
um parecer para que o seu Ted Lago remetesse esse dinheiro para o
Estado, mas fica simples assim averiguar no convênio de delegação, na
cláusula 3ª, no parágrafo 2º que diz assim: será a receita portuária a ser

administrada pela EMAP toda a remuneração proveniente do uso da
infraestrutura aquaviária e terrestre, arrendamento de áreas e instalações,
armazenamento, contratos operacionais, aluguéis e projetos associados
a qual deverá ser aplicada exclusivamente. E eu perguntei ao Senhor
Procurador, tenha outro sinônimo lexicográfico que me explique o que
é exclusivamente que não seja exclusivo, de um só, para o custeio das
atividades delegadas de manutenção das instalações e investimento do
porto e demais áreas delegadas, ou seja, todos os lucros e dividendos,
tudo aquilo que for auferido deveria ter sido empregue dentro do próprio
porto. Pelo contrário, foi jogado para o Governo do Estado sem que
haja explicações, até hoje, por parte do porto quando a ANTAq pediu
para que foi feito, mas ali estavam presentes a CGU, o TCU, não foi a
ANTAq, esteve de manhã lá, mas não foi no momento da reunião. Eu
vi alguém da CGU perguntar assim: “Nada mais deveria ser feito aqui
a ponto de o Porto ter tanto dinheiro para poder emprestar para o
Estado”. Eu disse: ‘Não, não falta nada’. Deputado Arnaldo Melo,
recebi uma informação hoje. O Tegram repassou para o Porto R$ 130
milhões para fazer o berço nº 38 e o berço nº 39, que não foi feito. E por
conta da não construção do berço 38 e do berço 39, o Porto deixou de
operar com a capacidade maior do que opera hoje. E aí o senhor
superintendente do Porto, o presidente do Porto, ou qualquer coisa
dessa natureza, faz uma explanação de evolução do Porto, mas se
esqueceu de dizer também que o Porto da Vila do Conde, em Barcarena,
cresceu muito mais do que o nosso Porto, sabe por quê? Porque a
produção de soja do Tocantins e Mato Grosso, de Goiás, ia para
Carolina e de Carolina pegava um trem e vinha para cá, e tem que ir
para Barcarena com uma logística muito maior, porque o daqui não tem
os berços suficientes, que deveriam ser construídos com repasse para
o Tegram e não foi refeito o Porto. Houve desvio, na verdade, em
relação a isso. E alguém diz assim: ‘Ó o procurador...’. E eu disse para
o procurador: “tem muito prefeito preso por ter ido pela cabeça de
procuradores, que nada mais é do que dar um parecer”. Parece ser, mas
nem sempre é verdade aquilo que eles colocam ali, como foi o caso da
inobediência de observância, exclusivamente mudou o sentido dos
dicionários da vida. E o Porto já começou a fazer acordos lá na Câmara
de Conciliação, do Ministério da Infraestrutura, reconhecendo seu erro,
reconhecendo que houve desvio, reconhecendo que houve conduta
malversada com recursos públicos. Tudo isso discutido, a CGU
presente e só aí eu vim entender por que a CGU perguntou assim: nada
mais havia a fazer os recursos daqui? Não deu para poder fazer mais
do que isso? É porque a CGU já sabia dessa situação que, às vezes, a
gente não sabe. Senhores, o que é mais importante, terminei de receber
agora, aqui vieram trazer para mim um documento do SPU, da
Superintendência do SPU, aqui no Maranhão, demonstrando que o
terreno lá, onde o Porto não é da Codomar. E quem já foi Prefeito como
o Senhor Arnaldo Melo, o Senhor Zito Rolim, Senhor Paulo Neto,
Senhor Edivaldo, Dona Cleide Coutinho, Dona Thaiza, sabe que o
poder público não pode construir em cima de terrenos que não sejam
doados ou tenham registrados da própria prefeitura, do próprio estado,
ou da proporia União. Está aqui o documento do SPU, chegou agora
para mim, agorinha, e que é o pior, o Superintendente do SPU estava
presente, deu essa declaração lá e ninguém contestou, olha como é
difícil, foi chegado inclusive em meu gabinete, foi preterido, a minha
assessora de comunicação, os meus assessores comparecerem para
poder tirar fotos e fazer registro e, consequentemente, construir matéria.
Porque o Senhor Márcio Jerry disse que era para ninguém ir. Entretanto
estava todo staff do governo. Portanto aqueles que dizem que o
Deputado Edilázio Júnior deu chilique, não deu, apenas não foi pactuado
o acordado, não foi cumprido o acordado de não se lavar assessoria
para lá, e eu não levei. Uma porta fechada, a televisão Mirante ficou do
lado de fora, jornais ficaram do lado de fora, blogueiros ficaram do lado
de fora. E o que eles queriam que a gente fizesse? Tirasse uma foto da
qual nós da oposição nos recusamos a tirar. Para fazer o que de novo?
Porque eu não vi nada de novo em relação a lá. O que eles devem
provar aqui é a decisão da justiça federal de não haver mais repasse em
hipótese alguma, e negociar de que forma tem que ser pago o suposto
cento e quarenta, que pode chegar até muito mais, até muito mais. O



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                   TERÇA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2019 21
que eu quero dizer, Deputada Cleide - perdoa alguns minutos - é que
essa luta começou conosco aqui. A senhora se lembra disso, de nós
renunciarmos o porto. E para alguns poderia ser estéril a nossa luta,
sem chegar a lugar nenhum, como se fosse um hermafroditismo, não
produzissem nada as palavras. Produziu, Deputada Cleide. Evolui a
nossa denúncia. O que eu lamento é que a Casa se recusou do senhor
Ted Lago vir até aqui, Deputado Arnaldo Melo, prestar esse
esclarecimento que poderia ser feito pela gente. E possível que venham
deputados federais, mas eu quero elogiar os deputados federais, todos
em uníssono, dizendo: Oh, Deputado Edilázio, parabéns pela sua
conduta de conduzir a gente aqui até o porto. Lá não tem isso, não. As
divergências que há de forma partidária não fazem perder o brilho nem
a essência da Casa no qual eles estão presentes. Mão subtraem valores
nem direito dessa própria Casa de fazer aquilo que é mais sagrado,
legislar e acompanhar o desmantelo de qualquer governo. Lá foi possível.
Deputada Cleide. E o que é mais importante: vai ser ouvido agora em
nível nacional. A CGU veio. O TCU veio, acompanhou. O povo da
Justiça Federal veio. Os deputados federais vieram. E o que é mais
importante: nenhum tentou destruir o andamento daquilo que estava
proposto para ser feito. Sirva a lição para esta Casa. Aquilo que eu não
pude fazer aqui alguém pôde fazer lá em Brasília. E vai começar um
desmantelamento dos equívocos, dos descaminhos feitos e construídos
na gestão do porto. E se preocupou muito mais em mostrar situações
passadas. E foi o que nós falamos: que puna sob pena de você ser
conivente com a história. Puna, denuncie para quem quiser ser
denunciado. Faça o que quiser fazer. O que não pode é fazer o que
estava fazendo, retirando o dinheiro para botar. E o berço-38 e o berço-
39 do Tegram - que é um conjunto de organizações empresariais como
Suzano e outra - lá por fazer. O que diminui os berços diminui a
possibilidade de vir mais soja, de produzir mais. E vai por outro lado,
para Barcarena no Pará, para o Porto Vila Conde. Então o porto daqui
não cresceu tanto quanto a gente viu por enquanto imaginávamos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado César, um minuto para
concluir.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Terminei,
Deputada Cleide, com uma certeza que sirva o exemplo. No que a Casa
se omitiu de fazer a Câmara Federal não se omitiu, mas eu tive a
felicidade de estar ali presente. Muito obrigado pela compreensão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. CLEIDE COUTINHO - Bloco Solidariedade/PP. Deputado
Fernando Pessoa, está presente? Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Senhora Presidente, só para uma Questão de Ordem, aqui
deixar registrado nos Anais da Casa um convite. Infelizmente já estamos
no final da sessão, mas amanhã será inaugurada, na Unidade Viva da
Beira Mar, novos postos de recarga de passagens. Um assunto que
algumas semanas atrás foi muito bem comentado aqui nesta Casa. O
Deputado Yglésio teve uma participação importante. O Deputado
Wellington fez reivindicações, Deputado Adriano, enfim. Nós fizemos
uma indicação para que o Procon e o SET instalassem postos de recarga
de passagem, também venda do bilhete único dentro das unidades do
Viva e na unidade do Procon. Vão ser instalados, em todas essas
unidades, postos de recarga da passagem e em um segundo momento
vai ser instalado também na grande Imperatriz. Vale destacar que nesses
canais, nesses novos postos de recarga os trabalhadores, que irão
desempenhar as funções, serão ex-cobradores. Ou seja, aqueles
cobradores que em dado momento foram demitidos passarão a ter
agora oportunidade de trabalhar, desenvolver as suas funções nesses
novos postos de trabalho, após uma capacitação. Seguindo o exemplo
do que aconteceu em Curitiba, aqui na nossa cidade, no estado do
Maranhão estamos capacitando esses funcionários para desempenhar

novas funções e ao tempo que também estamos contribuindo para a
modernização e informatização do sistema. Fica aqui o registro e o
convite a todos. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Obrigada pelo convite. Bloco
Parlamentar Democrático, declina. Comunicação de Lideranças, também
não.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Algum orador inscrito?

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Não.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo
Amaral.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares,
Andreia Martins Rezende, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Doutor
Leonardo Sá, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio
Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Roberto Costa e Vinícius
Louro. 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: Zito Rolim e Doutor Yglésio. Não havendo mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 003/
08, de autoria do Deputado Doutor Yglésio foi transferida para a
próxima Sessão Ordinária, por falta de quórum qualificado. Em único
turno, foi aprovado em redação final, o Projeto de Lei nº 196/19, de
autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, que institui a política da
terceira idade “Casa do Idoso” e encaminhado à sanção governamental,
conforme o Parecer nº 370/19, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC). Em único turno, o Plenário manifestou-se pela
manutenção do Parecer Verbal da CCJC contrário ao Projeto de Lei nº
022/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a
humanização no serviço bancário, estabelece direitos e deveres e sanções
administrativas. Em único turno, com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, foi aprovado o Projeto de
Resolução Legislativa nº 055/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor
Alan Kardec Salomão Mota Neto. O Projeto de Lei nº 253/19, de
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autoria do Deputado Fábio Macedo e o Projeto de Resolução Legislativa
nº 057/19, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, foram
transferidos, devido à ausência dos autores. Sujeitos à deliberação do
Plenário, foram aprovados os Requerimentos nos: 383/19, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo, enviando mensagem de congratulações à
população do Município de Viana, pela passagem do 262º aniversário,
comemorado no dia 08 de julho; 388/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, solicitando regime de urgência para o Projeto de Resolução
Legislativa nº 067/19, de sua autoria e 389/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, no mesmo sentido, para o Projeto de Resolução nº 055/
19, de sua autoria. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nos: 384/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral,
enviando mensagem de pesar aos familiares e amigos da menor Mariana
Rocha Avelino, pelo seu falecimento ocorrido no dia 02 do mês em
curso; 385/19, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando que
sejam justificadas suas ausências nas Sessões Plenárias realizadas no
período de 01 a 30 de abril de 2019, conforme atestado médico e 387/
19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando que seja
registrada nos Anais da Casa, mensagem de congratulação ao Jornal
“Turma da Barra”, pelos seus 30 anos de serviços oferecidos à
população de Barra do Corda. Por força de acordo das Lideranças, os
Projetos de Lei nos: 249 e 119/19 e os Projetos de Resolução Legislativa
nos: 067 e 055/19, foram apreciados na presente Ordem do Dia. Em
segundo turno, foi aprovado o Projeto de Lei nº  249/19, de autoria da
Deputada Daniella Tema, que institui a “Semana Estadual da
Juventude”, sendo encaminhado à sanção governamental. Com parecer
favorável da CCJC, o Projeto de Lei nº 119/19, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, que dispõe sobre a autorização e regulamentação das
cavalgadas no Estado do Maranhão, foi aprovado em primeiro turno e
encaminhado ao segundo turno de votação. Com parecer verbal,
favorável da CCJC, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
o Projeto de Resolução Legislativa nº 067/19 de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Senhor Yóhei Sasakawa foi aprovado e encaminhado à
promulgação. Em segundo turno, regime de urgência, foi aprovado o
Projeto de Resolução Legislativa nº 055/19 de autoria do Deputado
Rildo Amaral, que concede Medalha do Mérito Legislativo “João do
Vale” ao Senhor Alan Kardec Salomão Mota Neto também foi aprovado
e encaminhado à promulgação. Na forma Regimental, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs:
090/19, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio; 249/19, de autoria
da Deputada Daniella Tema; 092 e 093/19, ambos do Deputado Wendel
Lages; O Projeto de Resolução nº 046/19, de autoria da Deputada
Daniella Tema e os Requerimentos nos: 390/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso e 391/2019, de autoria do Deputado
Rido Amaral. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve
orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso, falando pelo PSDB e o Deputado Adriano falando
pelo Bloco Parlamentar de Oposição. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final, falou o Deputado
Wellington do Curso. 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, 08 de julho de 2019.

