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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/07/2019 – 5ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
2 BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.07.2019
I – PROPOSTAS 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 QUALIFICADO.
2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
MODIFICA O ART. 92, II, ACRESCENTANDO O DEFENSOR
PÚBLICO-GERAL DO ESTADO NO ROL DE LEGITIMADOS
PARA
PROPOSIÇÃO
DE
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE – ADI NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM
QUALIFICADO.
II - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 404/19)
3. PROJETO DE LEI Nº 288/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A
REORGANIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ESPORTE
E LAZER – CONESP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COM ISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES.
III - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4. 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
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DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
(3ª SESSÃO).
5. PROJETO DE LEI Nº 119/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO M ELO, QUE DISPÕE SOBRE A
REGULAMENTAÇÃO DAS CAVALGADAS NO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COM ISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA E COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1° SESSÃO).
IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
6. REQUERIMENTO Nº 391/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO A PLENÁRIO SEJAM ENVIADAS MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS MILITARES: CB PM
90/07 BARROSO – VOLNEY BARROSO MARQUES, SD PM 1222/
16 PENHA – ADERSON LUÍS PENHA DA SILVA, SD PM 177/16
MOISÉS – MOISÉS NERY LOPES, SD PM 627/16 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
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. (3º SESSÃO).
7. 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
VIANA, PELA PASSAGEM DE MAIS UM ANIVERSÁRIO NO
DIA 08 DE JULHO, COMPLETANDO 262 ANOS DE
FUNDAÇÃO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. (2º SESSÃO).
8. REQUERIMENTO Nº 392/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE 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. INDEFERIDO O
AUTOR RECORREU DA DECISÃO DA MESA, CONFORME
ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO
9. REQUERIMENTO Nº 398/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AOS CONSELHEIROS RELATORES ANTÔNIO
BLECAUTE COSTA BARBOSA E EDMAR CUTRIM,
REQUERENDO INFORMAÇÕES QUANTO A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DA EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA – EMAP AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, REFERENTES AOS ANOS DE 2017 E 2018,
RESPECTIVAMENTE. INDEFERIDO, O AUTOR RECORREU DA
DECISÃO DA MESA, CONFORME ART. 159 DO REGIMENTO
INTERNO.
10. REQUERIMENTO Nº 399/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO, QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE
AOS
CONSELHEIROS
RELATORES
MELQUIZEDEQUE NAVA NETO E OSMARINO FREIRE
GUIMARÃES, SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO À
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETARIA DE
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ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO AO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTES AOS ANOS DE 2017 E
201 8, RESPECTIVAMENTE. INDEFERIDO O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO DA MESA, CONFORME ART. 159
DO REGIMENTO INTERNO
11. REQUERIMENTO Nº 400/19, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS WELLINGTON DO CURSO, ADRIANO E CÉSAR
PIRES, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVIDO A MESA, SEJA
ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO PRESIDENTE DA
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
(EMAP) SENHOR TED LAGO, SOLICITANDO A RELAÇÃO
NOMINAL
DE
FUNCIONÁRIOS
EFETIVOS
E
COMISSIONADOS DA EMPRESA ACIMA CITADA E SEUS
RESPECTIVOS CARGOS /FUNÇÕES, BEM COMO A
DISCRIMINAÇÃO DE SALÁRIOS E DATA DE NOMEAÇÃO DE
TAIS SERVIDORES. INDEFERIDO O AUTOR RECORREU DA
DECISÃO DA MESA, CONFORME ART. 159 DO REGIMENTO
INTERNO.
V- REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
12. REQUERIMENTO Nº 401/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE NA FORMA QUE DISPÕE
O ARTIGO 160 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA,
REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA QUE APÓS OUVIDA A MESA,
SEJAM SOLICITADAS AO PRESIDENTE LAWRENCE MELO
PEREIRA E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, O SR. CLEYTON NOLETO SILVA,
INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
PROJETO PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE
SÃO LUIS E EM CASO POSITIVO, QUE NOS ENVIE
RELATÓRIO DETALHADO DO PROJETO, BEM COMO O
CRONOGRAMA DO MESMO.
13. REQUERIMENTO Nº 397/19, DE AUTORIA DA
DEPUTADA, DR. CLEIDE COUTINHO, QUE NA FORMA
REGIMENTAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA, QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA EMITIDA NOTA DE PESAR À FAMÍLIA
DO SENHOR JOSÉ WILSON ARAÚJO CARNEIRO,
CONHECIDO CARINHOSAM ENTE COM O PASTOR J.
WILSON, PASTOR DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E
EMPRESÁRIO DA CIDADE DE CAXIAS, PELO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 08 DE JULHO DE 2019,
AOS 46 ANOS DE IDADE.
14. REQUERIMENTO Nº 403/19, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREIA M. REZENDE, QUE NOS TERMOS QUE
DISPÕE O REGIMENTO INTERNO DESTE PODER, REQUER
A VOSSA EXCELÊNCIA QUE, APÓS OUVIDA A MESA, SEJA
ABONADA AS SUAS FALTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE
02 A 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO. INFORMO AINDA,
QUE ESTIVE EM SÃO PAULO PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE. SEQUE ATESTADO EM ANEXO.
15. REQUERIMENTO Nº 405/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE NA FORMA REGIMENTAL
REQUER À VOSSA EXCELÊNCIA, QUE APÓS DELIBERAÇÃO
DA MESA SEJA DESARQUIVADO O PROJETOS DE LEI Nº 233/
2015, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 11/07/2019
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 368/19, encaminhado pela Mensagem
Governamental n° 049/19, que dispõe sobre a criação do Sistema
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e
de Pequeno Porte – SUSAF/MA e dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI N° 369/19, encaminhado pela Mensagem
Governamental n° 050/19, que disciplina procedimentos a ser adotados,
pelos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde –
SUS no Estado do Maranhão, para a prescrição de medicamentos e
solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações
compulsórias prestados pela Secretaria de Estado da Saúde – SES.
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 367/19, de autoria da Senhora
Deputada Andréia Rezende, institui a Lei Estadual de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 071/19, de autoria do
Senhor Deputado Duarte Junior, concede o Título de Cidadão
Maranhense a Gustavo Pereira da Costa, natural do Rio de Janeiro.
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 072/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, concede a Medalha do
Mérito Legislativo Terezinha Rego a Gustavo Pereira da Costa.
4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 073/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manoel Beckman” à Senhora Silvia Cristina Costa
Leite, Coordenadora do Setor de Atividades Especiais Espaço Mulher
(SAEEM).
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 366/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, estabelece a obrigatoriedade de disponibilização
de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou
instrumentistas locais em eventos musicais que contenham
financiamento público estadual e dá outras providências.
ORDINÁRIA 3ª 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 –
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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 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
12. PROJETO DE LEI Nº 355/19, de autoria do Senhor
Depu tado 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.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 10 DE JULHO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia dez de julho de dois mil e
dezenove.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio
Soares.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Roberto Costa e Zé Gentil.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO HÉLIO SOARES (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Ata lida e considerada aprovada.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
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A medida considera as disposições da Lei nº 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, (art. 8º, § 1º, inciso I) que atribui à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA a competência para, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos
(dentre eles, os medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas
e demais insumos, processos e tecnologias) e serviços que envolvam
risco à saúde pública.
O presente Projeto de Lei, ao tempo que estabelece critérios
para o fornecimento de medicamentos e para a prestação de demais
serviços integrantes da assistência terapêutica integral, contribui para
a garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos
fornecidos e dos serviços de saúde prestados pelo Estado do Maranhão.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta legislativa em apreço, verificada, em especial,
no fornecimento de medicamentos e prestação de serviços de saúde
eficazes e seguros, minha expectativa é de que o digno Parlamento
Maranhense lhe dê boa acolhida.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI N° 369/2019
Disciplina procedimentos a ser adotados, pelos
profissionais de saúde vinculados ao Sistema
Único de Saúde - SUS no Estado do Maranhão,
para a prescrição de medicamentos e solicitação
de exames, procedimentos de saúde e internações
compulsórias prestados pela Secretaria de Estado
da Saúde - SES.

MENSAGEM Nº 050/2019
São Luís, 10 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
disciplina procedimentos a ser adotados, pelos profissionais de saúde
vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Maranhão,
para a prescrição de medicamentos e solicitação de exames,
procedimentos de saúde e internações compulsórias prestados pela
Secretaria de Estado da Saúde - SES.
É consabido que, por determinação constitucional (art. 196 da
Constituição da República), a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por um conjunto
de medidas sanitárias organizadas de forma regionalizada e hierarquizada
em n íveis de complexidade, as quais são prestadas de forma
descentralizada pelo Poder Público ou, de forma complementar, pela
iniciativa privada.
Nos termos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (art. 6º,
inciso I, alínea “d” e art. 19-M), está inclusa no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde, dentre outras ações, a assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica.
Considerando que compete ao Estado do Maranhão
proporcionar à população o acesso a medicamentos seguros, eficazes
e de qualidade e que, atualmente, não há regulamentação específica
quanto à prescrição de medicamentos por parte dos profissionais das
unidades de saúde do Estado, o Projeto de Lei em comento tem por
finalidade disciplinar tais processos de prescrição de medicamentos e
solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações
compulsórias.
Merece especial menção, como suporte para este Projeto, a
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do RE 657.718.

Art. 1º Os profissionais de saúde vinculados à Secretaria de
Estado da Saúde - SES, aos seus serviços credenciados ou conveniados
e às Secretarias Municipais de Saúde devem prescrever medicamentos
ou fórmulas nutricionais, solicitar exames e procedimentos de saúde
nos termos das políticas públicas, das listas padronizadas e dos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT estabelecidos
pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
Parágrafo único. Para a prescrição de medicamentos ou fórmulas
nutricionais, os profissionais deverão ainda:
I - adotar obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira
- DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional - DCI,
constando o nome do princípio ativo e, quando pertinente, o nome de
referência da substância, na forma do art. 3º da Lei 9.787, de 10 de
fevereiro de 1999;
II - emitir receita em vernáculo, por extenso e de modo legível,
observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, na
forma do art. 35 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973;
Art. 2º Sendo necessária a prescrição de medicamentos ou
fórmulas nutricionais e/ou a solicitação de exames ou procedimentos
de saúde diversos dos disponíveis nas políticas públicas, nas listas
padronizadas e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas PCDT do SUS, o profissional da saúde deverá apresentar justificativa
técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência
da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso
concreto.
§ 1º A justificativa técnica de que trata o caput deste artigo será
apresentada por meio do formulário constante do Anexo Único desta
Lei, que deverá ser encaminhado ao diretor da unidade de saúde a qual
o prescritor esteja vinculado que, por sua vez, remeterá à Farmácia de
Medicamentos Especializados - FEME.
§ 2º A justificativa técnica indicará no mínimo:
I - quais os motivos de exclusão dos medicamentos ou
tratamentos previstos nos regulamentos e protocolos do SUS em relação
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ao paciente, como refratariedade, intolerância, interações
medicamentosas, reações adversas;
II - menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos
fármacos protocolizados, sem respostas adequadas;
III - quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional
prescrito;
IV - apresentação de estudos científicos eticamente isentos e
comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho
editorial;
V - informação sobre existência de prova de segurança, eficácia,
efetividade e custo/efetividade do insumo em causa, conforme critérios
propostos pela Medicina Baseada em Evidências;
VI - informações sobre a eventual hipótese de o fármaco
prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para
situação diversa da descrita nos protocolos.
§ 3º A justificativa técnica não eximirá o servidor público da
obrigação de informar a respeito:
I - do potencial dos serviços públicos de saúde; e,
II - da referência expressa do tratamento disponível no SUS
para a patologia diagnosticada.
Art. 3º Na elaboração de laudos com recomendação de internação
compulsória, o profissional deverá indicar nome completo, idade, sexo
e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já
realizados e a existência de comorbidades.
Parágrafo único. Sempre que possível o paciente deve ser
acompanhado por equipe básica de saúde mental ou Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS, antes de ser adotada a internação.
Art. 4º O descumprimento dos deveres fixados nesta Lei, pelos
agentes públicos responsáveis por sua execução, implicará
responsabilidade funcional, na forma da legislação em vigor, bem como
poderá resultar em ato de improbidade administrativa em relação a
todos os responsáveis pelos gastos públicos realizados em desacordo
com as normas estabelecidas neste instrumento, assim como poderá
ensejar o descredenciamento de serviços.
Art. 5º O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, alterar o
Formulário constante do Anexo Único, bem como editar as normas
necessárias para cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
ANEXO ÚNICO
FORMULÁRIO PARA PRESCRIÇÃO DE DEMANDAS NÃO
PADRONIZADAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
FORMULÁRIO PARA PRESCRIÇÃO DEDEMANDAS NÃO
PADRONIZADAS NO SUS
1. Sobre o profissional
1.1 Nome do(a) profissional:
1.2 Número do registro no Conselho:
1.3 CNS:
1.4 Especialidade (se tiver):
2. Sobre o paciente
2.1 Nome do(a) paciente:
2.2 Data de Nascimento:
2.3 CPF:
2.4 Sexo: ( ) F ( ) M
2.5 Endereço completo (com CEP):
3. Sobre a forma de atendimento
3.1 Trata-se de paciente atendido pela Saúde Pública ( ) ou Saúde
Suplementar ( )
3.2 Qual a operadora:
3.3 Houve tentativa de obter acesso ao produto ou serviço no plano de
saúde?
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Houve Tentativa? ______. Escrita ou Verbal? ______________. Em
que data? ___/____/______
3.4 Houve tentativa de obter o produto ou serviço no SUS?
3.5 Em que Unidade/Município/Estado?
Houve Tentativa? ______. Escrita ou Verbal? ______________. Em
que data? ___/____/______
4. De acordo com a tabela abaixo, os códigos correspondentes às
doenças que acometem o paciente são:
Enfermidade
Código (CID)
5. Medicamento, produtos ou procedimento necessários para a
finalidade diagnóstica de acordo com o quadro abaixo:
Tratamento Contínuo ( ) temporário ( ) pelo prazo de
______________________
Produtos
Posologia e via de administração
6. Trata-se de produto aprovado pela ANVISA? Sim ( ) Não ( )
6.1 Caso não aprovado pela ANVISA, o produto é aprovado por órgão
de controle estrangeiro? Sim (
) Não (
) De qual país?
______________________.
6.2 Caso não aprovado pela ANVISA, há estudos de evidência científica
(eficácia, eficiência, efetividade e segurança) do produto?
_______________. Qual a evidência científica?
7. Trata-se de prescrição off label? Sim ( ) Não ( )
Caso positivo, justificar a prescrição off label:
8. Antes de serem prescritos os produtos ou procedimentos acima
listados o paciente utilizou os fármacos protocolizados sem
resposta adequada?
Sim ( ) Não ( ) Caso positivo, especificar quais medidas terapêuticas
foram adotadas antes desta prescrição:
9. Não foram prescritas outras medidas alternativas, em razão
dos seguintes motivos:
10. Os produtos/procedimentos conforme finalidade diagnóstica
prescrita constam dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas do SUS? Sim ( ) Não ( )
11. Existe outro produto/procedimento com o mesmo princípio
ativo ou capacidade terapêutica similar oferecido pelo SUS?
Sim ( ) Não ( ) Em caso positivo, quais?
12. Há justificativa para a prescrição do produto/procedimento