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

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

Rezende
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as):  Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Doutora Thaiza
Hortegal, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa
e Rildo Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Mensagem n° 041/2019, de autoria do Poder Executivo, encaminhando
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 162/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto, estabelece diretrizes para implantação do programa linhas
de produção no Estado do Maranhão e dá outras providências;
Mensagem nº 042/2019, de autoria do Poder Executivo, encaminhando
Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, de autoria
do Ministério Público, altera dispositivos da Lei Complementar nº 13/
91, de 25 de outubro de 1991 e dá outras providências; Projeto de Lei
nº 328/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles, garante abatimento
de 50% do pagamento de IPVA aos proprietários de motocicletas que
sejam doadores de sangue para o HEMOMAR, na forma que especifica;
Projeto de Lei nº 329/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno,
dispõe sobre a participação obrigatória em festas religiosas nas escolas
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 330/2019, de autoria do
Deputado Roberto Costa, altera a redação do artigo 7º da Lei 5.715 de
11 de junho de 1993; Projeto de Lei n° 331/2019, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo, 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; Projeto
de Resolução nº 061/2019, de autoria da Deputada Detinha, institui o
“Prêmio Prefeitura Amiga de Boas Práticas em Gestão Pública” e dá
outras providências; Projeto de Resolução Legislativa nº 062/2019, de
autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a criação do “Comitê de Gestão
Estratégica” da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão;
Requerimento nº 354/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando regime de tramitação de urgência para o Projeto de Lei
Ordinária nº 022/2019, de sua 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;
Requerimento nº 355/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja submetido ao Plenário o Parecer nº 327/2019 oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto
de Lei Ordinária nº 024/2019, de sua autoria; Requerimentos nos: 356 e
357/2019, ambos de autoria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando
que seja registrado nos Anais desta Casa votos de congratulações às
populações de Arari e Presidente Dutra, pela passagem dos aniversários
dos respectivos municípios, comemorados no mês de junho, dando-se
ciência aos Prefeitos, Presidentes das Câmaras Municipais e demais
vereadores; Requerimento nº 358/2019, de autoria do Deputado José
Gentil, para que seja enviada mensagem de pesar aos familiares do ex-
Deputado Estadual, Afonso Barata, que faleceu no dia 18 de junho de
2019; Indicações nos: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844 e 845/19,
todas de autoria do Deputado Pará Figueiredo ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e aos respectivos Secretários de
Estado responsáveis pelas áreas correspondentes às demandas
apresentadas (Infraestrutura; Segurança Pública, Educação, Agricultura
Pesca e Pecuária, Agricultura Familiar e Saúde), solicitando para o
município de São do Caru, em caráter de urgência: a recuperação da
MA-318, uma viatura policial, dois ônibus escolares, uma patrulha



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                   TERÇA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2019 23
agrícola, uma motoniveladora, duas motos viaturas, a inclusão do
município no “Programa Mais Asfalto” e uma ambulância; Indicações
nos: 846, 847 e 848/2019, todas de autoria da Deputada Daniella Tema,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que
determine ao Secretário de Estado do Trabalho, Economia e Renda,
Senhor Jowbert Frank Alves da Silva, a realização do Projeto Mutirão
da Rua Digna nas cidades de Presidente Dutra, Tuntum, Buriti Bravo;
a realização de cursos de capacitação nas cidades de Presidente Dutra,
Tuntum, São João dos Patos e São Luís e para que oportunize aos
Cobradores de Ônibus de São Luís, a prioridade em fazer cursos
profissionalizantes em diversas áreas, para exercer novas funções;
Indicação nº 849/2019, ainda de autoria da Deputada Daniella Tema ao
Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes no Estado do Maranhão, senhor Gerardo de Freitas
Fernandes, solicitando que providencie urgentemente a sinalização da
BR 316, no trecho que liga os municípios de Santa Inês a Bom Jardim,
mais precisamente depois da Ponte dos Índios; Indicação nº 850/2019,
de autoria do Deputado Zé Inácio Lula ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio 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; Indicação nº 851/2019, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, solicitando o pagamento do vale transporte, com
o cartão de transporte, para os servidores públicos; Indicação n° 852/
2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Camarão, solicitando a inclusão do Anexo V à Medida
Provisória n° 293/2019, que especifique as competências das unidades
administrativas e dos respectivos cargos em comissão previstos em
seu artigo segundo. Concluída a leitura do expediente pela Primeira
Secretária, o Presidente determinou sua publicação e o encaminhamento
das indicações elencadas acima, na forma do artigo nº 146 do Regimento
Interno. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Adelmo Soares,
que discorreu sobre seu trabalho junto à Secretária de Estado de
Agricultura Familiar, destacando a implantação do Sistema Integrado
Alternativo para a Produção de Alimentos e ao Deputado Zé Gentil,
que elogiou as comemorações do São João em Caxias e as realizações
da Prefeitura de Caxias, a exemplo do Colégio Equízio Barros, na Vila
Paraíso e da construção de um hospital, que será inaugurado nos
próximos dias. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em segundo turno, regime de prioridade, o 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 da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC), da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho, este Projeto de Lei
Complementar recebeu Emenda Substitutiva, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio e foi retirado da presente Ordem do Dia para
que a referida Emenda fosse enviada a CCJC para análise. Em primeiro
turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da Comissão da
CCJC e da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias, acatando
substitutivo da CCJC, foi aprovado e encaminhado ao segundo turno
de votação o Projeto de Lei nº 196/2019, de autoria do Deputado
Doutor Leonardo Sá, que institui a Política da Terceira Idade “Casa do
Idoso” e dá outras providências. Em regime de urgência, com parecer
favorável da CCJC, foi aprovada a Moção n° 011/2019, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando envio de aplausos ao
Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial
de Imperatriz (CONJOVE), pelos relevantes trabalhos prestados.
Submetidos à deliberação do Plenário, foi aprovado o Requerimento
354/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando regime
de urgência para o Projeto de Lei Ordinária nº 022/2019, de sua autoria.
Os Requerimentos 356 e 357, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
foram transferidos para a próxima Sessão, em virtude da ausência do

autor. Submetido à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nos:  351 e 352/2019, ambos de autoria do Deputado
Zito Rolim, solicitando que seja justificada a sua ausência nas Sessões
plenárias dos dias 23 de maio e 13 de junho do ano em curso, por
motivo de tratamento médico, conforme atestado; 355/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, solicitando que  seja submetido ao Plenário,
o Parecer n° 327/2019, oriundo da CCJC, referente ao Projeto de Lei
Ordinária n° 024/2019, que rejeita uma proposição de sua autoria e
358/2019, de autoria dos Deputados Adelmo Soares, Doutora  Cleide
Coutinho e Zé Gentil, solicitando que seja enviada mensagem de pesar
aos familiares do ex-Deputado Estadual, Senhor Afonso Barata, pelo
seu falecimento ocorrido no dia 18 de junho do corrente ano. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Veto Total ao Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do
Deputado Roberto Costa; os Projetos de Lei nos: 219/2019, de autoria
do Poder Executivo; 227 e 254, de autoria do Deputado Fábio Macedo;
245/2019, de autoria do Deputado Zito Rolim e o Requerimento nº
360/2019, de autoria da Deputada Helena Duailibe. Não houve orador
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.  No Tempo dos
Partidos e Blocos se pronunciaram os Deputados Hélio Soares, Vinícius
Louro, pelo Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado Zé Inácio
Lula, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado
Hélio Soares fez o registro das festividades do São João de São Luís,
destacando as brincadeiras juninas na Vila Palmeira; o Deputado Vinícius
Louro convidou a todos para participar das festividades de Lima
Campos e elogiou a administração do Prefeito Jaílson Alves e o
Deputado Zé Inácio Lula elogiou a decisão do TRE do Maranhão
reconhecendo como clandestinos os áudios gravados no sentido de
prejudicar a Prefeita de Santa Luzia. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final, fizeram uso da Tribuna
o Deputado Wellington do Curso, que falou da manifestação que os
policiais civis para reivindicar melhores condições de trabalho, sobre
as denúncias de atrasos no pagamento de servidores do Estado e
questionou as obras do Governo do Estado, prometidas em campanha
e não finalizadas e o Deputado Adriano, que registrou o protesto dos
policiais civis do Maranhão e cobrou a nomeação dos candidatos
aprovados no último concurso.  Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 26 de junho de 2019. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende -
Primeira Secretária. Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda
Secretária.

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

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

Rezende
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as):  Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Felipe dos Pneus, Paulo Neto,
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Rigo Teles e Rildo Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte
Expediente: Projeto de Lei n° 332/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação das condições
de acessibilidade para fins de concessão de autorização para eventos
culturais, desportivos e espetáculos em geral; Projeto de Lei n° 333/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, estabelece prazos para
que as instituições de ensino deem respostas às solicitações de
diplomas, certificados e requerimentos de seus alunos; Projeto de Lei
n° 334/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, dispõe sobre a
prática da Black Friday em estabelecimentos comerciais, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 335/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, dispõe sobre o plano de fomento a formação continuada
de professores, e dá outras providências; Projeto de Lei n° 336/2019,
de autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, dispõe sobre a
gratuidade de água potável filtrada em lanchonetes, bares, restaurantes,
hotéis e shopping centers; Projeto de Lei nº 337/2019, de autoria do
Deputado Pará Figueiredo, institui o Estatuto Maranhense de Defesa
aos Animais, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 338/2019, de
autoria do Deputado Adriano, institui a Semana Estadual de Segurança
nas Escolas, no âmbito do Estado de Maranhão; Projeto de Lei nº 339/
2019,de autoria do Deputado Roberto Costa, dispõe sobre a reserva
de 10% (dez por cento) das moradias disponibilizadas em programa
habitacional do Estado do Maranhão às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar; Projeto de Resolução Legislativa nº
063/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, concede o Título de
Cidadã Maranhense à Professora Doutora Kátia Evangelista Regis;
Requerimento nº 359/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares,
solicitando a realização de audiência pública através da Comissão
Permanente de Assuntos Econômicos para discutir a cadeia produtiva
do abacaxi; Requerimento nº 360/2019, de autoria da Deputada Helena
Duailibe, para que seja enviada Mensagem de Condolências à família
do Pastor Lucas Evangelista Rocha Viana, falecido no dia 22 de junho
do ano em curso; Requerimento nº 361/2019, de autoria da Deputada
Doutora Thaíza Hortegal, enviando mensagem de aplausos ao Secretário
de Cultura do Estado do Maranhão, Senhor Diego Galdino,
manifestando extensa admiração pelo trabalho desenvolvido em São
Luís para divulgação da principal festa popular do Estado, o São João
do Maranhão; Indicações nºs: 853, 854, 855, 856 e 857 /2019, todas de
autoria do Deputado Ariston ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão dos municípios
de Pastos Bons, Rosário, Nova Iorque, Palmeralândia e Bacabeira no
Programa Mais Asfalto do Governo do Estado; Indicação nº 858/2019,
de autoria do Deputado Wendell Lages ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social do Maranhão, Senhor Márcio Honaiser,
solicitando a Implantação de um Restaurante Popular no Município
de Itapecuru-Mirim; Indicação nº 859/2019, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando, em caráter de urgência, a recuperação da estrada
na cidade de São João Batista- MA e Indicação nº 860/2019, de autoria
do Deputado Hélio Soares ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a abertura de processo para licitar
a construção de cinquenta e oito quilômetros da rodovia MA 101 –
trecho que liga o município de Turiaçu ao município de Cândido Mendes.
Concluída a leitura do expediente pela Primeira Secretária, o Presidente
determinou sua publicação e o encaminhamento das indicações elencadas
acima, na forma do artigo nº 146 do Regimento Interno. Em seguida,
concedeu a palavra a Deputada Daniella Tema, que falou sobre o Projeto
de Lei de n.º 11.042, de sua autoria, sancionado pelo Governador
Flávio Dino, que institui a Semana de Educação Preventiva e
Enfrentamento à Endometriose e parabenizou o Governador Flávio
Dino, o Secretário Rubens Pereira Júnior e o Prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior, pelo Programa Nosso Centro, que tem o

intuito de revitalizar o Centro histórico de São Luís. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em segundo turno, regime
de prioridade, a discussão e votação dos Projetos de Lei nºs: 219/2019,
de autoria do Poder Executivo, (mensagem nº 024/2019) que extingue a
Fundação Nice Lobão e dá outras providências; 227/2019, de autoria
do Deputado Fábio Macedo, 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;
254/2019, também de autoria do Deputado Fábio Macedo, que dispõe
sobre a criação de programa de auxílio psicoterápico a pessoas com
depressão e 245/2019, de autoria do Deputado Zito Rolim, 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. Com pareceres favoráveis das
competentes comissões técnicas, estes Projetos de Lei foram aprovados
e encaminhados à sanção governamental, com exceção do Projeto de
Lei nº 227/2019, que recebeu Emenda e foi encaminhado à Redação
Final. Registra-se que o Projeto de Lei nª 219/2019 foi aprovado com
os votos contrários dos Deputados Wellington do Curso e Adriano.
Em primeiro turno, com parecer favorável da CCJC, na forma de
substitutivo, foi aprovada e encaminhada ao segundo turno de votação
a Proposta de Emenda Constitucional nº 003/2008, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a legitimação da iniciativa
popular para a proposição de Emenda à Constituição do Estado do
Maranhão, conforme chamada nominal anexa, registrando-se que o
Deputado Zé Gentil retificou seu voto, manifestando-se favoravelmente
a aprovação da referida PEC. Em seguida, foi apreciado o Veto Total ao
Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa,
(Mensagem nº 054/2018), que dispõe sobre a prioridade de atendimento
às pessoas portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos
comerciais e instituições financeiras e dá outras providências. Com
parecer favorável da CCJC à sua manutenção, este Veto foi encaminhado
pelo Deputado Roberto Costa, que defendeu a derrubada do mesmo.
Esta orientação foi acatada pelo Plenário, que por unanimidade, rejeitou
o referido Veto.  O Projeto de Lei nº 022/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior foi transferido para próxima Sessão em virtude da
concessão do pedido de vistas solicitado pelo Deputado Fernando
Pessoa. Submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado o
Requerimento nº 361/2019, de autoria da Deputada Doutora Thaiza
Hortegal, solicitando a este Poder, manifestação de aplausos ao
Secretário de Estado da Cultura do Maranhão, Senhor Diego Galdino,
demonstrando admiração pelo trabalho desenvolvido em São Luís para
divulgação da principal festa popular do Estado, o São João do
Maranhão. Os Requerimentos nºs 356 e 357/2019, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, foram transferidos para a próxima Sessão
em virtude da ausência do autor. Submetido à deliberação da Mesa, foi
deferido o Requerimento nº 360/2019, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, solicitando que seja enviada mensagem de condolências
à família do Pastor Lucas Evangelista Rocha Viana, vitimado em grave
acidente ocorrido na noite de 22 de junho do ano em curso. Na forma
Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 362/2019, de autoria da Deputada
Daniella Tema; 363/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto; 364/
2019, de autoria do Deputado Rigo Teles; 365 e 366/2019, de autoria
da Deputada Andréia Martins Rezende; 367, de autoria da Deputada
Detinha e 368, de autoria do Deputado Ricardo Rios. Não houve
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No Tempo
dos Partidos e Blocos, o Deputado Fernando Pessoa, falando pelo
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, relatou as articulações políticas
de líderes municipais e estaduais, no intuito de levar melhorias à cidade
de Barra do Corda, a exemplo de um hospital, que será inaugurado em
julho. 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 lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
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do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 27 de junho de 2019.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo
Secretário, em exercício