específico diferenciado em razão da condição peculiar do
paciente?
13. Há produtos ou medicamentos com o mesmo princípio ativo
no mercado? Sim ( ) Não ( )
Em caso positivo, quais?
14. Qual o motivo para prescrever produto/serviço diferente
daqueles oferecidos pelo SUS?
15. O produto/procedimento é imprescindível para o(a) paciente?
Sim ( ) Não ( )
É urgente? Sim ( ) Não ( )
16. A ausência do medicamento, insumo ou procedimento acima
poderá ocasionar a(s) seguinte(s) consequência(s):
(
) Risco de morte
(
) Perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas
(
) Grave comprometimento do bem-estar
(
) Outras. Especificar qual(is): ______________________
17. A utilização dos produtos e serviços eliminará o perigo das
consequências/sequelas?
Sim ( ) Não ( ) Justificar:
18. Especificar o quadro clínico e as peculiaridades do paciente e
demais considerações:
19. Os produtos/procedimentos constam no rol de procedimentos
em saúde mínimos da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS)? Sim ( ) Não ( )
Outras informações ou especificações:
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20. ( ) Declaro, por fim, que não possuo qualquer interesse na
prescrição do medicamento ou procedimento que não a saúde
do(a) paciente, bem como não mantenho qualquer vínculo com a
indústria farmacêutica, de órteses, próteses, materiais especiais,
distribuidores e com pesquisa clínica relacionada a esta
prescrição.
Assinatura e carimbo do profissional:
Data ___/____/______
MENSAGEM Nº 051/2019
São Luís, 10 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
dispõe sobre a criação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/MA,
e dá outras providências.
É consabido que, por determinação constitucional, a saúde é
direito de todos e dever do Estado (arts. 6º e 23, incisos II e VIII da
Constituição da República) e que a prévia inspeção sanitária dos
produtos de origem animal é de competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a qual deve ser gerida
de maneira que os respectivos procedimentos e organização se façam
por métodos universalizados e aplicados equitativamente em todos os
estabelecimentos inspecionados (Lei nº 7.889, de 23 de novembro de
1989).
Nesta perspectiva, o Projeto de Lei em apreço propõe a
instituição do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial,
Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/MA, o qual tem por
objetivo a reorganização do sistema de inspeção de produtos de origem
animal no Estado do Maranhão com vistas a promover, por meio da
padronizaçao de procedimentos de inspeção e fiscalização, a
equivalência entre os Serviços de Inspeção Municipais e o Serviço de
Inspeção Estadual - SIE.
Por meio do SUSAF/MA, visa-se garantir a inocuidade,
integridade e a qualidade dos produtos de origem animal, assim como o
permitir o compartilhamento de responsabilidades no que tange à saúde
pública.
Para tanto, é facultada aos municípios a adesão ao SUSAF/
MA, de forma individual ou mediante consórcio. A adesão dos entes
municipais permitirá que os estabelecimentos por ele indicados realizem
trânsito e comércio intermunicipal de produtos de origem animal em
todo território do Estado do Maranhão, o que beneficiará diretamente
as pequenas agroindústrias da agricultura familiar.
Ademais, a medida fortalece o controle da qualidade higiênicosanitária, o que contribui para o aumento da segurança dos alimentos
colocados à disposição dos consumidores.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta em apreço, verificada, em especial, na
cooperação entre os entes federados para garantia da qualidade dos
produtos de origem animal, minha expectativa é de que o digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI N° 368/2019
Dispõe sobre a criação do Sistema Unificado
Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar,
Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/MA e dá
outras providências.
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Art. 1º Fica instituído o Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/MA,
o qual terá por objetivo promover a equivalência do Serviço de Inspeção
Municipal - SIM com o Serviço de Inspeção Estadual - SIE por meio
da padronização dos procedimentos de inspeção e fiscalização, visando
a garantia da inocuidade, integridade e a qualidade do produto final,
assim como o compartilhamento de responsabilidades no que tange à
saúde pública.
Parágrafo único. A equivalência de que trata o caput deste artigo
abrangerá os produtos e sub-produtos de origem animal produzidos
em estabelecimento agroindustrial familiar, agroindustrial de pequeno
porte ou agroindustrial artesanal.
Art. 2º Os municípios poderão aderir ao SUSAF/MA
individualmente ou por meio de consórcio, instituído na forma da Lei
Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, de seus respectivos serviços
de inspeção municipais e fiscalização sanitária, os quais poderão ser
vinculados ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal (SISBI/POA), integrante do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária - SUASA.
§1º A adesão dos entes municipais ao SUSAF/MA permitirá
que os estabelecimentos por ele indicados, dentre os seus registrados,
realizem trânsito e comércio intermunicipal de produtos de origem
animal no Estado do Maranhão.
§ 2º Também poderão realizar comércio intermunicipal no
âmbito do território do Estado do Maranhão, nos moldes desta Lei, os
abatedouros frigoríficos públicos municipais, independente da
quantidade de animais abatidos, desde que o município obtenha a adesão
ao SUSAF/MA e atenda a legislação sanitária vigente.
Art. 3º O SUSAF/MA terá como finalidades:
I - realizar a integração sistêmica, horizontal e descentralizada
dos serviços de inspeção municipais;
II - traçar as diretrizes básicas da Sanidade Agroindustrial
Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte;
III - produzir e editar recomendações e instruções, por meio de
documentos técnicos específicos;
IV - realizar e estimular parcerias com órgãos públicos e
privados, com instituições de pesquisa e educacionais, de capacitação,
assistência técnica e extensão;
V - fazer a interlocução e o monitoramento dos serviços de
inspeção municipais do Estado do Maranhão;
VI - credenciar o serviço de inspeção municipal e conceder
autorização de liberação do comércio intermunicipal, bem como
descredenciá-lo, quando deixar de atender aos critérios definidos pelo
SUSAF/MA;
VII - organizar e manter informações cadastrais das
agroindústrias familiares de pequeno porte existentes no Estado;
VIII - conceder autorização de uso e realizar a gestão do selo de
qualidade.
Art. 4º Considera-se para os efeitos desta Lei:
I - estabelecimento agroindustrial familiar: empreendimento
de propriedade sob a gestão individual ou coletiva de agricultores
familiares, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006, e da Lei Estadual 10.086 de 20 de maio de 2014, com
área útil construída não superior a 250m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrados), que, por motivação de natureza econômico e social, visam
agregar valor aos produtos que não conseguem comercializar “in natura”,
e dispõem de instalações mínimas conforme critérios definidos em
regulamento;
II - estabelecimento agroindustrial de pequeno porte:
empreendimento não dirigido por agricultores familiares, mas
considerados equivalentes, com área útil construída não superior a
250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados);
III - estabelecimento agroindustrial artesanal: empreendimentos
agroindustriais que trabalham o produto até sua finalização,
basicamente com a matéria prima produzida em seus estabelecimentos
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ou mediante contrato de parceria, utilizando-se predominantemente
do trabalho manual, respeitando as características tradicionais, culturais
ou regionais do produto, com área útil construída não superior a 250
m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados).
IV - Serviço de Inspeção Municipal – SIM é o serviço criado
por legislação específica, que visa dotar o município, individualmente
ou por meio de consórcio regional, de serviço público de inspeção e
fiscalização industrial e sanitário de produtos de origem animal
comestíveis.
V - estabelecimento de produtos de origem animal: qualquer
instalação ou local nos quais sejam abatidos animais de açougue, bem
como sejam recebidos, manipulados, elaborados, transformados,
preparados, conservados, armazenados, embalados e rotulados, com
finalidade industrial ou comercial, a carne, o leite, o pescado, o mel e a
cera de abelha, o ovo e seus respectivos derivados.
VI - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente
por Municípios, na forma da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de
2005, para estabelecer relações de cooperação federativa nas áreas da
inspeção e da fiscalização de produtos de origem animal, inclusive a
realização de objetivos de interesse comum, constituída como
associação pública, com personalidade jurídica de direito público e
natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem
fins econômicos, em área de atuação correspondente à soma do território
dos seus integrantes;
VII - representante de consórcio público: representante legal
do Consórcio Público, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 6 de
abril de 2005;
VIII - Serviço de Inspeção Coordenador: Serviço de Inspeção
Estadual integrante da Coordenadoria de Inspeção de Produtos de
Origem Animal - CIPA da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão - AGED;
IX - equivalência: capacidade de diferentes serviços de inspeção
de atingirem o mesmo nível de proteção sanitária definido pelo Serviço
de Inspeção Coordenador.
X - Abatedouro Frigorífico Público Municipal: é o
estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne,
destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem,
à armazenagem, à expedição dos produtos oriundos do abate e dotados
de instalações de frio, sob a responsabilidade e administração exclusiva
do município.
Art. 5º Caberá a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão - AGED/MA, por meio da Coordenadoria de Inspeção de
Produtos de Origem Animal - CIPA:
I - coordenar o SUSAF/MA.
II - analisar os pedidos de adesão das gestões municipais e/ou
dos consórcios municipais ao SUSAF/MA.
III - estabelecer os trâmites procedimentais de regulamentação
e fiscalização dos produtos da agroindústria familiar, de pequeno porte
e artesanal, de origem animal, que praticarem o comércio intermunicipal
no âmbito do Estado do Maranhão.
IV - realizar auditorias e avaliações técnicas periódicas para
aperfeiçoamento do SUSAF/MA, bem como organizar, estruturar e
sistematizar adequadamente as ações de inspeção e fiscalização no
Estado.
V - criar um Cadastro Geral de Adesão ou Desabilitação dos
serviços de inspeção dos municípios ou dos consórcios públicos que
tiverem sua equivalência reconhecida para adesão ao SUSAF/MA após
a publicação no Diário Oficial do Maranhão;
VI - manter atualizado o Cadastro Geral de que trata o inciso
anterior.
Art. 6º Para aderir ao SUSAF/MA, os municípios devem
possuir Serviço de Inspeção Municipal, legalmente instituído e
aprovado pelos órgãos competentes, dotado de recursos humanos e
materiais necessários ao efetivo funcionamento, que atenda aos
requisitos de infraestrutura administrativa, de inocuidade e de qualidade
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de produtos, de prevenção e combate à clandestinidade e fraude
econômica e de controle ambiental, definidos em normas próprias.
Parágrafo único. Com o objetivo de qualificar e dar celeridade
aos serviços de inspeção sanitária no Estado, o órgão estadual
responsável pela inspeção sanitária dos produtos de origem animal
poderá celebrar convênios e firmar parcerias com os SIM que tenham
aderido ao SUSAF/MA, bem como promover a atuação integrada.
Art. 7º O SUSAF/MA atuará articulado com o Sistema Único
de Saúde e desenvolverá parcerias com órgãos e entidades da
Administração Pública e da Sociedade Civil, no que for necessário,
para preservar e promover a saúde pública.
Art. 8º O Estado, com vistas a promover a saúde pública,
poderá celebrar convênios e outros instrumentos congêneres com
demais entes da Federação, bem como criar programas de incentivo e
de apoio aos municípios para a estruturação dos Serviços de Inspeção
Municipais, promover ações educativas, de extensão e de pesquisa
para garantir a qualidade dos produtos das agroindústrias habilitadas
no SUSAF/MA.
Art. 9º O Estado do Maranhão, por meio dos órgãos de
assistência técnica, poderá elaborar projetos básicos de agroindústrias,
bem como apoiá-las, oferecendo capacitação, consultorias em gestão,
com o objetivo de facilitar sua regularização, financiamentos e
organização de seus negócios, bem como confeccionar materiais
educativos acerca dos procedimentos necessários para tal.
Parágrafo único. Consideram-se Projetos Básicos de
Agroindústrias o conjunto de elementos necessários e suficientes que
possam assegurar ao empreendedor da agroindústria informações
necessárias que subsidiem a avaliação da viabilidade técnica e o adequado
tratamento dos impactos do empreendimento, que possibilitem a
avaliação do custo, a definição dos métodos e do prazo de execução.
Art. 10. O SUSAF/MA contará com um Conselho Gestor, de
caráter consultivo e coordenado pela AGED-MA, o qual terá por
finalidade elaborar diretrizes para o alcance das finalidades do Sistema.
§ 1º O Conselho Gestor a que se refere o “caput” deste artigo
terá representação da sociedade civil e de órgãos públicos ligados à
produção e à defesa agropecuária, à saúde pública e ao meio ambiente.
§ 2° O Conselho Gestor do SUSAF/MA poderá contar com
Câmaras Técnicas compostas por profissionais de diversas áreas de
conhecimento relacionadas aos objetivos do Sistema de que trata esta
Lei.
§ 3° Decreto disporá sobre estrutura, composição e
funcionamento do Conselho Gestor.
Art. 11. O SUSAF/MA emitirá um selo de qualidade que
identificará o produto.
§ 1º A regras para obtenção e uso do selo que trata o caput deste
artigo, bem como as regras para gestão da qualidade serão definidas,
em portaria, pelo Serviço de Inspeção Coordenador.
§ 2º Os rótulos dos estabelecimentos registrados no SIM que
tiverem aderido ao SUSAF/MA deverão apresentar o selo para
identificação do Sistema;
§ 3º A AGED comunicará a todos os envolvidos na fiscalização
de produtos de origem animal a adesão e/ou a exclusão do SIM ao
SUSAF/MA, após a publicação do ato em Diário Oficial do Estado do
Maranhão;
§ 4º O município integrante do SUSAF/MA comunicará a todos
os envolvidos na fiscalização de produtos de origem animal do
município a sua adesão ao SUSAF/MA ou a sua exclusão;
§ 5º O reconhecimento do SIM ou do Consórcio Público,
associado à aprovação dos estabelecimentos auditados, autoriza apenas
os estabelecimentos que obtiverem a equivalência a praticar comércio
intermunicipal e adicionar o selo do SUSAF/MA nos rótulos dos seus
respectivos produtos, mediante prévia análise do Serviço de Inspeção
Coordenador.
Art. 12. A adesão do consórcio público ao SUSAF/MA
permitirá o trânsito intermunicipal de produtos de origem animal dentro
do Estado do Maranhão para além dos limites da área consorciada.
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Art. 13. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho
Gestor do SUSAF/MA.
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 15. A AGED-MA poderá editar normas complementares
para o cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI N° 367 / 19
Institui a Lei Estadual de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso
da pessoa com deficiência às tecnologias;
III - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias
e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de
urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu
traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais
como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos
de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos,
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
IV - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por
qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou
temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da
coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante,
pessoa com criança de colo e obeso.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II
DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO