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 ÀS 11H.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a Sessão Solene convocada para entrega do Título de Cidadã
Maranhense e da Medalha do Mérito Legislativo João do Vale à Senhora
Maria da Conceição Fordes Braga de Camargo, Concita Braga,
concedidos por meio das Resoluções legislativas n.º 938/2019 e 937 /
2019, oriundas dos projetos de Resoluções Legislativa n.º 35/2109 e
36/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior. Convido para compor
a Mesa o Excelentíssimo Senhor Jefferson Portela, Secretário de
Segurança do Estado, neste ato, representando o Governador Flávio
Dino; A senhora Maria da Conceição Fordes Braga de Camargo, Concita
Braga, homenageada desta Sessão Solene; o Excelentíssimo Senhor
Marcos Antônio Guerreiro, Subcorregedor Geral do Ministério Público
do Maranhão, neste ato, representando o Procurador-Geral de Justiça,
Doutor Luiz Gonzaga. Registro a presença no Plenário dos Deputados:
Wellington do Curso, Zito Rolim, Rafael Leitoa, Hélio Soares, e Roberto
Costa. Algum Deputado está presente que eu não tenha citado?
Assistiremos agora à apresentação da toada “Esperando junho chegar”,
cantada pelos músicos Joelson Braga e Cláudio Ribeiro. As presenças
dos Deputados Zé Inácio e Felipe dos Pneus, também prestigiando a
Sessão Solene. Concedo a palavra ao Deputado Duarte Júnior, autor
da proposição.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Bom dia a
todos e todas. Agradeço a presença de todos nesta Sessão Solene de
extrema importância e relevância, prestando essa justa homenagem,
não apenas a Concita, não apenas ao Boi de Nina Rodrigues, mas,
sobretudo, à cultura do nosso estado. Cumprimento o Excelentíssimo
Senhor Deputado Presidente desta Casa, Othelino Neto, meu querido
amigo que muito nos inspira com a sua ética, garra, seriedade,
compromisso com a política de segurança pública do nosso Estado,
Dr. Jefferson Portela, a quem eu agradeço muito porque foi o Dr.
Jefferson Portela, em quem eu muito me inspiro, que me apresentou as
belezas do Boi de Nina Rodrigues. Dr. Jefferson, saiba que aquilo que
eu lhe falei, durante a campanha, se um dia eu fosse Deputado, seria
nada mais nada menos do que V.Ex.ª sendo Deputado, porque eu sei
que, se o Senhor não estivesse como Secretário de Segurança e fosse
Deputado estadual, eu tenho certeza de que estaria aqui prestando
essa justa e necessária homenagem. Cumprimento a dona de toda essa
festa, a Dona Concita Fortes Braga de Camargo, Concita Braga, que
está sendo homenageada e que, a partir de hoje, poderá ser chamada
por todos e todas de cidadã maranhense. Muito feliz, Dona Concita,
em poder estar lhe prestando essa homenagem, eu que já tive a honra
de chorar desse mesmo lado aqui da tribuna por ter recebido homenagem
do hoje amigo e Presidente da Assembleia, Deputado Othelino Neto. É
impossível não segurar as lágrimas, não se emocionar ao receber essa
homenagem, por ter esse dia dedicado à minha história. Hoje eu fico
muito feliz de te a oportunidade de fazer o mesmo com a senhora.
Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Marco Antônio Guerreiro,
Subcorregedor-Geral do Ministério Público, neste ato representando o
Procurador Geral Luiz Gonzaga, e tem um título tão grande quanto
esses todos esses que eu citei, porque é padrinho do Boi de Nina
Rodrigues, assim como Doutor Jefferson, assim como Presidente
Othelino, assim como eu. Eu tenho certeza de que o Marco Antônio
Guerreiro, como ele bem diz, o padrinho velho, é o padrinho mais
experiente, está muito feliz com essa justa homenagem. Meus amigos,
quem me acompanha sabe que eu não costumo ler os meus discursos,
mas antes, claro, queria aqui cumprimentar todos os Deputados que

estão aqui presentes: Deputado Zito, Deputado Wellington do Curso,
Deputado Zé Inácio, Deputado Roberto Costa, enfim, todos os meus
colegas parlamentares que estão aqui presentes, muito obrigado pela
presença. Como eu estava falando, eu não costumo ler os meus
pronunciamentos, mas hoje eu preferi não arriscar, preferi fazer a
leitura, pois, ontem à noite, assim que cheguei de Itapecuru, eu estava
escrevendo o que eu iria falar hoje e eu espero que vocês gostem do que
aqui eu falarei porque, com muito carinho, foi escrito pra poder
homenagear não apenas a Concita, mas todo Boi de Nina Rodrigues.
Quem souber essa letra, por favor, cante comigo, porque quando a
gente canta junto, a gente transforma o canto numa prece. E também é
importante porque não tenho esse talento de ser cantor, Dr. Jefferson,
mas, com certeza, muitos de vocês já conhecem essa canção. Canta o
meu Brasil, meu Brasil verde e amarelo. Nesse São João, sempre que a
Concita Braga e o Boi de Nina Rodrigues entoarem esses versos, todos
nós estaremos unidos, irmanados na energia e na comunhão que só a
música e os ritmos dessa festa popular podem nos proporcionar. E
essa energia do nosso São João ganhou há 29 anos uma dose extra de
criatividade, inovação, e comprometimento com a comunidade. Em
1990, nascia o Boi de Nina Rodrigues, lá no município do mesmo
nome, graças à vivacidade, ao empenho, o amor, e à sagacidade de uma
mulher guerreira, que nascida no nosso vizinho Estado do Piauí tem o
espírito do Maranhão para onde veio aos cinco anos de idade. Parece
que o Maranhão estava esperando por sua chegada, sua filha de outras
terras que aqui se encontrou, se descobriu no mundo do São João, no
mundo do bumba meu boi, na terra do tambor de crioula, centenário e
ancestral, que, este ano de 2019, é o tema do Boi de Nina Rodrigues.
Concita Braga, filha do seu José e da dona Madalena, mãe da Mayana
e da Ticiana, mulher forte, perfeccionista, fundadora, ama e compositora
do Boi de Nina Rodrigues. Uma grande mulher, que vem há décadas
provando que o lugar de mulher é onde realmente ela quer, é onde ela
quer estar. E a Concita é uma dessas provas vivas. Foi graças à sua
coragem que Concita, que hoje o Maranhão pode se orgulhar de ter o
Boi de Nina Rodrigues. Um boi de orquestra que não teve medo de
inovar, não teve medo de ousar, com introdução de novos instrumentos
como baixo e o cavaquinho, na tradição de orquestra, criando assim até
uma nova tradição. Uma marca do Boi de Nina Rodrigues. Concita e o
Boi representam, portanto, a força da beleza, a criatividade e a
capacidade de louvar, de resistir, que é típica do bumba meu boi e das
comunidades que bravamente mantém viva essa brincadeira por todo o
Maranhão. E esses são os símbolos também da força e da resistência
do povo maranhense, ao qual, hoje, Concita Braga se une mais uma
vez, formalmente, com a entrega do merecido título de Cidadã
Maranhense, e com a Medalha João do Vale para o Boi de Nina
Rodrigues. Podem aplaudir. É muito importante ser justo. Gostaria
aqui de agradecer também ao meu querido amigo, o Kiel, que está por
aqui em algum local com esse cabelo em que ele investe grande dos seus
recursos para mantê-lo assim intacto, compacto, brilhoso, que num
dos ensaios do Boi de Nina me avisou: “Duarte, tu sabias que a Concita
não é maranhense?” “Fala sério! Ela não é maranhense?” “Não e ela
não tem o título de Cidadã”. E eu: “Pois é para agora”. Porque o
negócio é rápido, gente. É como na época do Procon do VIVA. Como
eu tenho mostrado aqui, tem que ser rápido, tem que ter palavra. Kiel
me avisou e, rapidamente, a gente fez o Requerimento. Quando eu falei
com o Presidente, ele: “Não recebeu? Eu não acredito nisso”. Ou seja,
ninguém imaginava que Concita, tão maranhense como ela é, não era
maranhense e não tinha recebido o título de Cidadã Maranhense. E
quem souber, por isso eu te agradeço Kiel, e quem souber de novo, por
favor, me ajude, porque cantar não é um talento que eu tenho. Viva
Concita Braga! Viva o Boi de Nina Rodrigues! Viva o São João do
Maranhão, o melhor do Brasil! Parabéns, Concita, Cidadã Maranhense!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Convido o Deputado Duarte Júnior para fazer a entrega do
Título de Cidadã Maranhense e da Medalha do Mérito Legislativo
João do Vale à Senhora Concita Braga. Concedo a palavra à Senhora
Concita Braga.
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A SENHORA CONCITA BRAGA (homenageada) – Bom dia.
Estou um pouco envergonhada, mas, se eu não chorar, quero agradecer
primeiro aos nossos brincantes do Boi de Nina Rodrigues, porque eles
que fazem o boi, eu só os acompanho. Gostaria de agradecer ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Othelino Neto, Presidente da
Assembleia Legislativa e padrinho oficial da promessa do boi da
temporada 2017. Obrigada, meu padrinho, padrinho do boi, você faz a
diferença para a nossa cultura. Gostaria de agradecer ao Deputado
Duarte Júnior, autor da proposição, uma pessoa que eu amo de paixão,
aprendi com Jefferson, na temporada das eleições, menino lindo que eu
acho uma beleza singular, ele me encanta com esse sorriso, esse olhar
de menino pidão. Só tenho que te dizer, Duarte, que foi um imenso
prazer tê-lo conhecido e te digo que é do fundo do meu coração que
você será o eterno menino do Boi de Nina Rodrigues. Quero dizer que
Duarte também é padrinho do boi, ele é padrinho dos brincantes.
Quando eu fiz aqui, eu preciso dizer aqui um pouquinho sobre essa
história dos brincantes. Com licença, eu vou falar. Os brincantes te
elegeram como padrinho, porque eles são encantados por você.
Wellington é o padrinho da orquestra e vai ser oficializado ano que
vem. Agora ainda é e continua sendo aquela pessoa seguidora assídua
do Nina Rodrigues, que filma tudo e não me dá, não vejo nada. Gostaria
de agradecer ao Jefferson Portela, Secretário de Segurança, meu cunhado,
meu compadre, que eu amo, acima de tudo. E ele está aqui representando
o nosso Governador Flávio Dino. Jefferson é padrinho do boi, do
coração, há muitos anos, já está cansado, é velho só de ser padrinho.
Jefferson representa uma coisa muito importante não só para nosso
Estado, mas para Nina Rodrigues, mas para família e para o boi de
Nina Rodrigues. Ele é muito querido e é justo esta minha chamada dele
para ser padrinho do boi, todo ano, porque ele é assiduamente atrás do
boi, então eu tinha que botar de novo tu, padrinho velho do boi. Esse
padrinho aqui é uma coisa muito extensa, Senhor Deputado Othelino,
esse padrinho eu já estou que não canso de vê-lo todo ano com chapéu
dele, na cabeça, e correndo atrás e dizendo eu tenho que estar em todas
as apresentações. A história dele é muito engraçada com o boi. Eu
achava que ele estava era me paquerando, seguindo todo tempo e
ficava me olhando, eu disse esse rapaz quer alguma coisa comigo! E eu
fui lá e disse, qual é o seu problema? Você está todo tempo atrás de
mim, o que acontece? Ele disse é porque estou apaixonado pelo seu
boi. E eu disse: ah, então, não é por mim! Marco Guerreiro, muito
obrigado. Você representa muito no contexto cultural do Boi de Nina
Rodrigues e lá em Nina Rodrigues também. Ele é Subcorregedor-Geral
do Ministério Público e nesse ato representa nosso Procurador-Geral,
o Luiz Gonzaga, e nós vamos estar dançando lá. Gente, eu tenho que
agradecer à minha família que se encontra aqui presente, que fazem
parte dessa minha história, porque sem eles, eu não estaria aqui. Quero
agradecer aos meus amigos, fãs do Boi Nina Rodrigues, que seguem
assim o boi todo ano, que me ajuda, que vai para o quintal da minha
casa, que borda, que me ajuda em tudo. Quero agradecer o padrinho
velho que está bem aqui na frente, que foi pela primeira vez que o boi
se apresentou aqui em São Luís no terreiro Raízes e que a gente não
ganhava um tostão e tinha que pedir comida para comer para ele.
Então, tudo isso é muito profundo e é uma história que eu não deixo de
não contar, porque vocês fizeram, vocês contribuíram para o Nina
Rodrigues fosse a vitrine do folclore maranhense hoje. Quero agradecer
a todos os deputados aqui presentes, porque eu não tenho o nome de
todos e não me passaram, e aí eu fico sem saber como é o nome dos
deputados que estão aqui. Mas eu gostaria de agradecer ao Wellington,
que eu conheço muito bem, é uma pessoa que mora no meu coração.
Gostaria de agradecer ao Roberto Costa, que sempre me leva lá para
Bacabal, esse ano ainda não me levou, mas vai me levar, com certeza, a
nossa orquestra e a minha profunda gratidão e carinho para o nosso
amigo, que fez desse momento ímpar da minha vida, que eu não posso
deixar de dizer novamente, obrigada, Duarte. Roberto Costa, um beijo
especial para você; Wellington, que está aqui presente e o Zito Rolim,
que eu acabei de conhecê-lo. Muito prazer e estamos juntos, em