Art. 1º. É instituída a Lei Estadual de inclusão com a pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania.
Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo e natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas.
§ 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar
e considerará:
I - os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e sociais;
III - a limitação no desempenho das atividades; e
IV - a restrição de participação.
§ 2º. O Poder Público criará instrumentos para a avaliação da
deficiência.
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários,
equ ipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida;
II - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa,
bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade,
à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros,
classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços
públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos
e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios
de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer
entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de
informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia
da informação;
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que
impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência
em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;

Art. 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie
de discriminação.
Parágrafo único. Considera-se discriminação em razão da
deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou
omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou
anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
Art. 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade,
opressão e tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança,
o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.
Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da
pessoa, inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de
ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento
familiar;
IV - exercer o direito à família e à convivência familiar e
comunitária; e
V - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção,
como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas.
Art. 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com
deficiência.
Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e
os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as
violações previstas nesta Lei, devem remeter peças ao Ministério
Público para as providências cabíveis.
Art. 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar
à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade,
à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho,
à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à
acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação,
à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao
respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros
decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de
outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
SEÇÃO ÚNICA
DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO
Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber
atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II - atendimento em todas as instituições e serviços de
atendimento ao público;
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto
tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições
com as demais pessoas;
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais
acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança
no embarque e no desembarque;
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de
comunicação acessíveis;
VI - tramitação processual em que for parte ou interessada , em
todos os atos e diligências.
§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao
acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal.
§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade
conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento
médico.
CAPÍTULO III
DO DIREITO À VIDA
Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da
pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado
de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada
vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção
e segurança.
Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se
submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a
institucionalização forçada.
Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência
em situação de curatela poderá ser suprido, na forma da lei.
Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa
com deficiência é indispensável para a realização de tratamento,
procedimento, hospitalização e pesquisa científica.
§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela,
deve ser assegurada sua participação, no maior grau possível, para a
obtenção de consentimento.
§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência
em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada, em caráter
excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para
sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde
que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com
participantes não tutelados ou curatelados.
Art. 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem
seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de
morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e
adotadas as salvaguardas legais cabíveis.
CAPÍTULO IV
DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO
Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito
da pessoa com deficiência.
Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação
tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos,
habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais,
atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista
da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social
em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.
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Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se
em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e
potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes:
I - diagnóstico e intervenção precoces;
II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação
funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões;
III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas
públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com
deficiência;
IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação
intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às
necessidades específicas da pessoa com deficiência;
V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com
deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes
de Atenção à Saúde Estadual (RASE) e as normas do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação
para a pessoa com deficiência, são garantidos:
I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para
atender às características de cada pessoa com deficiência;
II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e
equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com
as especificidades de cada pessoa com deficiência;
IV - capacitação continuada de todos os profissionais que
participem dos programas e serviços.
CAPÍTULO V
DO DIREITO Á SAÚDE
Art. 17. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com
deficiência em todos os níveis de complexidade estadual, garantido
acesso universal e igualitário.
§ 1º É assegurada a participação da pessoa com deficiência na
elaboração das políticas de saúde a ela destinadas.
§ 2º É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas,
que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão
aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com
deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.
§ 3º Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com
deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação,
deve ser garantida capacitação inicial e continuada.
§ 4º As ações e os serviços de saúde pública destinados à
pessoa com deficiência devem assegurar:
I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe
multidisciplinar;
II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que
necessários, para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a
manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida;
III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento
ambulatorial e internação;
IV - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e
atendentes pessoais;
V - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à
orientação sexual da pessoa com deficiência;
VI - promoção de estratégias de capacitação permanente das
equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no
atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus
atendentes pessoais;
VII - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção,
medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas
vigentes do Ministério da Saúde.
Art. 18. As operadoras de planos e seguros privados de saúde
são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os
serviços e produtos ofertados aos demais clientes.
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Art. 19. São vedadas todas as formas de discriminação contra
a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores
diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua
condição.
Parágrafo único. Os planos de saúde são obrigados a
fornecer a pessoa com deficiência informações e documentos,
por escrito justificando as razões pelas quais houve recusa de
algum procedimento, tratamento ou internação.
Art. 20. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos
quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência,
em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de
barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior
e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com
deficiência física, sensorial, intelectual e mental.
Art. 21. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência
praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade
policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da
Pessoa com Deficiência.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se
violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão,
praticada em local público ou privado, que lhe cause morte ou dano ou
sofrimento físico ou psicológico.
CAPÍTULO VI
DO DIREITO À EDUCAÇÃO
Art. 22. A educação constitui direito da pessoa com deficiência,
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses
e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com
deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência
e discriminação.
Art. 23. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por
meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem
as barreiras e promovam a inclusão plena;
III - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira
língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda
língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;
IV - participação dos estudantes com deficiência e de suas
famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;
V - adoção de medidas de apoio que favoreçam o
desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e
profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as
habilidades e os interesses do estudante com deficiência;
VI - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas
de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação
continuada para o atendimento educacional especializado;
VII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de
recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades
funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;
VIII - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores
da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações,
aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades,
etapas e níveis de ensino.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
CAPÍTULO VII
DO DIREITO À MORADIA
Art. 24. O poder público adotará programas e ações estratégicas
para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida
independente da pessoa com deficiência.
Art. 25. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados
com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável
goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria.
Art. 26. Ao poder público compete:
I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do
disposto nos arts. 24 e 25 desta Lei; e
II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a
política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital
e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade.
CAPÍTULO VIII
DO DIREITO AO TRABALHO
Art. 27. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de
sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de
qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho
acessíveis e inclusivos.
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis
de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e
qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas
de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional
e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e
reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.
§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao
acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira,
promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo
empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados.
§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade
em cursos de formação e de capacitação.
Art. 28. É finalidade primordial das políticas públicas de
trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de
permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
Parágrafo único. Os programas de estímulo ao
empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo
e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com
deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias.
Seção I
Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional
Art. 29. O poder público deve implementar serviços e
programas completos de habilitação profissional e de reabilitação
profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar,
continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados sua livre
escolha, sua vocação e seu interesse.
§ 1º A habilitação profissional corresponde ao processo
destinado a propiciar à pessoa com deficiência aquisição de
conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou
de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento
profissional para ingresso no campo de trabalho.
§ 2º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação
profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos
necessários para atender a toda pessoa com deficiência,
independentemente de sua característica específica, a fim de que ela
possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter
perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir.
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§ 3º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação
profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em
ambientes acessíveis e inclusivos.
§ 4º A habilitação profissional e a reabilitação profissional
devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas,
especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os
níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou
diretamente com o empregador.
§ 5º A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por
meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com
deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de
vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante
com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto em
regulamento.
§6º A habilitação profissional e a reabilitação profissional
atenderão à pessoa com deficiência.
Seção II
Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho
Art. 30. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência
no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e
previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade,
o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável
no ambiente de trabalho.
Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com
deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas
as seguintes diretrizes:
I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com
maior dificuldade de inserção no campo de trabalho;
II - provisão de suportes individualizados que atendam a
necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a
disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente
facilitador e de apoio no ambiente de trabalho;
III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com
deficiência apoiada.
Art. 31. A entidade contratada para a realização de processo
seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada
à observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade
vigentes.
CAPÍTULO IX
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 32. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios
no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com
deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de
renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento
da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção
do acesso a direitos e da plena participação social.
Parágrafo único. A assistência social à pessoa com deficiência,
nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de
serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social
Especial, ofertados pelo Suas, para a garantia de seguranças
fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de
risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos.
CAPÍTULO X
DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E
AO LAZER
Art. 33. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao
esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:
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I - a bens culturais em formato acessível;II - a monumentos e
locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou
eventos culturais e esportivos.
Parágrafo único- O poder público deve adotar soluções
destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a
promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas
de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional.
Art. 34. O poder público deve promover a participação da
pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais,
esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, devendo:
I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de
recursos adequados, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas;
II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços
prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das
atividades de que trata este artigo; e
III - assegurar a participação da pessoa com deficiência em
jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas,
inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais
pessoas.
CAPÍTULO XI
DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE
Art. 35. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e
de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.
§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte
coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições,
consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os
terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a
prestação do serviço.
§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei,
sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a
concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de
linhas e de serviços de transporte coletivo.
§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos
veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem
da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável
pela prestação do serviço.
Art. 36. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público,
de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem
ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres,
devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com
deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que
devidamente identificados.
Parágrafo único. Nos estacionamentos em logradouros
públicos a pessoa com deficiência não será obrigada a portar tarjeta
de utilização de estacionamento.
CAPÍTULO XII
DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E
POLÍTICA
Art. 37. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência
todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade
de condições com as demais pessoas.
§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de
votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações:
I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais
e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas
as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de
seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;
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II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a
desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo,
inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando
apropriado;
III - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto,
sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa
com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha.
§ 2º O poder público promoverá a participação da pessoa com
deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das
questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades.
CAPÍTULO XIII
DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI
Art. 38. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao
exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as
demais pessoas.
§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida
à curatela, conforme a lei.
§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo
de tomada de decisão apoiada.
§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui
medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às
circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 39. É criado o Cadastro Estadual de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Cadastro-Inclusão), registro público eletrônico com
a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações
georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização
socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras
que impedem a realização de seus direitos.
§ 1º O Cadastro-Inclusão será administrado pelo Poder Público
e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e
sistemas eletrônicos.
§ 2º Os dados constituintes do Cadastro-Inclusão serão obtidos
pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas
as políticas públicas estaduais relacionadas aos direitos da pessoa com
deficiência.
Art. 6º Caberá ao Poder Público fazer regulamentações que se
fizerem necessárias à execução desta Lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de junho de 2019. ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
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e desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo, que
residam no Maranhão há no mínimo dez anos.
Gustavo Pereira Costa nasceu no Rio de Janeiro-RJ em 12/06/
1974, mudou-se com a família (toda maranhense) para São Luis aos 6
anos de idade. Cursou no Maranhão o ensino básico e médio. Graduouse em Administração pela UEMA e em Direito pela UFMA. Obteve o
título de Mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e o título de Doutor em Administração pela EBAPE/
FGV. Professor concursado, atualmente na classe de adjunto III do
Departamento de Administração do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas da UEMA. Auditor de Controle Externo concursado do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. No âmbito da UEMA,
foi Diretor de Centro de Ciências Sociais Aplicadas (2000-2005); foi
Vice-Reitor (2006-2014). Exerce atualmente o cargo de Reitor da
UEMA, eleito em 2014 para o primeiro mandato de 2015 a 2018, e
reeleito em 2018, estando no segundo mandato, que finda em 2022.
Membro desde 2000 dos Conselhos Superiores da UEMA, dos quais
hoje exerce a Presidência. Pertence ao Conselho Fiscal da Associação
Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais ABRUEM. Membro do Núcleo de Estudos de Administração Brasileira
(ABRAS). Agraciado com a Medalha Brigadeiro Falcão da Polícia
Militar do Estado do MA (2006). Agraciado com a Medalha de Mérito
Ordem dos Timbiras no Grau de Comendador IV Centenário de São
Luis (2012). Agraciado com a Medalha Alferes Moraes Santos do Corpo
de Bombeiro Militar do MA (2014). Agraciado com a Medalha do
Mérito Militar Governador Luis Domingues do Gabinete Militar do
Governo do Maranhão (2016).
Como se observa, a trajetória de Gustavo Pereira Costa o faz
merecedor da Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego por
concorrer de forma decisiva para o desenvolvimento científico,
educacional e tecnológico do Maranhão e do Brasil.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 09 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 072 / 19
Conced e a Medalha do Mérito Legislativo
Terezinha Rego a Gustavo Pereira da Costa.
Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
Terezinha Rego a Gustavo Pereira da Costa.
Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 03 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 071 / 19
Concede o Título de Cidadão Maranhense a
Gustavo Pereira da Costa
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense a
Gustavo Pereira da Costa, natural do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 09 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “h”, Título de Cidadão Maranhense,
concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas
cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social

JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “d”, que a Medalha do Mérito Legislativo
Terezinha Rego será concedida aos cidadãos que concorrerem
decisivamente para o desenvolvimento científico, educacional e
tecnológico do Maranhão e do Brasil.
Gustavo Pereira Costa nasceu no Rio de Janeiro-RJ em 12/06/
1974, mudou-se com a família (toda maranhense) para São Luis aos 6
anos de idade. Cursou no Maranhão o ensino básico e médio. Graduouse em Administração pela UEMA e em Direito pela UFMA. Obteve o
título de Mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e o título de Doutor em Administração pela EBAPE/
FGV. Professor concursado, atualmente na classe de adjunto III do
Departamento de Administração do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas da UEMA. Auditor de Controle Externo concursado do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. No âmbito da UEMA,
foi Diretor de Centro de Ciências Sociais Aplicadas (2000-2005); foi
Vice-Reitor (2006-2014). Exerce atualmente o cargo de Reitor da UEMA
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, eleito em 2014 para o primeiro mandato de 2015 a 2018, e reeleito em
2018, estando no segundo mandato, que finda em 2022. Membro desde
2000 dos Conselhos Superiores da UEMA, dos quais hoje exerce a
Presidência. Pertence ao Conselho Fiscal da Associação Brasileira de
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM.
Membro do Núcleo de Estudos de Administração Brasileira (ABRAS).
Agraciado com a Medalha Brigadeiro Falcão da Polícia Militar do
Estado do MA (2006). Agraciado com a Medalha de Mérito Ordem
dos Timbiras no Grau de Comendador IV Centenário de São Luis
(2012). Agraciado com a Medalha Alferes Moraes Santos do Corpo
de Bombeiro Militar do MA (2014). Agraciado com a Medalha do
Mérito Militar Governador Luis Domingues do Gabinete Militar do
Governo do Maranhão (2016).
Como se observa, a trajetória de Gustavo Pereira Costa o faz
merecedor da Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego por
concorrer de forma decisiva para o desenvolvimento científico,
educacional e tecnológico do Maranhão e do Brasil.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 03 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR Deputado Estadual
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Foi diretora do Centro de Saúde do Quebra Pote (1997 - 2001),
membro do Fórum Maranhense de Mulheres (desde 2012), membro
da Rede Amiga da Mulher (desde 2013), coordenadora do Setor de
Atividades Especiais Espaço Mulher do Hospital Municipal Dr.
Clementino (Socorrão II), desde 2013. Vicepresidente do Conselho
Estadual da Mulher – CEM (2016 - 2018), diretora do Sindicato dos
Asssistentes Sociais do Estado do Maranhão – SASEMA (desde 2018).
Membro da Federação Nacional de Assistentes Sociais (desde 2017) e
membro da Comissão de Equidade do Conselho Nacional de Saúde
(2018). Foi eleita pelo voto como presidente do Conselho Municipal
da Condição Feminina de São Luís (2017 - 2019).
Além da sua atuação como assistente social, Silvia Leite,
destacou-se como atleta de handebol, sendo membro da Seleção
Maranhense de Handebol, no ano de 1979 a 2012.
Dessa maneira, é de suma importância a aprovação do presente
projeto de resolução legislativa para concessão Medalha do Mérito
Legislativo “Manoel Beckman” à assistente social maranhense.
Silvia Cristina Costa Leite, em decorrência de sua longa e reconhecida
trajetória; e é o que se pleiteia e espera.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de julho de 2019.
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 073 / 19
REQUERIMENTO Nº 401 / 19
CONCEDE Med alha d o Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” à Senhora Silvia Cristina
Costa Leite.
Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” à Ilustre cidadã maranhense Silvia Cristina Costa
Leite, coordenadora do Setor de Atividades Especiais Espaço Mulher
(SAEEM).
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de julho de 2019.
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
Silvia Leite, 62 anos, maranhense, filha de Faustina Costa Leite
e mãe de Tainahakan Costa Leite Santos. Assistente social e atleta,
nasceu em São Luís/MA, em 29/07/1957. No ano de 1982, graduou-se
em Serviço Social e concluiu a pós-graduação em Sociologia, em 1985;
ambos pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
A assistente social apresenta um largo histórico de atuação na
área de desenvolvimento social, principalmente, no que se refere à
saúde da mulher, onde participou como membro do Fórum Maranhense
de Mulheres e, atualmente, exerce o cargo de coordenadora do Setor de
Atividades Especiais Espaço Mulher (SAEEM) do Hospital Municipal
Dr. Clementino (Socorrão II).
Silvia Leite foi uma das fundadoras do SAEEM e desde 2013
está à frente da coordenação do programa. Insta destacar que, o serviço
do SAEEM promove atendimento humanizado às vítimas de violência
doméstica que dão entrada no hospital de atendimento de urgência do
Socorrão II, recebendo orientações e acompanhamento dentro da rede
de enfrentamento do problema.
O SAEEM ganhou destaque nacional e foi classificado como a
melhor experiência do Maranhão, na área do atendimento à mulheres
em situação de violência na 15ª Mostra Brasil, Aqui tem SUS. É o que
pode ser percebido nas próprias palavras da Silvia Leite, em entrevista
concedida para o site “www.agenciasaoluis.com.br” (2018): “Esse
reconhecimento mostra que é possível desenvolver uma metodologia
e obter êxito. Costumo dizer que não podemos ser profissionais
robotizados, não vivenciando seu trabalho”.
Ao longo destes mais de trinta anos de carreira, foi fundadora
do Grupo Mulheres da Ilha e do Centro de Cultura Negra do Maranhão,
no ano de 1980, bem como, do Grupo Mulheres Negras Mãe Andresa,
em 1982.

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 Presidente da Agência Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos (MOB), o Sr. Lawrence Melo Pereira,
e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto
Silva, informações detalhadas acerca da existência de projeto para
reforma do Terminal Rodoviário de São Luis e, em caso positivo, que
nos seja enviado relatório detalhado do projeto, bem como cronograma
do mesmo.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 3 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. 11.07.19
EM: 10.07.19
REQUERIMENTO Nº 402 / 19
Senhor Presidente,
Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja emitida Nota de Pesar à família de José Wilson
Araújo Carneiro, conhecido carinhosamente como Pastor J. Wilson,
Pastor da igreja Assembléia de Deus e empresário na cidade de Caxias,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 08 de julho de 2019, aos 46 anos
de idade.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2019. Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.07.19
EM: 10.07.19
REQUERIMENTO N° 403 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonadas as
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minhas faltas, referente ao período 02 a 04 de julho do corrente ano.
Informo ainda, que estive em São Paulo para tratamento de saúde.
Segue atestado anexado.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 09 de julho de 2019. ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 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.
INDICAÇÃO Nº 935 / 19

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.07.19
EM: 10.07.19

Senhor Presidente,

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.07.19
EM: 10.07.19

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a continuação da obra do Sistema Simplificado
de Abastecimento de Água, no Povoado Jabuti no Município de
Itaipava do Grajaú/MA.
A presente indicação dá-se em razão do problema da falta de
água que os moradores do mencionado povoado vêm enfrentando há
muito tempo, além disso o sistema também irá beneficiar os povoados
Ferrugem e Potó do mesmo município.
Desta forma, a fim de melhorar o abastecimento de água para a
população local, solicita-se, com a máxima urgência, a retomada da
obra do sistema simplificado de abastecimento de água presente no
povoado Jabuti, na cidade de Itaipava do Grajaú/MA.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 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.