qualquer ocasião, assim que precisar do Nina Rodrigues. Eu gostaria
de agradecer aos meus sobrinhos, que estão aqui presentes, meus
cunhados, meus tios. Todo o parentesco está aqui presente. Então,
gente, eu só tenho a dizer para vocês que fazer o Boi de Nina Rodrigues
é o maior prazer, é a maior coisa de sentimento que eu posso ter na
minha vida. Hoje eu diria que não saberia viver sem fazer o Nina
Rodrigues. Eu não saberia viver sem trabalhar em prol da nossa cultura,
fazer a cultura do nosso Estado. Levar o Boi para os arraiais é o maior
prazer que eu tenho na minha vida. Costurar, colocar cada miçanga,
cada peninha, meus dedos todos queimados de cola, cheirar cola de
sapateiro dia após dia me dá satisfação quando eu vejo todo esse
trabalho concluído e levando para o público do Maranhão a minha
história e a história do Boi de Nina Rodrigues. Por isso eu tenho
somente que agradecer a Deus, por tudo que me propiciou, nesse
momento, através do Boi de Nina Rodrigues, e a todos vocês que se
encontram aqui presentes. Eu não gosto de falar porque eu fico com
vergonha, mas eu acho que eu estou falando demais, pronto! Então
parabéns a todos nós e parabéns ao Boi de Nina Rodrigues. Obrigada,
meu padrinho oficial da promessa, que esse ano batizou o Boi cheinho
de santinho. Não prestou atenção, mas estava cheio de santo o Boi
para nos proteger. E por isso é seu papel proteger o Boi de Nina
Rodrigues a partir de agora. Obrigada a Marcos Guerreiro. Obrigada,
Jefferson. E meu beijo especial no coração do Duarte. Vamos lá, minha
orquestra, dizendo a todos vocês que nós recebemos esse ano o convite
para gente ir para a China representar o Maranhão fora do nosso país.
Espero contar com o apoio das autoridades locais, das autoridades
políticas, para que a gente chegue levando a outro país a nossa cultura,
porque representar o Maranhão lá fora para a gente será o maior prazer
e vai nos deixar muito felizes e saber que o Maranhão vai estar muito
bem representado fora do nosso estado. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - concedo a palavra ao deputado Wellington do Curso, para
uma breve saudação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Meu Governador, me dê um Grande Expediente, meu Governador,
manhã de alegria, de festa. Quero cumprimentar a todos com a paz do
Senhor, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o estado do Maranhão. Parabenizar o Deputado Duarte Júnior
pela sensibilidade, pela homenagem que foi aprovada de forma unânime
por esta Casa, por todos os Deputados e aí por motivo simples, o
respeito que nós temos pela cultura do Maranhão, e o amor, o carinho
que temos pelo Boi de Nina Rodrigues. Eu quero só fazer meus
cumprimentos aqui primeiro ao meu Presidente Othelino, que dispensa
comentário, meu Governador. Eu fui da Base do Governo por dois dias
quando o meu Presidente esteve lá no Palácio do Governo, meu
Governador. De forma especial, muito antes de ser Deputado estadual,
já conheço o Deputado Othelino e aí o respeito que tenho nutrido na
Assembleia Legislativa, nas nossas relações, mesmo sendo do partido
do Governador, do PCdoB, mas trata todos aqui de forma igualitária.
Então, meu respeito sempre ao Deputado Othelino. Cumprimentar de
forma especial o Excelentíssimo Senhor Jefferson Portela, Secretário
de Segurança Pública, que conheço muito antes de ser Deputado, quando
fui sargento do Exército e era do Serviço de Inteligência. Muitas vezes,
de forma institucional, tratando de questões de segurança pública,
sempre fui muito bem recebido na Secretaria de Segurança Pública pelo
Secretário Jefferson Portela. Cumprimentar de forma especial o Senhor
Marco Antônio Guerreiro, Subcorregedor-Geral. Leve nossos
cumprimentos a toda a Corregedoria e também ao Doutor Luiz
Gonzaga. De forma especial, a nossa querida Concita Fortes Braga,
Concita, e esse coração batendo forte, esse teu coração bate forte todas
as noites durante o ano, porque tu vivencias a cultura do Maranhão,
vivencias o boi todos os dias do ano. Chega um período do ano em que
o coração de Concita bate, sim, com certeza, muito mais forte, é quando
se encontra aquela menina no meio do boi, brincando, controlando a
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orquestra, os cantores, as índias, os vaqueiros. Ali ela se completa,
durante as noites de arraiais, durante as noites de Festa Junina, durante
as noites do mês de junho. E aquela princesa, aquela mulher, aquela
líder que encanta o Estado do Maranhão com o Boi de Nina Rodrigues.
A tua formosura, a tua beleza, a tua dedicação ao Boi de Nina Rodrigues.
Hoje, esta justa homenagem, de iniciativa do Deputado Duarte Júnior
e aprovada de forma unânime por todos os deputados, na verdade, a
Assembleia Legislativa se debruça para dizer à cultura do Maranhão,
ao povo do Maranhão que nós respeitamos a cultura. Já fizemos muitas
outras homenagens nesta Casa, no ano passado, o Boi da Maioba e
muitos outros bois, muitas outras brincadeiras, mas a manhã de hoje é
muito especial, especial pelo carinho que todos nós temos pelo Boi de
Nina Rodrigues, pela Concita, está ali o Roberto Costa, que ainda se
encontra aqui, Zito Rolim, a todos os servidores da Assembleia, ao
Sistema de Comunicação desta Casa, que empresta o Joelson, que
empresta o Joelson também, nesses dias, para cantar e encantar com
toda a sua festa. Mas como o meu Presidente já disse, breve saudação
do Deputado Wellington, então eu vou ser breve, brevíssimo. Só para
dizer, Concita, e pedir a Deus que continue abençoando a sua vida,
abundantemente, que possa estender as suas mãos poderosas em sua
vida e tudo o que tu tocares que seja próspero, que seja abençoado em
nome de Jesus. E muitos e muitos anos de vida, assim como você falou
que tem um carinho especial, do coração, eu também te amo de todo o
coração, você sempre foi muito simples, humilde, nunca foi oportunista,
nunca foi interesseira e é essa mulher maravilhosa que o Maranhão te
ama, que a Assembleia Legislativa, hoje diz: Cidadã Maranhense. E
com o título de cidadã ainda também é homenageada com uma das
medalhas que exalta a cultura do estado do Maranhão e todos nós hoje
estamos muito felizes em tê-la na Assembleia Legislativa e na Casa do
Povo. Em nome do Presidente Othelino e faço as vezes na sua ausência,
em nome do Presidente Othelino, de todos os demais deputados, em
nome do deputado Duarte Júnior, que é o autor do requerimento, foi
sensível e aí descobriu primeiro do que todos nós e aí depois que eu fui
verificar que a senhora é lá de Barras do Marataoan, lá da terra do meu
amigo Padre Ladislau, eu como bom piauiense que também sou intrépido
e rodo todo o Maranhão, assim é lá no Piauí, também, e aí não só
Teresina, mas Floriano, Picos, Barras do Marataoan, e eu costumava
brincar que Barras do Marataoan é tão ruim que nem os papagaios
quiseram ficar, mas depois que eu soube que a Concita é de Barras de
Marataoan, eu tenho que corrigir essa brincadeira, porque de Barras do
Marataoan saiu o quê? Essa mulher maravilhosa que encanta o
Maranhão, encanta o Piauí, encanta o Brasil e encanta o mundo. Que
Deus continue abençoando a tua vida, abundantemente. Te amo!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bem, foi realmente uma breve saudação, deputado
Wellington, gostei de ver. Deputado Roberto Costa para também fazer
uma breve saudação.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, eu vou aproveitar para fazer esta saudação daqui da nossa
cadeira. Primeiro, quando eu disse para a Concita, quando ela chegou
aqui, que eu não poderia deixar de estar presente aqui para fazer parte
também desta homenagem, porque é uma homenagem que hoje não
retrata apenas o presente do Boi Nina Rodrigues, porque hoje ele é um
boi renomado que tem a sua história já marcada na cultura do Maranhão,
mas que foi construída com muito suor, com muito sacrifício, com
muita dedicação da Concita. Eu vi aqui ela fazendo uma reverência ao
Zé Raimundo Rodrigues, que foi a primeira pessoa que levou ao Terreiro
Raízes a apresentação do Boi, porque fazer cultura não é uma coisa
fácil no estado, no Brasil, E tudo que se constrói tem que ser tudo com
muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E esse
reconhecimento que a Assembleia Legislativa faz, hoje é, a toda a sua
história, Concita, a sua história, a história da sua família. Aqui eu quero
fazer reverência ao seu Zé Braga, seu pai, e a nossa querida Madalena,
mulher guerreira, de luta. E você tem muito dela, a forma impetuosa de

enfrentar todos os desafios. E quem fica feliz, hoje, na verdade, não é
você, Concita. Quem está feliz, hoje, com esse título de Cidadã
Maranhense, com esse reconhecimento por parte da Assembleia e do
Maranhão a você é o povo do Maranhão, é a cultura do Maranhão.
Pois, a partir desse momento, você pode dizer que você já era tratada,
você já é e tratava o Maranhão como filha. E o povo sempre recebia
como filha, mas o documento que faltava foi entregue, hoje, pela
Assembleia Legislativa, pelo Deputado Duarte Júnior, pelo nosso
Presidente Othelino. Eu quero dizer que fico muito feliz como deputado,
mas, acima de tudo, sabendo da sua história, a história da sua família e
o que se tornou o Boi de Nina Rodrigues. Então as minhas reverências
ao presente e mais todo o ao passado do Boi que você construiu e se
tornou, hoje, um símbolo da cultura do Maranhão. Parabéns, Concita!
Um beijo no coração!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra ao Procurador Marco Antônio Guerreiro,
Subcorregedor do Ministério Público, representando o Procurador-
Geral, o Doutor Luiz Gonzaga Martins.

O SENHOR PROCURADOR MARCO ANTÔNIO
GUERREIRO - Não poderia deixar de prestar minha homenagem a
este boi que faz parte da minha vida há 17 anos. Diz um autor sagrado:
Combati o bom combate, encerrei a carreira, mantive a fé. Hoje está
reservada a coroa da justiça que o justo Juiz reservou para mim na
eternidade, II Timóteo 4:7-8. Eu saúdo o Presidente da Assembleia
Legislativa, Deputado Othelino Neto; Deputado Duarte Júnior, que é
autor da Proposição. Minha querida Concita Braga, eu vou te denunciar,
porque, na verdade, não foi eu que a procurei. Foi ela que me procurou.
E eu digo aqui reservadamente, Deputado, ela se apaixonou por mim e
eu me apaixonei por ela, mas não foi aquele amor eros. Foi aquele amor
ágape, amor de amizade, amor que nos mantém até hoje. E saudar
também meu querido amigo delegado de Polícia Civil Jeferson Portela,
que está hoje à frente da Secretaria de Segurança Pública, neste ato
representando o Governo do Estado. Deputado Duarte Júnior, não
querendo lhe imitar, mas também eu vou cantar e vou querer o auxílio
dessa orquestra maravilhosa que só está aqui uns 10% mais ou menos.
A orquestra do Boi de Nina Rodrigues é uma orquestra altamente
respeitada, para não reverter. (Cantoria) Concita, permita-me retroagir
no tempo. Em 1958, o casal Zé Braga e Madalena veio de Barras, no
Piauí, trazendo quatro filhos, dentro os quais a caçula de um ano,
Concita, que se contagiou com aquela paisagem emoldurada pelo rio
Guará, e não só, mas pelo tamarineiro, pelas quebradeiras de coco
(música). O tamarineiro não mais existe, a não ser na tua memória e na
memória da tua família, que passei também a amar, a respeitar, tanto
que Dra. Madalena Braga me tem como filho. Então, oficiosamente, eu
sou tua irmã. Eu estou nesse boi há 17 anos, e hoje, como eu já disse,
esse boi faz parte da minha vida e plagiando o grande poeta Gonzaguinha,
eu diria, eu cantaria para ti, começaria tudo outra vez se possível fosse
meu amor, eu começaria tudo outra vez, Concita, começaria tudo outra
vez, porque a beleza do Nina Rodrigues está nos bois, nas índias, nos
campeadores, nos vaqueiros de fita, na orquestra, não resta dúvida,
mas principalmente a beleza do boi Nina Rodrigues está nos seus
olhos, no teu carinho, na tua dedicação, na tua responsabilidade, no teu
comprometimento com o folclore do Maranhão, estás de parabéns!
Hoje, nós não podemos ver o folclore maranhense sem o boi de Nina
Rodrigues, são mais de trinta grupos de bois, boi de orquestra, boi de
zabumba, boi Costa de Mão, boi de matraca, pandeirão. Nós temos
vários grupos de Cacuriá, quadrilhas, dança de coco. E o Maranhão é
extremamente abençoado porque São Luís foi fundada por franceses,
colonizada por portugueses e invadida por holandeses. Então, nós
temos visivelmente todas as culturas que se aliam à cultura Africana e
à cultura indígena. O boi, por exemplo, tem origem portuguesa junto
com a Dança Portuguesa, a quadrilha é de origem francesa, o Cacuriá é
de origem africana como o Tambor de Crioula, a Dança do Coco é de
origem indígena como os grupos de índio. Então, nós temos uma cultura
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riquíssima e que a gente tem que explorar e já conhecida em nível
nacional e internacional. Ontem, eu estava vendo, deputado Othelino,
uma reportagem que a ocupação dos hotéis, em São Luís, está 99%. O
Centro Histórico eu estive ontem lá com uns amigos de Mato Grosso
do Sul, a decoração está lindíssima e está chamando atenção, além da
segurança, parabéns, Secretário Jefferson Portela, porque, a cada
esquina, tem 3, 4, 5 policiais militares e as viaturas rodando. Então,
está o Centro Histórico seguro. Tudo isso é essa visão moderna do
nosso Governador Flávio Dino. Concita, eu já ia encerrando minhas
palavras, tem uma música entre tantas outras, mas porque eu quero te
dizer uma coisa, Concita, eu não só canto como encanto, tu já me
disseste isso. Então, eu quero encerrar com uma música que quando foi
lançada eu, simplesmente me apaixonei, Cláudio, vamos lá.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Doutor Guerreiro, além de um grande Procurador, hoje,
mostrou alguns dos seus dotes. Um poeta e um exímio cantor. Deixou
o Deputado Duarte ali um pouco constrangido na desenvoltura enquanto
cantor.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Se fosse The
Voice aqui já tinha virado a cadeira aí.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo finalmente a palavra ao Secretário de Estado da
Segurança Pública, Delegado Jefferson Portela, que neste ato representa
o Governador Flávio Dino.

O SENHOR SECRETÁRIO JEFFERSON PORTELA - Nobre
Presidente Othelino Neto, quero, em um primeiro momento, trazer a
saudação de Sua Excelência o Senhor Governador Flávio Dino a esta
Casa Legislativa, a todos os Deputados da bancada de Governo e da
bancada de Oposição. Já aproveito para saudar o Deputado Wellington
e dizer, Deputado Wellington, no dia em que um governo não tiver
oposição, não será democracia, será ditadura. A oposição é fundamental
para o exercício das liberdades, das expressões e das múltiplas visões
que compõem o conteúdo de uma sociedade. Portanto, é sim importante
ter V. Ex.ª na Oposição, até para nos lembrar do cumprimento do
nosso dever, não de qualquer jeito, mas do melhor jeito possível. Então,
fique completamente à vontade. É uma honra reencontrá-lo aqui nesta
Casa. Quero saudar a homenageada Concita Braga, que faz parte da
Mesa, minha querida cunhada, pessoa de personalidade forte, como
devemos ser todos nós. Mas ela tem um destaque na cultura, na
ampliação da força do Estado do Maranhão levando nome do nosso
Estado para o universo. Concita, a cultura é a manifestação da alma.
Tudo aquilo que nós fazemos em momento isolado, fazemos de um
jeito qualquer. Nós podemos apertar um parafuso só girando a chave
para o lado direito. Podemos folgá-lo só girando a chave para o lado
esquerdo. Podemos caminhar por uma estrada só andando, mas cultura,
não. Cultura nós não fazemos com a mão, não fazemos com os braços.
Eles só expressam isso de modo mais direto. Mas cultura nós fazemos
com a alma, na linha do que dizia Buda: “Tudo aquilo que a gente pega
com a mão, não nos pertence”. Nós não podemos agarrar a cultura,
porque ela é sentimento, expressada por uma roupa, por um pistom,
por um trombone e pela letra que compõe as melodias que nos fazem
sonhar em todas as horas. A música é um canto da alma e movimenta o
nosso coração. É nessa batida do tambor de Nina Rodrigues que o
nosso coração se anima muito mais no mês de junho, mas por todo o
ano. Sabendo que essa brincadeira é algo permanente que nos ilumina a
sonhar e a cantar o passado e a lançar do passado para o futuro as luzes
que os nossos irmãos, lá na Balaiada, cantaram. E dando nome ao seu
boi inicialmente, o brilho da Balaiada resgata historicamente aquilo que
as pessoas projetaram de bom para o Maranhão, mesmo durante o
conflito que foi cantado na sua música “Aquela briga feia pelo
Maranhão se espalhou”, a briga da Balaiada. Portanto, quero saudar
também o Deputado Zito Rolim, o Deputado Roberto Costa, Deputado

Felipe dos Pneus e Deputado Zé Inácio, que estiveram aqui e, sem
dúvida nenhuma, o autor da proposição de concessão do título, o
nobre amigo e Deputado Duarte Júnior. Eu fiquei preocupado agora,
porque o Duarte é um rapaz de muitos dons e quando ele disse aqui
que ia cantar, eu disse: “Meu Deus do céu, só faltava essa! O homem
vai virar Presidente da República se cantar, porque não é possível”.
Duarte, você é um rapaz iluminado, tem boa vontade e determinação,
e as pessoas que têm determinação merecem respeito até quando
divergem de nós, porque estão tentando movimentar o mundo. A rotina
mata a humanidade e você não é um homem de parar na rotina, tanto
que, quando você foi candidato, eu lhe disse: “Você será Deputado!
Olhando as coisas”. Aí você me disse: “Será?”. Eu disse: “Tenha certeza
disso! Que você vai ser um dos 42 Deputados. Uma vaga será sua”. E
estava na história, você é Deputado estadual. Convivi aqui com
Deputados mais experientes e assim é a sua jornada. Você colocou um
pé na política, caminhe firme com a coragem que você tem, dentro do
mundo da representação institucional no Parlamento. Então, você é
um rapaz iluminado, eu tenho certeza disso, vá em frente junto a seus
pares aqui nesta Casa Legislativa. Quero dizer, Duarte, que você acertou
também historicamente. Os chineses diziam que, para nós
compreendermos o mundo, é preciso primeiro compreender o sentido
das palavras, e eles estavam certos, minha querida cunhada Concita.
De onde vem essa história de título de cidadão? Nós temos que entender.
Não foi o Duarte Júnior, neste caso agora, que criou esse título de
cidadão, ele fez uma proposição de concessão de Título de Cidadã
Maranhense a Concita, que por um descuido de Deus, me permitam
dizer isso, os religiosos todos, ela não nasceu do lado de cá do rio,
escorregou e nasceu do lado de lá do rio. Mas não foi culpa de Deus,
não, foi do Zé Braga, pai dela, que foi arrumar uma namorada lá no
Piauí. Acho que ela, gostando muito do Piauí, quis fazer os primeiros
lá naquele estado, mas deixou a outra metade para nascer aqui do lado
do rio, e aí foi a minha sorte, achei a maranhense Socorro Braga, irmã
mais nova da Concita, achei e fui lá, estamos juntos há 32 anos, junto
aí com a família toda. E Deus, que não erra nunca, fez a viagem de volta
do seu Zé Braga para o Maranhão. Aí, Duarte, historicamente você
acerta do lado humano. Deus fez seu Zé Braga voltar para o Maranhão
e a Concita virar maranhense nas terras de Nina Rodrigues, Vila da
Manga, de Guará. E você, pegando a lição dos romanos que criaram
este modelo de estender um reconhecimento às pessoas e delas haurir
tudo que há de bom. Essa história de título vem daí. Roma, um dos
maiores impérios lançados para além fronteira, chegou à África, chegou
a muitos lugares e de repente não havia mais tantos romanos para
representar o Estado Romano, e eles criaram um tática. Chegando à
África, não poderia mandar um romano assumir o poder ou não seria
bom um romano ser imperador ali, e o que eles criaram como tática?
Vamos ver naquele território conquistado quem muito bem representa
a população na arte, na cultura, na política, na administração e vamos
dar a ele o Título de Cidadão Romano, para quê? Para o estado Romano
declarar que reconhecia aquela liderança local e para aquela liderança
local representar com respeito que tinha o Estado romano. E de lá pra
cá chegamos ao título de cidadão, meu nobre Presidente Othelino,
concedido pelas Câmaras, pelas Assembleias, concedendo uma
declaração de respeito a alguém que, por local de nascimento, não é
filho daquele estado, mas que tem a alma voltada para aquele estado. E
aí chegamos hoje com esta hora de o título ser entregue a Concita, que
fez muito degrau de vida maranhense. Mãe, irmã, amiga, cunhada, está
aqui o irmão mais velho, o Zé Maria, Fredy, o mais novo membro da
família, ali, genro Zé Maria, Amélia Cunhada, Braga Neto, todos juntos
nessa vida que ela constituiu de relacionamentos, mas agora, de modo
oficial, declarada maranhense. É uma certidão, Concita, de
reconhecimento do mundo político, a sua certidão de nascimento de
piauiense você tem, mas aqui, nesta Casa Legislativa, há uma declaração
política do Legislativo, muito bem capitaneada pelo Deputado Othelino,
já reeleito por unanimidade pelos seus pares, isso é motivo de orgulho,
Deputado, para nossa corrente política, que é a mesma, ter um
companheiro, um camarada como o senhor, reconhecido aqui até pelos
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pares divergentes, da oposição, votando no senhor para Presidente.
Veja que gesto de grandeza, uma oposição que se declara oposição, que
é sabidamente de oposição, mas na hora de compor o poder interno na
eleição da Presidência, todos os integrantes da oposição votaram em V.
Ex.ª, isso engrandece o nosso partido, engrandece a nossa corrente
política, mas isso é capitaneado pelo o senhor nesta Casa. De modo
que é saudado neste campo, de modo especial. E aqui toda uma família,
Concita, que você tem, com o seu título e antes do seu título, agora
irmanada, que são os seus brincantes. Capitaneados por essa orquestra,
Deputado Othelino, que encanta os nossos arraiais e que faz a gente
sonhar, com lembranças, com coisas da atualidade, com o dia a dia que
vivemos. Então, é bom nós que aqui estamos, termos como prêmio
este dia, quem não está aqui dentro vai ouvir falar, mas nós não. Nós
vivemos, para todos nós que estamos aqui, nesta Casa Legislativa, na
manhã de hoje, abrindo a tarde, este dia é nosso para sempre. Porque
nós não ouviremos falar, nós vivemos o dia, que a Assembleia
Legislativa, por meio do Deputado Duarte Júnior e com a aprovação
dos seus pares, a Concita foi declarada oficialmente Cidadã Maranhense.
Agora, eu estou preocupado é com o senhor, Deputado Duarte, porque
eu já ouvi dizer que os deputados do Piauí estão zangados com o
senhor, que o senhor sequestrou a piauiense ilustre de lá e trouxe para
ser Cidadã do Maranhão. Então, cuidado quando o senhor for ao Piauí,
encontrar os seus colegas deputados estaduais, e tem uns zangados lá
porque o senhor passou a Concita para o lado de cá do rio, tornando-
a para a eternidade, Deputado Roberto, Deputado Rolim, Deputado
Felipe, Deputado Zé Inácio e Deputado Wellington, uma integrante
desta Casa, tendo aqui, Concita, a sua certidão de nascimento, a sua
certidão de nascimento é da Assembleia Legislativa. E isso é uma
declaração fortíssima, porque estes homens e mulheres que aqui estão,
são representantes do povo do Estado e o povo do Estado aprova o
que os deputados fizeram. E você é, não só uma cidadã maranhense,
você é a gigante Concita Braga, do Piauí, do Maranhão, do Brasil e do
mundo. Que Deus ilumine a tua jornada hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhoras e Senhores, nós estamos partindo para a conclusão
desta bela Sessão Solene, onde principalmente nós estamos tendo o
prazer de novo de ver um pouco mais do Nina Rodrigues. Nós também
tivemos experiência diferente de ver o autor do requerimento, Deputado
Duarte, tentando como cantor, como cantador. Também não se saiu tão
mal assim. Não foi tão bem quanto o Procurador Guerreiro, que - com
entusiasmo e essa paixão que tem pelo Boi de Nina Rodrigues e pela
cultura popular - hoje, como eu disse há pouco, demonstrou alguns
dons que eu confesso que não conhecia. Um era de cantor e cantador e
o outro de poeta. Então, qualidades que a gente vai descobrindo no dia
a dia. E nada melhor que uma Sessão Solene como essa para nos permitir.
E além das saudações dos Deputado Wellington e Deputado Roberto
Costa. Aliás o Deputado Wellington também nos permitiu um momento
muito bonito, aqui, quando propôs uma homenagem ao Boi da Maioba.
E aquele dia, também, esse plenário ficou muito bonito com o Boi da
Maioba e as suas famosas e belas matracas. Sessão essa proposta pelo
Deputado Wellington. Mas, Concita, receba essa homenagem em nome
da Assembleia do Maranhão, em nome do povo do Maranhão. Eu
costumo dizer que esse Título de Cidadão Maranhense é muito
importante. Eu já vi diversas pessoas se emocionarem nesta tribuna ao
receber o Título de Cidadão. O Deputado Duarte bem lembrou que ele
foi um desses que se emocionou, nesta tribuna aqui da esquerda, quando
recebeu, não coincidentemente da esquerda, quando recebeu o Título
de Cidadão Maranhense. Mas receba essa homenagem do povo do
Maranhão. É o reconhecimento à sua dedicação à cultura popular do
nosso Estado. A certeza de que nós temos de que o Maranhão já está
no seu coração. O povo irmão do Piauí vai compreender que quando a
gente tem alguma coisa boa não tem problema a gente dividir. O povo
do Piauí é um povo irmão, povo por quem a gente tem muito carinho,
muita consideração. Então divide agora Concita com o Maranhão. Ela
é do Piauí, mas também é do Maranhão. É conterrânea deles e a nossa