INDICAÇÃO Nº 933 / 19

INDICAÇÃO Nº 936 / 19

REQUERIMENTO N° 405 / 19
Senhor Presidente,
Na forma Regimental desta casa, requeiro à Vossa Excelência,
que depois de ouvida a mesa, seja solicitado o desarquivamento do
Projeto de Lei Ordinária de número 233 do ano de 2015 de minha
autoria, tomando por base o fundamentado no artigo 132, parágrafo
único do Regimento Interno.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 09 de julho de 2019. - Rafael Leitoa Deputado Estadual

Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Reitor do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão - IEMA, Senhor Jhonatan Almada, solicitando a
implantação do curso de capacitação em aplicação de gesso no
município de Grajaú/MA.
A presente indicação dá-se em razão do problema da falta de
acesso à cursos de capacitação, um beneficio que irá fortalecer e melhorar
os serviços prestados pelos formados em tal curso, melhorando assim
a qualidade de vida tanto dos estudantes formados, quanto da polução,
que logo irão ter uma nova fonte de renda, melhorando também assim
o desenvolvimento do município.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 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.
INDICAÇÃO Nº 934 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a construção de um Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água, no Município de Itaipava do Grajaú/
MA, mais precisamente no povoado Liberalino.
A presente indicação dá-se em razão do problema da falta de
água que os moradores dos dois mencionados bairros vêm enfrentando
há muito tempo. Desta forma, a fim de melhorar o abastecimento de
água para a população local, solicita-se, com a máxima urgência, a
construção do sistema simplificado de abastecimento de água presentes
no povoado Liberalino, na cidade de Itaipava do Grajaú/MA.

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luís – SET, JOSÉ GILSON CALDAS NETO,
solicitando a comercialização de créditos eletrônicos de transporte por
meio de aplicativo, de modo a permitir que os usuários tenham mais
opções para efetuar recargas de forma imediata, com possibilidade de
pagamento via cartão de débito, crédito e boleto, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma a descentralizar a
venda de recarga.
Justifica-se a presente indicação pelo fato do art. 22, do Código
de Defesa do Consumidor dispor que “os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Nesse sentido, convém resgatar a previsão contida no art. 207 da Lei
Orgânica de São Luís/MA, que define o transporte coletivo urbano
como um serviço público de caráter essencial.
Na situação em análise, constata-se a notória possibilidade
dos agentes do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) em
disponibilizar o serviço de emissão e recarga de cartões eletrônicos em
horários alternativos e por meio de aplicativos, o que poderá evitar
enormes transtornos para os usuários do transporte público coletivo
da capital maranhense, principalmente para os estudantes, que não
possuem um método alternativo que garanta a fruição do direito à meia
passagem.
Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público por meio da melhoria desse serviço, com a possibilidade de
sua ampliação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de julho de 2019.
- DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 937 / 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, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de drenagem e pavimentação
asfáltica do residencial Lago Azul, no bairro do São Raimundo, nesta
capital.
A avenida de acesso a este residencial (Av. Cléber Verde) pode
se tornar um excelente ponto de ligação com a BR-135. Não é utilizada
devido à falta de drenagem e pavimentação asfáltica. Além disso, os
moradores da região vivem em más condições. Ruas sem asfalto; quando
chove vira lama, cria depressões, impossibilitando a circulação de
veículos. Essa situação os coloca em situação de isolamento. Quando
não chove faz poeira, o que acaba culminando em doenças respiratórias
dos moradores locais. As fotos em anexos mostram a situação esboçada.
Assim, solicita-se os serviços de drenagem e pavimentação
asfáltica do referido residencial.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 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 938 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GERENTE CORPORATIVO DE
PLANEJAMENTO, EFICIÊNCIA E INOVAÇÃO DA CEMAR,
SENHOR LUCAS DE PAULA ASSUNÇÃO PINHEIRO, no sentido
de viabilizar a IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE COLETA DO
PROJETO “ECOCEMAR” NA CIDADE DE PINHEIRO-MA. O
ECOCEMAR é um projeto de Eficiência Energética de grande impacto
ecológico e social, e consiste na troca de resíduos recicláveis (papel,
plástico, metal, óleo de cozinha, etc.) por bônus na fatura de energia
elétrica, com destinação do material à indústria de reciclagem,
difundindo assim, a cultura da coleta seletiva e ações conscientes sobre
a preservação do meio ambiente. Além disso, esse projeto será uma
forma de minimizar os gastos com a conta de luz, em virtude do aumento
realizado pelo reajuste da taxa de iluminação pública na cidade de
Pinheiro.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 09 de Julho de 2019. - DR.
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PR
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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Abdalla Britto, solicitando a implantação de um Posto Avançado do
Departamento Estadual de Trânsito–DETRAN/MA no município de
Raposa-MA.
A necessidade da instalação do Posto Avançado do DETRAN
naquele município justifica-se pela população, estimada no último
censo/2018 com 30.337 habitantes, conforme dados do IBGE, que
apontaram sua alta taxa de crescimento populacional, bem como, pela
importância de todos os serviços referentes à Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e Veículos, emissão e entrega de documentos,
vistorias protocolos e outros, que serão potencializados, além de
descentralizar o atendimento do prédio central situado na Vila Palmeira,
disponibilizando para a população posto de atendimento em outras
localidades de grande movimentação, proporcionando segurança,
educação no trânsito e qualidade no atendimento aos usuários.
Pelas razões acima expostas, julgamos procedente o pleito e
solicitamos providências cabíveis para o seu atendimento.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de julho de 2019.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 940 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que seja
enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de
Educação, Felipe Camarão, bem como ao Senhor Coronel Ismael
Fonseca, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
solicitando urgentes e inadiáveis medidas que visem a implantação de
uma unidade do Colégio Militar no município de Santa Inês (MA).
Nosso pedido se justifica pela necessidade de melhor atender
e proporcionar educação às crianças e jovens daquele município, onde
temos como referência a didática e a pedagogia aplicada no referido
modelo educacional, transformando e preparando estes jovens para a
vida não só acadêmica, mas, sobretudo, para a vida em sociedade,
ensinando às crianças e adolescentes os valores e princípios que são
passados em uma formação militar, colaborando para a redução dos
déficits de aprendizagem.
Precisamos modificar os indicadores da educação a partir de
uma experiência exitosa, como é a que nós temos no Colégio Militar 2
de Julho, que é referência no Maranhão e precisa ser expandida para os
municípios maranhenses.
Não há dúvidas quanto à necessidade da instalação de uma
escola militar no Município de Santa Inês, logo, a aprovação da presente
proposição em muito contribuirá com a melhoria da qualidade e
desenvolvimento de vida daquela região.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 08 de julho de 2019. - FELIPE DOS PNEUS 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 DR. YGLÉSIO – Expediente lido, Senhor Presidente.

INDICAÇÃO Nº 939 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, solicito que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Dr. Flávio Dino, ao
senhor Secretário Estadual de Segurança Pública Jefferson Miler
Portela e Silva e a senhora Diretora Geral do DETRAN/MA, Larissa