conterrânea. O Deputado Wellington, agora ficou também duplamente
o seu conterrâneo. Ele é piauiense, mas também já maranhense de
coração. A Medalha João do Vale - esse ilustre maranhense de Pedreiras,
que muito orgulha o povo do Maranhão, Secretário Jeferson - é também
uma homenagem a cada um dos brincantes do Boi de Nina Rodrigues,
a essa bela orquestra, às índias, aos vaqueiros, aos campeadores, a este
grupo que encanta o Maranhão, encanta o Brasil. E no nosso arraial
que foi realizado neste fim de semana, por uma boa coincidência, a
apresentação do Boi de Nina Rodrigues foi a última. Como um dos
padrinhos do Boi, padrinho novo, padrinho velho é o guerreiro, fiquei
feliz e emocionado com aquela boa coincidência porque, na imagem
final do nosso arraial, ficou uma foto do Boi de Nina Rodrigues, com a
Concita aparecendo e ao fundo aparecendo o nosso arraial lotado. É
uma marca forte desse arraial que reuniu o que há de melhor na cultura
popular do Maranhão nesses três dias em que a sociedade veio assistir.
Então essa homenagem é também a cada um e cada uma de vocês, assim
como é uma homenagem a toda cultura popular do estado do Maranhão.
Finalizo minhas palavras agradecendo a presença de todos e todas, em
particular dos que compõem a Mesa comigo, além evidentemente da
homenageada, ao talentoso Procurador Guerreiro, ao Secretário
Jefferson que, aliás, registre-se, vem fazendo um belo trabalho à frente
da Secretaria de Segurança e esse belo trabalho nós percebemos nos
números da violência no Maranhão que vêm caindo. E é isso que nós
queremos e desejamos, pois precisamos viver com mais tranquilidade
no Maranhão. Por isso, Secretário Jefferson, receba os meus
cumprimentos em razão do trabalho que V.Ex.ª faz à frente da Secretaria
de Segurança do Maranhão, que certamente vai continuar melhorando
mais os indicadores da Segurança Pública no nosso Estado. Para finalizar
a nossa sessão, nada melhor do que assistirmos a mais uma apresentação
do Boi de Nina Rodrigues. Muito obrigado.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019 ÀS 11H.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Bom dia a todos, que Deus seja
Louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do
Maranhão e à sua população. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento n.º 263/2019, de autoria do Senhor Deputado Wendell
Lages, para homenagear a Associação dos Jovens Empresários do
Maranhão - AJE-MA. Neste momento convido para compor a Mesa
o Exmo. Senhor Simplício Araújo, Secretário de Estado de Indústria e
Comércio, neste ato representando o Governo do Estado do Maranhão,
Governador Flávio Dino. Convidar, de forma especial, o Senhor
Marcelo Quelho Filho, Presidente da Conaje, Confederação Nacional
dos Jovens Empresários. Perguntando aqui ao Marcelo se já conheceu
os Arraias, já conheceu nossas praias, já aproveitou a nossa culinária?
Tem que aproveitar, tem que levar o nosso jovem empresário para
poder conhecer também o que tem de bom no estado do Maranhão, na
nossa capital. Quero convidar de forma especial também a elegantíssima
Senhora Shirley Cunha, Presidente da Associação dos Jovens
Empresários do Maranhão, seja muito bem-vinda. Convidar, de forma
especial, o Senhor Rafael, meu amigo Rafael Sombra, Vice-Presidente
da AJE-MA. Rafael, seja bem-vindo. Quero fazer o convite a compor
a Mesa também, de forma muito especial, meu amigo de longas datas.
Não que sejamos tão velhos assim, mas amigos de longas datas que
tenho apreço, carinho, respeito e admiração por tudo que ele faz, o
nosso querido amigo Felipe Mussalem, Presidente da Associação
Comercial do Estado do Maranhão. Felipe, também muito elegante,
sua meia também muito bonita. Quando eu venho com essas meias
irreverentes, elegantes, à Assembleia Legislativa, o Bráulio e a minha
chefinha às vezes ficam falando, mas eu vi que o nível se elevou e é
tendência na Europa, nos Estados Unidos. Vou voltar novamente a
usar as minhas meias. Convidar de forma especial o Senhor Lauro
Cesar Souza, Presidente do Conselho de Jovens Empresários de
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Imperatriz. Nossa querida terra do Frei, banhada pelo o rio Tocantins.
Convidar de forma especial o Senhor Guilherme Maia, Presidente da
Associação Comercial de Indústria de Imperatriz. Quero agradecer a
presença de todos na Mesa, todos que estão compondo a Mesa e
agradecer a presença de todos vocês, amigos, familiares que vieram à
Casa do Povo. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão é a
Casa do Povo, vocês vieram a Casa do povo. E em nome do Presidente
Othelino, Presidente desta Casa, em nome de todos os demais
deputados sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Venham aqui mais
vezes. E esta justa homenagem cabe uma deferência especial. Por dois
motivos. Primeiro, que o deputado Wendell Lages ao apresentar o
requerimento, teve o requerimento apreciado e o requerimento foi
votado e foi outorgado, autorizado, aprovado por todos deputados, de
forma unânime. Primeiro pelo respeito que temos a todos vocês,
empresários, jovens empresários, lojistas, vocês que fazem com que o
estado do Maranhão possa crescer e desenvolver muito mais. E,
segundo, pela sensibilidade do deputado Wendell Lages. Então, por
isso é que convido, de forma também muito carinhosa, muito especial
esse jovem também empreendedor e que agora na política, com pouco
menos de 05 meses, também dando as suas impressões, as suas digitais
no Parlamento estadual. Convido o deputado Wendell Lages para fazer
uso da palavra.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Exmo.
Senhor Deputado Wellington do Curso, Presidente desta Sessão Solene.
Exmo. Senhor Simplício Araújo, Secretário de Estado de Indústria e
Comércio, que neste ato representa o Governo do Estado do Maranhão.
Senhor Marcelo Quelho Filho, Presidente da Conaje - Confederação
Nacional dos Jovens Empresários. Senhora Shirley Cunha, Presidente
da Associação dos Jovens Empresários do Estado do Maranhão. Senhor
Rafael Sombra, Vice-Presidente da AJE. O Senhor Felipe Mussalem,
Presidente da Associação Comercial do Maranhão. Senhor Lauro César,
Presidente do Conselho de Jovens Empresários de Imperatriz. E Senhor
Guilherme Maia, Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Imperatriz. Senhor Presidente, colegas, amigos empresários, imprensa,
demais presentes nesta solenidade. Oportunidades não surgem, é você
que as cria. É pautado nesse princípio que a Associação dos Jovens
Empresários do Maranhão, a AJE, vem desenvolvendo um trabalho de
excelência no tocante ao mercado empreendedor. Unindo oportunidade,
produtividade e desenvolvimento, a AJE-MA, associação da qual eu
me orgulho muito em fazer parte, vem fazendo a diferença no contexto
social do Maranhão unindo jovens empresários, empreendedores,
disseminando conhecimento, promovendo o desenvolvimento
intelectual e profissional, formando lideranças, promovendo parcerias
de sucesso que positivamente se transformam em benefício social. É
de fundamental importância que valorizemos essa geração de jovens
que vão na contramão da crise econômica que o país enfrenta e
desenvolve de forma criativa o empreendedorismo, melhorando a
condição de vida das pessoas, gerando emprego e renda em mais de
diversos segmentos. A AJE hoje é um grande exemplo de jovens
empreendedores, que são fundamentais para o desenvolvimento social
e econômico do nosso Estado e do nosso Brasil, e para mim enquanto
jovem empresário, membro da associação e hoje deputado estadual é
motivo de orgulho prestar essa homenagem a este segmento tão
promissor da nossa sociedade. Eu quero registrar e finalizar as minhas
palavras, dizer que é um orgulho muito grande poder estar
homenageando a AJE em homenagem aos seus 15 anos de existência,
de trabalho, de atuação, homenagem aqui na Assembleia Legislativa e,
por conta disso, protocolei nos últimos dias um Projeto de Lei em
homenagem à Associação, que institui a política de incentivo à
microempresa, à empresa de pequeno porte e ao microempreendedor
individual, o MEI. Projeto que tem o objetivo de apoiar o
desenvolvimento das microempresas, empresa de pequeno porte, por
meio de simplificação da burocracia, redução de custo tributário de
transação, apoio a associações, ao crédito e a justiça e de estímulos ao
empreendedorismo e a inovação tecnológica, além da formação da

cultura empreendedora por meio da rede estadual de ensino. Então,
tive também esse carinho especial de poder trazer para vocês hoje aqui
nessa Sessão Solene algo que pudesse engrandecer, também, e fomentar
cada vez mais o empreendedorismo no estado do Maranhão. Então,
sintam-se à vontade, eu quero de forma muito satisfatória dizer a
vocês o meu muito obrigado. Faremos agora a entrega das placas aos
homenageados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Senhoras e Senhores, como eu já havia
falado, essa justa homenagem da Assembleia Legislativa é
reconhecimento ao empreendedorismo, ao jovem empresário e que se
mantenha com esse olhar atento, zeloso, cuidadoso e que não baixe a
cabeça para as adversidades, para as dificuldades. Eu vou convidar o
Deputado Hélio para presidir a Sessão, a partir de agora, eu queria só
fazer uma breve observação. Aqui nesta Casa tem um Deputado que
estudou em escola pública, Deputado Wellington do Curso, e quando
eu comecei o Curso Wellington com quatro alunos em sala de aula.
Muitos disseram que o curso não ia muito longe que maranhense era
preguiçoso, maranhense não gostava de estudar e passamos muitas
dificuldades, muitos percalços, pra chegar até aqui. Eu então era sargento
do Exército, saía depois do expediente todos os dias, ia cuidar do
Curso Wellington, à noite, no meu horário de folga. E só Deus sabe os
percalços, as dificuldades para chegar até aqui. E hoje como parlamentar,
eu valorizo muito isso, eu valorizo os pequenos começos, e Deus nos
ensina isso, valorize os pequenos começos. Por mais difícil que possa
parecer, por mais dificuldades que possam aparecer não desista, não
desestimule, e o mais importante, vocês possam agregar isso a outras
pessoas, ajudar outras pessoas, orientar outras pessoas, as experiências
de sucesso, busqueis o sucesso de vocês pra que outras pessoas também
possam empreender, não quem já vem de uma família de empresários,
de administradores, mas pra que todos possam ter oportunidade e algo
a empreender e ao empreender que possam fazer com amor, tudo o que
se faz com amor tem tudo pra dar certo. Então, na manhã de hoje, a
Assembleia Legislativa se debruça diante de uma homenagem que é
importante para o Estado do Maranhão, para o nosso crescimento,
desenvolvimento econômico, mudar a vida das pessoas, mudar a
realidade das pessoas, como jovens empreendedores, empresários,
estão mudando a realidade de vocês e mudando a realidade de outras
pessoas. Nós na Assembleia Legislativa do estado do Maranhão,
estamos aqui hoje, em nome do Presidente Othelino, de todos os demais
deputados, pela sensibilidade de Wendell para dizer que nós acreditamos
em vocês, nós valorizamos você e nós respeitamos vocês. Hoje a
Assembleia Legislativa do estado do Maranhão vem dizer a vocês o
quanto vocês são importantes. Eu faço minha também hoje outra
passagem bíblica que costumo usar em todos os lugares que eu vou, é
que momento enquanto o povo de Deus estava cativo na Babilônia,
estava preso na Babilônia, Deus levantou um profeta, esse profeta ele
usou do seu dom e dos ensinamentos de Deus, escreveu um livro muito
pequeno chamado Livro das Lamentações, mas tem algo tão precioso,
o que está inscrito em Lamentações, mas eu quero extrair só um pequeno
trecho, o profeta Jeremias no primeiro, no Antigo Testamento, nos
fala, está vivo até hoje. Precisamos trazer à memória as coisas que nos
dão esperança. Mesmo diante de um mundo, de um Brasil, de um
Maranhão, nas nossas cidades, vivemos uma crise econômica, mas
vivemos uma crise política, mas muito maior é a crise ética, tenho
ética, tenho amor pelo que vocês fazem, eu quero convidar, de forma
especial e até por dever de justiça, o autor do Requerimento, deputado
sensível e que teve a determinação pra chamar o olhar de cada deputado
para essa justa homenagem, deputado Wendell, que Deus continue
abençoando tua vida abundantemente, parabéns pela justa homenagem,
e eu ganho o presente de ter iniciado, presidir a Sessão, não é a primeira,
nem a segunda que V.Exa. já me concede esse benefício e eu sou muito
grato, e queremos recebê-lo, jovem empreendedor, o jovem empresário
e jovem parlamentar, com uma salva de palmas. Seja bem-vindo.
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Concedo agora a palavra a Dra. Shirley Cunha, Presidente da AJE-
Maranhão.

A SENHORA SHIRLEY CUNHA – Bom dia a todos, muito
bom dia à Mesa, eu queria primeiro agradecer aqui ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Wellington do Curso pela abertura, sempre tão
generoso e sempre tão educado, muito obrigada, deputado;
Excelentíssimo Senhor Deputado Wendell Lages que a gente tem um
grande respeito e consideração, muito obrigada. Excelentíssimo Senhor
Simplício Araújo, Secretário de Estado de Indústria e Comércio, a
gente fica muito honrado com a sua presença, muito obrigada; senhor
Marcelo Quelho Filho, nosso grande Presidente da Confederação a
Conaje, a qual a gente tem o orgulho de fazer parte de estar junto, de
ver esse Brasil crescer, de ver essa transformação acontecer, e a gente
sabe, Presidente, que isso acontecer viu. Senhor Rafael Sombra, nosso
amigo, Vice-Presidente, da AJE. Nosso querido amigo Felipe Mussalem,
Presidente da Associação Comercial do Maranhão. Nosso querido amigo
também, Lauro Cesar, Presidente do Conjove, do Conselho dos Jovens
Empresários da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, muito
obrigada. E ao nosso Presidente, Sr. Guilherme Maia, da Associação
Comercial e Industrial de Imperatriz, muito obrigada pela presença de
vocês. Quero dizer a vocês que a AJE se sente muito honrada em poder
receber esse grande reconhecimento. Então, pautada nos nossos pilares,
que é a capacitação, o relacionamento e representatividade, a AJE vem
para congregar jovens empresários, empreendedores que tem essa
mentalidade de querer transformar a vidas através do
empreendedorismo. E isso é a nossa essência. Isso é a essência da
associação. A AJE, nesses quinze anos, tem grandes histórias, se não
fosse jovens lá atrás, em 2004, trazer essa mentalidade. E a gente
agradece muito as pessoas que lá no comecinho tiveram esse insight,
que tiverem esse pensamento de querer ajudar a transformar e fomentar
o jovem empresário no Maranhão. Agradecer, em especial, o Anderson
Nogueira, que foi o fundador da AJE. A gente tem uma grande
consideração e respeito. E às pessoas que desde dessa época ainda
continuam contribuindo muito. A gente tem aqui o nosso amigo Fabrício
Duailibe, o próprio Felipe Mussalem, os ex-presidentes líderes que
estão nessa trajetória com a gente, o Jurandir, que está ali com a gente,
que foi o nosso Presidente também, Cláudio Gomes, Eduardo Cardoso.
Assim, a gente está na oitava geração de gestão. Eu como a primeira
mulher à frente da entidade. Mas é uma grande satisfação para a gente
receber esta homenagem. E receber essa homenagem da Assembleia só
reforça o nosso compromisso, o reconhecimento que a AJE tem no
Estado do Maranhão, um grande reconhecimento que a gente tem
conquistado. E, com certeza, se Deus quiser, a gente tem aí muito a
trilhar para a frente. Enfim, a gente entende também que crescer, a
gente cresce junto. A AJE pensa muito no crescimento, mas um
crescimento compartilhado. A gente tem grandes potenciais empresários,
empreendedores jovens no nosso estado. E a gente entende também
que a gente precisa olhar para o lado, para frente, para cima, olhar para
as pessoas a quem a gente precisa dar essa assistência. E a AJE tem
essa essência de estar junto, de saber o que se passa com o nosso
associado, de entender quais são os seus anseios na Associação. E
como a gente pensa muito em andar juntos, a gente tem um grande
respeito e parceria com as entidades de classe, Associação Comercial
do Maranhão, a Fiema, o Sebrae, a CDL, Fecomércio. A gente tem um
laço muito estreito com a Secretaria de Indústria e Comércio, uma
parceria. O Secretário Simplício está sempre à disposição. Isso para
gente é um motivo de muito respeito e consideração. A AJE tem
completado 15 anos de existência. A gente tem traçado vários desafios,
vários momentos em que a gente constrói isso juntos com o nosso
associado. A gente tem vários projetos, encontros de negócios, rodadas
de negócios. Então isso para nós clarifica muito a questão do nosso
propósito de poder contribuir e estar sempre junto. E a gente agradece
muito também a presença de pessoas que estão com a gente, a nossa
querida amiga Guga Fernandes da Associação de Mulheres
Empreendedoras. A gente está sempre junto da Camila Campos, do

Conselho do Jovem Empresário da Associação Comercial, muito
obrigada pela presença. E eu queria finalizar a minha fala agradecendo.
Presidente Quelho, permita-me usar a sua frase, a nossa frase que é
assim “Já que não nos é dado viver por longos tempo, façamos algo
que fique a marcar termos vivido.” Então a gente que se envolve, a
gente que se entrega no associativismo, a gente quer ver o mundo
crescer. A gente quer ver essa transformação acontecer e a gente acredita
muita que essa transformação acontece também através do
empreendedorismo. E aí eu quero, para finalizar, dedicar esta placa aos
nossos associados, que são a essência da AJE. Vocês são parte disso
aqui. A AJE existe porque vocês estão com a gente. Então não existe
Shirley, não existe Rafael, não existe diretoria, não existe coordenação;
existe o nós. Nós somos a AJE. E dedicar também aos movimentos de
jovens empresários, com os jovens da ACM ou com os Jovens da
Associação Comercial Industrial de Imperatriz, que também são
movimentos que lutam para que a gente consiga fazer essa
transformação. E um ponto muito especial e a gente tem muito orgulho
disso, que recentemente a gente conseguiu ajudar a construir a AJE de
Itapecuru com a ajuda do Wendel. A AJE já está legalizada, já tem o seu
CNPJ. E para a gente isso é um motivo de muito orgulho. Para finalizar
a minha fala, mais uma vez agradecer a todos vocês. Muito obrigada e
parabéns para todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES – Eu queria aproveitar o momento para registrar
a presença do Deputado Estadual Zito Rolim, que se faz presente aqui
na sessão. Muito obrigado, Zito, pela sua presença também. E aproveitar
o momento também para dizer que a segunda placa que nós entregamos,
Secretário Simplício, é uma homenagem ao Deputado Marco Aurélio,
que durante essa semana teve uma moção de aplausos aos jovens
empresários de Imperatriz. Foi aprovado também por 100% de
unanimidade aqui na Casa. E, por conta disso, ele também fez essa
placa de entrega. Não pode estar aqui presente hoje, mas nós fizemos
o ato. Mas é uma proposta do Deputado Marco Aurélio. Obrigado.
Concedo a palavra agora ao senhor Marcelo Quelho Filho, Presidente
da Conaje.

O SENHOR MARCELO QUELHO FILHO – Bom dia,
galera! É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Deputado Wendell,
parabéns e muito obrigado pela honra de conceder e de propor essa
homenagem à nossa AJE, porque costumo dizer que a Conaje não
existe. Conaje é um coletivo, assim como a gente fala em cardume. O
que que é um cardume? Como você é capaz de desenhar um cardume?
Me desenha um cardume. Você vai desenhar vários peixes reunidos.
Isso é um cardume. E a Conaje, quando a gente fosse desenhar uma
Conaje, a Conaje são os jovens associados à AJE. É a AJE, é o Conjove
de Imperatriz são todos os nossos movimentos associados que formam
a nossa confederação. Então ter hoje dois movimentos da Conaje, dos
nossos 35 movimentos associados, numa única manhã, dois movimentos
homenageados é uma honra muito grande à nossa confederação. Então
muito obrigado por esse momento. Convoco todos aqui presentes
para sermos a mudança que a gente quer ver no mundo. Não adianta a
gente querer que o governo mude, que os empresários mudem se a
gente não começar a mudar dentro da nossa casa. Vamos começar a
mudar com a educação dos nossos filhos. Vamos começar a mudar com
as nossas atitudes. E tenho um carinho muito especial pelo Maranhão,
por causa dos amigos que eu tenho aqui. Eu não vou falar para vocês
que eu estou cem por cento completo, porque é muito triste vir para o
Maranhão sem a família. Isso se a gente estivesse aqui com a família
com certeza seria uma outra realidade, mas as agendas que eu cumpri
aqui desde o dia que eu cheguei, literalmente, desde a hora que eu pus
o pé no aeroporto. E na madrugada a galera sai da cama para te buscar
no aeroporto, falou assim: Não, não precisa pegar Uber, não, porque
nós vamos te buscar aí. Isso justifica não só o estado como a Ilha do
amor. É esse amor que vocês sabem, em cada uma das atitudes desde
quem nos atende no café da manhã do hotel, como quem nos recebe nas
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Secretarias que a gente passo. Vocês conseguem demonstrar e exercitar
esse amor pelo próximo o tempo todo. Queria deixar uma reflexão para
vocês de algo que eu aprendi com meu avô e carrego para minha vida.
E aí o nosso Deputado, não estou vendo ele aqui, nesse momento, mas
que fez a abertura. Inclusive vendo ali a Bíblia na nossa frente enquanto
estávamos sentados, gente, uma coisa que aprendi na minha vida é que
a maior altura que um homem pode atingir - e aí a Shirley sabe exercitar
muito bem isso - a maior altura que um homem pode atingir é quando
ele está de joelhos. Então que a gente saiba dobrar os nossos joelhos
para pedir, mas que a gente também saiba dobrar os nossos joelhos
para agradecer por momentos como este, porque são momentos que
inspiram muitos outros jovens a pensar: eu posso, é possível. E o ser
humano mais perigoso que existe no mundo é um ser humano sem
esperança. Então quando o ser humano perde a esperança ele se torna
um risco na sociedade. Que a gente possa, em momentos como esse,
iluminar a esperança de muitos outros de que é possível e que os
nossos movimentos jovens e que o empreendedorismo jovem possa
fazer por esses jovens. Shirley, obrigado pelo presente. Lauro, obrigado
pelo presente por estar aqui prestigiando este momento, que Deus
abençoe, e estamos juntos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES - Concedo a palavra ao Secretário de Estado
Simplício Araújo, neste ato representando o Governo do Estado.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO SIMPLÍCIO
ARAÚJO - Meu bom dia a todas e a todos. Agradecer primeiramente
a Deus por nossas presenças aqui hoje. Saudar e dizer da satisfação de
vim a esta Casa em um ato relevante como é este que você promove
aqui hoje, uma Sessão Solene para receber um movimento, que é um
dos movimentos empresariais dos mais importantes do estado do
Maranhão. Essas pessoas que estão aqui hoje, algumas de São Luís,
um grupo muito representativo da cidade de Imperatriz, elas serão o
futuro deste Estado, serão o futuro dos movimentos empresariais,
participarão com toda certeza ativamente do desenvolvimento desses
movimentos e, por que não, do desenvolvimento do estado do
Maranhão. Então é muito acertado o seu gesto de promover aqui uma
sessão solene para que essas pessoas que têm dificuldade para tocar
essa entidade, chamada Associação de Jovens Empresários, que elas
possam rejuvenescer essa esperança que o presidente Marcelo colocou
ainda pouco no seu discurso. E continuar avançando, porque quando
esses jovens deixam seus negócios, deixam o seu dia a dia para se
dedicar ao empreendedorismo, isso não deixa de ser um sacrifício.
Quando você, Marcelo, deixa sua família para vir aqui homenageá-los
é um gesto muito bonito da sua parte, mas ele está também imbuído de
um sacrifício que é inerente a todos esses jovens que estão aqui. Então,
Wendell, não poderia deixar, de forma alguma, de começar a minha fala
parabenizando a sua iniciativa hoje aqui nesta Casa. O Marcelo, que
proferiu palavras muito sábias aqui no seu discurso e que teve aqui
este honroso gesto de vir ao estado do Maranhão para dizer a Shirley,
dizer ao Lauro que eles estão juntos e que o movimento tem tudo para
continuar avançando aqui no estado do Maranhão e no Brasil, de forma
muito forte e coesa. A Shirley, conterrânea de boa parte da minha
família lá da cidade de Vitorino Freire e que tem, não apenas lá em
Vitorino, mas que tem deixado o seu nome gravado por onde tem
passado e vai deixar um legado muito importante na sua passagem pela
Associação de Jovens Empresários. Shirley, mais do que o nosso apoio,
você tem a nossa admiração e, acima de tudo, a nossa amizade para o
que der e para o que vier, na frente da Associação ou por onde você
esteja na sua vida empresarial e na sua vida também profissional. O
Rafael, que é um amigo, sou suspeito a falar do futuro vereador, Rafael
Sombra. Eu já vejo aquele Parlamento municipal animado com a
presença desse jovem que com toda certeza vai ter o apoio de boa
parte da classe empresarial da Ilha de São Luís. O Felipe, que também
tem uma boa parcela aqui hoje, não é gente? O Felipe, se a gente tivesse
aqui homenageando a AVE, que é a Associação de Velhos Empresários,

ele com toda certeza seria o grande contemplado aqui desta manhã,
porque ninguém almoçou ainda. Mas brincadeiras a aparte, o seu Felipe
tem o respeito da nossa gestão e tem feito aí um bom trabalho frente a
Associação Comercial do Estado do Maranhão. E desde que eu tenho
contato com Associação de Jovens Empresários, o primeiro contato
foi o Rafael e o Felipe, o Felipe era o Presidente da AJE. Eu estava
como deputado federal em Brasília e eles dois levaram pautas
importantes para que a gente pudesse representar não apenas a classe
dos jovens empresários, mas a classe empresarial do país como um
todo. Então são pessoas que lutam pela melhoria em âmbito municipal,
pela melhoria em âmbito estadual e federal também, com muita
dedicação. O Lauro que vem fazendo aí um belíssimo trabalho e trouxe
aqui, volto a repetir, uma representativa participação hoje neste dia
com o apoio do Guilherme, que é o nosso amigo e Presidente lá da
Associação Comercial, aniversariante da semana, vai comemorar
conosco hoje, ele é quem vai pagar a conta depois daqui, então está
tudo... basta puxar aquele cartão preto do Sicoob, lá de Imperatriz, e
resolve qualquer parada. De forma que eu também não poderia deixar
aqui de falar da nossa querida Guga que está aqui, que é Presidente de
um Movimento de Mulheres Empreendedoras que tem muita força
aqui no estado do Maranhão. E no Robson, que veio aqui com toda a
certeza representando a Federação das Indústrias do Estado do
Maranhão, traz aqui o nome do Presidente Adilson Baldez que esteve
conosco ontem. O deputado Zito Rolim saiu daqui, mas é um
empresário, deve ter ido resolver alguma coisa, mas é um empresário
do estado do Maranhão, foi prefeito e tem feito aqui uma bela passagem
na Assembleia Legislativa. Eu vou buscar ser muito breve. A gente vive
hoje um momento de convergência. Esta semana o governador Flávio
Dino buscou conversar com o ex-Presidente José Sarney sobre o que
estamos vivendo em âmbito de Brasil. Porque o que estamos vivendo
em âmbito de Brasil, atendendo a esse convite do Presidente, do ex-
Presidente José Sarney, é muito preocupante. Hoje estamos diante de
uma crise que paralisa o país pelo 7° ano consecutivo. Essa crise
começou lá em 2013 e até hoje a gente vive, Marcelo, usando essa
esperança que a gente tem, ano a ano, lutando bravamente para mudar
essa realidade, mas ela só tem se agravado. E hoje a gente tem a
perspectiva, tínhamos a perspectiva, que acredito que até o 4º mês
desse governo que está lá em âmbito federal, de que essa esperança se
transformasse em ações. Ações que pudessem realmente tirar o Brasil
dessa paralisação em que ele estar. Queria saudar o Deputado Duarte
Júnior, que adentra aqui o plenário desta Casa, que também é um
companheiro, tem feito aí um belíssimo mandato e tem muito a
contribuir com o Estado do Maranhão, nos próximos anos, e eu diria
até nas próximas décadas. Parabéns pela sua presença aqui hoje, essa
Sessão Solene que o Deputado Wendell promove, ela é muito
importante, não apenas para essas pessoas que estão aqui, mas eu digo
que é muito mais importante para aquelas que não puderam vir.
Lamentavelmente não entendem ou não conseguem participar de
movimento como esses que estão acontecendo aqui hoje. Mas, em se
tratando dessa grande convergência que eu falava, hoje nós precisamos,
Presidente Wendell, estar todos afinados porque não dá mais para a
gente esperar apenas pela classe política, ou pela classe empresarial ou
pela classe religiosa. Porque já passamos aí pelo poder da política,
pelo poder do trabalho, e mesmo pelo poder das orações e elas, de
formas isoladas, não estão conseguindo resolver esse momento que a
gente está vivendo. É preciso que a gente se una, classe política, classe
empresarial, classe religiosa, todos os brasileiros, e entendamos que
nós precisamos sair dessa grave crise que o Deputado Wellington
comentou ainda pouco. Que não é uma crise apenas econômica, não é
uma crise apenas ética, não é uma crise apenas política, é uma crise que
está acabando com o nosso país. Nós tínhamos em 2013, 09 milhões
de desempregados, isso evoluiu para 2015, com 12 milhões de
desempregados, e agora nós chegamos a 14 milhões de desempregados
e quando a gente coloca, insere nessa conta aquelas pessoas que estão
sem nenhuma movimentação econômica fixa, ou realmente ponderável,
ali mensal, isso chega a quase 30 milhões de pessoas hoje nesse país
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vivendo de uma forma muito complicada, e eu acho que o pior dos
piores momentos na vida de qualquer pessoa, é quando a pessoa se
sente sem aquele contar, sem aquela coisa mensal, sem aquela ligação
com uma coisa que possa levá-la a dar o sustento à sua família, essa
pessoa ela é discriminada, ela se sente fora do processo, ela tem
problemas não apenas, econômicos, não apenas materiais, mas eu
acredito que inclusive problemas de ordem psicológica, e às vezes até
mental por não estar inserido nesse processo. E queria colocar para
vocês das preocupações que eu tenho tido com o Estado do Maranhão.
A gente tem buscado fazer uma gestão aberta, não tem mais como o
governo resolver tudo. Ontem, eu coloquei para 34 novos integrantes
de um programa chamado produzido no Maranhão, que a Secretaria de
Indústria e Comércio traça alguns números que são em âmbito de
estado, mas que podem, Marcelo, ser projetados, em âmbito de Brasil.
O Maranhão, em 2014, movimentou, o Governo do Estado movimentou
18 bilhões de reais, a classe privada, movimentou 46 bilhões, a iniciativa
privada, 46 bilhões. E a gente quando compara e tira o que é carimbado
do Governo Federal, Governo Estadual, você vê que a movimentação
que o Governo Estadual pode fazer ela é pequena perante a
movimentação da iniciativa privada. Então, não tem como o governo
resolver todas as mazelas, que a gente encontrou durante décadas e
décadas de gestões anteriores, mas a gente tem buscado resolver. E a
sinalização mais clara que nós temos da nossa gestão, que eu acho que
é a mais valiosa é o diálogo permanente, o diálogo aberto, o diálogo
transparente que nos leva a demonstrar o que nós vivemos, o que nós
recebemos, as dificuldades que nós temos para resolver determinados
problemas atualmente, e aí aqui e ali, a gente encontra pessoas que ao
invés de somar, de entender as dificuldades que o estado tem passado,
elas acostumam tentar atacar o estado do Maranhão, tentando atingir a
pessoa do Governador Flávio Dino, e isso de forma individual. Quando
uma pessoa tenta atingir o segmento econômico do nosso estado, porque
o imposto que é cobrado no estado do Maranhão, por exemplo, ele não
é maior do que o imposto que é cobrado em lugar nenhum do Brasil,
muito pelo contrário, tem carga tributária do Estado do Maranhão que
é bem menor do que em outros estados da federação. Nós não temos
nenhum problema em discutir qualquer que seja a carga tributária, e já
fizemos isso publicamente em seminários, nesta Casa, Câmaras de
Vereadores, Associações Empresariais, em qualquer lugar que seja,
agora, quando se traz algum tipo de chavão, algum tipo de situação
apenas para tentar politizar uma situação, que é de âmbito nacional,
isso é muito grave! Isso não é contra a pessoa do Governador Flávio
Dino, isso não é contra a pessoa do Simplício Araújo, não é contra o
Governo do Estado, não é contra a Secretaria de Indústria e Comércio.
Isso é contra todos nós, maranhenses, porque essa crise, ela é muito
forte. Estados como o Rio, como Minas, que eram gigantes, estão
ajoelhados, estão em frangalhos, estão totalmente quebrados e o Estado
do Maranhão tem feito um esforço muito grande para que essa crise,
ela não triturasse o Estado, porque nós estamos dentro de um barco,
um barco que é muito frágil, porque a nossa economia sempre foi
muito frágil, então, nós tínhamos para já ter sido trucidados há muito
tempo. A gente não foi trucidado ainda, por conta de uma gestão séria,
responsável, que não tem parentes, que não tem amigos usufruindo do
poder, como nós tínhamos no passado, aqui no Estado do Maranhão.
E quando eu vejo pessoas, às vezes de fora do Estado do Maranhão,
chegar aqui no Estado do Maranhão e atacar o Estado do Maranhão, ou
pessoas do Estado do Maranhão, atacar o Estado do Maranhão, eu
sinto é uma pena brutal da ignorância dessas pessoas. Porque politizar
a nossa economia, é politizar a vida dos maranhenses. Nós precisamos
aqui estar mais do que nunca usando essa palavra que o Marcelo
colocou aqui, que é a esperança, mas esperança, Marcelo, sem
entusiasmo, ela de nada vale. Nós precisamos continuar aqui
entusiasmados com as potências naturais que o Estado do Maranhão
tem, com a perspectiva econômica que esse Estado sempre teve, e
aguardar essa tormenta passar, aguardar que se crie juízo na cabeça de
quem está lá em Brasília, que se entenda que não dá para discutir
querelas pequenas em decorrência, em detrimento, melhor dizendo, de
um momento tão grave, que é esse o momento que nós vivemos que é

o momento da economia. Então, quando o governador faz gestos hoje
de conversar com a esquerda, mas também de buscar o centro, como
fez com o ex-presidente Fernando Henrique, como fez com a presidente
Dilma, sempre que possível, como fez atendendo o chamado do
presidente Lula, lá no Paraná, e agora atendendo o chamado do presidente
José Sarney, isso é uma demonstração de que nós precisamos estar
coesos não apenas no Maranhão, mas, em âmbito de Brasil, porque o
Brasil precisa que nós nos debrucemos com responsabilidade, dedicação,
experiência, mas, acima de tudo, esperança, mas, acima de tudo, com
muito entusiasmo, para que a gente consiga reverter esse quadro danoso
que nós temos aí. Se a gente continuar se dividindo no Brasil e no
Maranhão entre negros e brancos, entre pobres e ricos, entre fazendeiros
e sem terras, entre os que querem estar armados e os que querem estar
desarmados, nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos continuar
perdendo espaço para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, para
outros países que estão nos ultrapassando. E o que nós precisamos
agora é entender que nós temos que ter um remo sincronizado dentro
desse barco, quem fizer o furo no casco do barco não vai fazer água
apenas no Governo do Estado, vai fazer água em todo o Estado do
Maranhão. Então vamos continuar juntos, presidente Shirley, vamos
continuar juntos presidente Wendel, vamos continuar juntos presidente
Felipe, presidente Guilherme, presidente Marcelo, Rafael, presidente
Lauro, para que a gente consiga, com muita esperança, como colocou
aqui o muito bem o Marcelo, chegar a um lugar que possa nos tirar da
situação que nós estamos. E continue contando conosco. Nós estaremos
sempre abertos a ouvir, a contribuir, a dar nossas sugestões e a estar de
todas as formas junto com vocês em todos os processos. E aqui, ao
final, parabenizar, mais uma vez, o Wendell e parabenizar a Shirley
por esta manhã e por nos proporcionar aqui a importante Sessão
Solene que hoje se trata nesse parlamento. Muito obrigado e um abraço
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES – Queria registrar a presença de nosso colega de
parlamento Deputado Duarte Júnior. Obrigado pela presença,
Deputado. Queria lhe convidar também para fazer uso da palavra.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Meu querido
amigo Deputado Wendell, Embaixador de Itapecuru, exemplo de jovem
e exitoso empresário, parabenizo V. Ex.ª pela realização essa Sessão
Solene. V. Ex.ª é um exemplo, nesta casa, de respeito, de maturidade,
de equilíbrio, de ponderação, sensatez. Saiba que, para mim, é uma
grande honra dividir esse meu primeiro mandato. Assim como V. Ex.ª
aqui também exerce seu primeiro, Deputado, dividi-lo ao lado de uma
pessoa tão séria, sensata como V. Exa. Cumprimento meu querido
amigo Simplício Araújo, o meu Deputado Federal, que eu tive a honra
de fazer uma dobradinha nas eleições. Aprendi muito e aprendo muito
contigo, Simplício. Saiba que você é uma das pessoas que eu me
preocupo com a sua opinião e que eu ouço. Por isso lhe peço, não me
cobre por consultorias. Sei que até hoje nunca me cobrou por isso, mas
não deixa de me aconselhar, porque os seus conselhos sempre serão
ouvidos. E eu sou muito grato por isso. Senhor Marcelo Filho,
presidente do Conaje, Confederação Nacional dos Jovens Empresários.
Senhora Shirley Cunha, Presidente da Associação dos Jovens
Empresários do Maranhão. Meu querido amigo Rafael Sombra, feliz
em ver, hoje, você vice-presidente da AJE. Você se lembra o dia em que
você foi lá no Procon e eu apoiei essa chapa? Lembro que fiz uma foto
fazendo assim. Atualiza aquela coisa toda. Então fico feliz de fazer
parte dessa história e de vê-los fazendo um excelente trabalho,
cumprindo as propostas que vocês fizeram durante a campanha. Meu
querido amigo Felipe Mussalem, já dialogamos várias vezes. Espero
que possamos dialogar cada vez mais em prol do direito do cidadão, o
direito do consumidor e para o fomento e geração de emprego e renda.
Senhor Lauro Cesar Sousa, Presidente do Conselho de Jovens
Empresários de Imperatriz, obrigado pela presença. Guilherme Maia,
Presidente da Associação Comercial Industrial de Imperatriz. Enfim,
essa audiência fico muito feliz pela realização dela. Queria cumprimentar
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o Fábio, o Anderson Valter Gomes, todos que compõem a AJE. Tenho
uma reclamação a fazer. Ainda não consegui, Simplício, ganhar nenhum
jogo. A gente tem feito alguns jogos, inclusive talvez, hoje, ou na próxima
quinta, vai ter um outro jogo. Meu xará, o Duarte também, mas,
infelizmente, nesses jogos a gente perdeu todos. Eu vou ter que
denunciar o meu time no Procon, porque infelizmente não conseguimos
ganhar uma. Isso é uma das metas que eu tenho para esse ano, mas
quero ser bem breve. Simplesmente destacar aqui o meu apoio a essa
classe. Meu querido amigo Kelson, que ali está presente, é um exemplo
de empreendedor, e muitos outros. Saibam que vocês têm o meu carinho,
meu respeito. Já apresentamos alguns projetos aqui nessa Casa como
projeto dos festivais, que visa fomentar a geração de emprego e renda
por meio de eventos culturais. A indústria do entretenimento é a terceira
indústria que mais gera emprego e renda no mundo. Infelizmente é
prejudicada porque aqui, em nossa cidade, em nosso estado, existe
uma lei, a meu ver provinciana, que limita realização de eventos até às
2 horas da manhã. E isso acaba prejudicando não apenas aqueles
empregos diretos, como o profissional que trabalha no bar, no
entretenimento, os músicos, mas também aqueles empregos indiretos,
que é a rede fast food, é do ramo de alimentos, os vendedores ambulantes,
o táxi, o Uber, ou seja, uma cadeia produtiva muito grande. Então eu
quero simplesmente, de forma muito breve, dizer que vocês podem
contar comigo, podem contar com o nosso mandato para que a gente
possa apoiar toda e qualquer ação que busque garantir geração de
emprego e renda aqui em nossa cidade, em nosso estado. E, por fim,
mais uma vez eu parabenizo o meu querido amigo Wendell pela iniciativa.
E venho aqui também para ratificar meu apoio a sua ação. Parabéns a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WENDELL LAGES - Obrigado, Deputado. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão. Obrigado a todos. Tenham um
ótimo fim de semana!

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO
ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – Presidente
ANTONIO PEREIRA
RILDO AMARAL
DR. YGLÉSIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº016/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 277/

2019, que Institui a Escola de Saúde Pública do Estado do Maranhão,
cria o Programa Inova Saúde e o Programa de Estadual de Bolsa de
Estudo, Pesquisa e Extensão no Sistema único de Saúde.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

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

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 08 de julho de 2019.

Valdenise Fernandes Dias
Secretária de Comissão
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