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, todos que acompanham esta transmissão, venho
com grande alegria destacar um grande acontecimento da nossa região
Tocantina de todo o Maranhão, que a realização da EXPOIMP, a
Exposição Agropecuária de Imperatriz. Esta é a maior exposição
agropecuária do Estado do Maranhão, na edição de número 51. E esta
quinquagésima primeira EXPOIMP, realizada pelo Sinrural, traz uma
marca forte da produção da região Tocantina. Imperatriz acaba
convergindo toda essa movimentação de produção da região Tocantina,
que é decisivo para o desenvolvimento dessa importante região. Eu
destaco o entusiasmo, a organização, a liderança, a capacidade de
realizar esse grande evento do Sinrural, Sindicato Rural de Imperatriz,
que tem à frente o presidente Armelindo Ferrari. E não só o presidente
Armelindo Ferrari, mas a experiência, a integração de tantos expresidentes, que hoje integram a diretoria. Eu cito Renato. Eu cito o
Sabino e tantos outros ex-presidentes que continuam integrados,
fortalecendo toda esta cadeia produtiva que o Sinrural integra e estimula.
Começou sábado com a grande cavalgada de Imperatriz, uma das maiores
de todas o Brasil. Não tenho dúvida em dizer. No domingo, a abertura
oficial da EXPOIMP com atividades culturais, mas também com
atividades de formação, com palestras, com atividades que movimentam
a economia neste setor. Seguiu na segunda com forte programação
cultural também, a noite evangélica. Ontem com a noite católica. Segue
hoje com programações diversificadas e, até domingo, Imperatriz é
uma grande festa. O plano cultural é fundamental e já é uma marca da
EXPOIMP, uma festa de todos, uma festa do povo. Mas também
destaco o foco na produção de uma maneira estratégica que o Sinrural
vem desenvolvendo junto ao Governo do Estado. Aconteceu ontem e
eu participei, ontem à tarde, do lançamento do relatório preliminar do
zoneamento ecológico e econômico do Maranhão, o ZEE. E nesta
audiência com várias Secretarias do Governo do Estado presentes,
com vários órgãos do Governo do Estado presentes, pode-se fazer
uma discussão muito aprofundada, mostrando como está a elaboração
do zoneamento ecológico e econômico do Bioma Amazônico aqui do
Maranhão. Lá, o Secretário Luís Fernando, Secretário de Projetos
Estratégicos, Secretário Pastor Porto da Região Tocantina, Secretário
Frederico Ângelo, a Secretária Fabiana de Agricultura, representantes
da UEMA que ajudam na elaboração do ZEE, Presidente e técnicos do
IMESC, vários diretores do IMESC e Presidente do IMESC, este
Instituto Maranhense de Estatística, Estudos Sociais e Cartografia,
puderam apresentar como anda a elaboração do ZEE, que já está em
sua fase final, que já vai avançar para as Audiências Públicas. E no mês
de dezembro o Governador Flávio Dino deverá estar enviando a esta
Casa essa importante legislação para ser votada, que vai fortalecer o
planejamento territorial, o desenvolvimento sustentável de uma maneira
muito importante de modo especial para a Região Tocantina. Esta
primeira etapa do ZEE inclui o bioma amazônico, em seguida vai avançar
para o Cerrado e Caatinga e dentro de pouco tempo teremos o ZEE
completo a ser dialogado com o Governo Federal, com o Ministério do
Meio Ambiente para que se possa ter condições de desenvolver cada
vez mais o estado do Maranhão. Ontem, lá nessa audiência, eu destaquei
que o governo faz o que é rotina junto a essa classe, mas também
trabalha de forma estratégica para toda a população. Eu digo da rotina
das atividades que a AGED desenvolve, que a Presidente da AGED
estava lá no domingo, que a Secretaria de Agricultura desenvolve, dessa
rotina das necessidades do homem do campo, seja do grande seja do
pequeno produtor, mas trabalha também de uma maneira estratégica
porque ali ao lado do Parque de Exposições de Imperatriz o Governador
Flávio Dino, o governo está concluindo o Campus de Ciências Agrárias
da UemaSul, um investimento de mais de R$ 11 milhões. E esse
investimento é fundamental para qualificar cada vez mais a mão de
obra desse setor, que traz uma grandeza à nossa Região Tocantina. Os
cursos de Veterinária, Agronomia, Engenharia Florestal até agora
ministrados no espaço que não dá condições suficientes e adequadas
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para a prática acadêmica, dentro de poucos meses receberão esse novo
Campus, que vai dar uma dimensão fora de série para a UemaSul nessa
área. O Governador Flávio Dino também, nas próximas semanas, de
maneira estratégica para o desenvolvimento estará inaugurando a
rodovia MA-275, entre Amarante e Sítio Novo. Um sonho da aquela
grande região, promessas de décadas que não foram cumpridas e que o
governador Flávio Dino prometeu e está cumprindo. A rodovia já está
em seus últimos detalhes. Agora, no final deste mês, estará concluída e
será marcada a data dessa inauguração. De modo que é estratégico para
a Região Tocantina, o campus da UemaSul, de Ciências Agrárias, a
MA-275 de Amarante a Sitio Novo e é também estratégico para o
desenvolvimento a elaboração e aprovação do Zoneamento Ecológico
e Econômico, o ZE Bioma Amazônico. É fundamental para o
desenvolvimento sustentável, feito de maneira totalmente isenta, de
maneira responsável, com a mais alta qualificação técnica do IMESC,
da Secretaria de Programas Especiais, da UEMA, e de tantos outros
colaboradores. Parabenizo o Sinrural, pela bela festa, a EXPOIMP,
que seguirá até domingo. Parabenizo o Governo do Estado por estar
tratando de maneira séria, de maneira responsável, dando uma
resolutividade. E dentro de pouco tempo será garantido para o Estado
do Maranhão este importante instrumento de planejamento territorial,
de proteção ambiental, de uma maneira muito responsável que o
Governo Flávio Dino está desenvolvendo, que é o ZE Bioma Amazônia.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas não há outro orador
inscrito no Pequeno Expediente. Alguém gostaria de se inscrever? Vou
suspender a Sessão, por cinco minutos, até que alguém se inscreva.
Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Duarte Júnior, por
cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas, é um prazer imenso utilizar esta Tribuna, mais uma vez. E
dessa vez venho aqui para propagar uma excelente notícia, um grande
marco no Sistema de Transporte Público da nossa cidade. E ontem nós
tivemos dois grandes resultados em nossa cidade. Importante, meu
querido ex-Prefeito, eterno Prefeito, Zito Rolim, Deputado, é
importante as pessoas utilizarem também esta Tribuna para elogiar,
para reconhecer os avanços. E ontem houve dois avanços no Sistema
de Transporte Público da nossa cidade. O primeiro avanço, a Prefeitura
de São Luís conseguiu chegar ao número de 80% de renovação dos
ônibus em nossa cidade. Ou seja, 80% da frota foi renovada. Esse que
é um processo contínuo, processo que se iniciou após a licitação
histórica, nunca teve uma licitação de transporte público em nossa
cidade. Foi feita a licitação pela atual gestão, me lembro muito bem o
trabalho de fiscalização sério, correto, que nós fizemos pelo Procon.
Fiscalização essa que garantiu a apreensão de todos os ônibus com
mais de quinze anos em circulação, em nossa cidade. Uma ação histórica.
E com muito orgulho em presidi o Procon nessa época e nós conseguimos
contribuir para essa renovação. E, ontem, alcançamos esse resultado
aqui em nossa cidade, 300 ônibus com ar-condicionado. Isso precisa
ser reconhecido. É claro que muito ainda precisa fazer. É claro que
muito há de ser feito e será feito. Eu tenho fé nisso. E é bom destacar
uma ação que é fruto dessa Casa, uma indicação da minha autoria que
foi feita ao Procon, foi feita ao Viva, foi feita ao Governo do Estado e
ao SET, para que nas unidades do Viva Cidadão, nas unidades do
Procon fossem criados canais de atendimento do SET. Ou seja, aquele
problema histórico que os consumidores, que os estudantes, que os
usuários do transporte público enfrentavam em nossa cidade não mais
enfrentarão. Pois agora já está em funcionamento nas unidades do
Viva, do Procon postos de atendimento do SET para a comercialização
do bilhete único, do vale transporte, da recarga da meia passagem.
Aquelas filas quilométricas, aquelas reclamações de que os usuários
ficavam horas e horas esperando, horários reduzidos, horários das
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nove até às quinze horas, isso é coisa do passado. E isso precisa ser
reconhecido aqui por essa Casa. Isso precisa ser reconhecido pelo
usuário do transporte público da nossa cidade. Agora um atendimento,
senhoras e senhores, no padrão Procon de qualidade, um atendimento
de qualidade, conforto, comodidade e segurança das 8 horas até às 18
horas nas unidades do Viva da grande Ilha e também dentro de
shoppings, nos Shoppings Pátio Norte em São José de Ribamar, na
Central da Cidadania também em São José de Ribamar e no Shopping
da Ilha. Além do horário expandido das 10hs às 22hs, também aos
finais de semana, sábado e domingo. Agora imagina aquilo que era um
sonho, hoje, é realidade. O usuário do transporte público podendo ter
acesso a esses serviços dentro de um shopping num sábado, num
domingo. Isso é garantir direitos, minha querida amiga Deputada Dani.
Isso é garantir resultados. E afirmo a Vossas Excelências que é só o
começo. Fizemos uma outra Indicação. Conversei ontem com a
Secretária Flavia Alexandrina, da SEGEP. Nos próximos meses, acredito
que até mesmo nas próximas semanas, nós vamos contribuir para a
implantação do cartão vale transporte servidor. Ou seja, o servidor
público do Estado do Maranhão não vai precisar utilizar essas unidades
de atendimento. Receberão no conforto do seu ambiente de trabalho,
na sua casa, um cartão vale transporte, onde receberão os créditos que
serão atualizados a cada mês. Isso é garantir eficiência. Isso é garantir
comodidade. Isso é garantir direitos. Fizemos a Indicação, hoje, que
muito me orgulha. Uma indicação para a criação de um aplicativo, ou
seja, mais avanço. Estamos trabalhando para que, nos próximos meses,
seja criado um aplicativo para celular para que o usuário do transporte
público da nossa cidade possa recarregar os créditos também sem
precisar ir às unidades do VIVA, por meio de um aplicativo para celular.
Isso é um exemplo para aqueles que pensavam que a realidade de
Curitiba é muito distante da nossa cidade. Nós estamos mostrando que
é possível, sim, fazer uma ação concreta em prol da mobilidade urbana
da nossa cidade, fazer com que haja uma informatização no sistema,
fazer com que haja uma modernização do sistema. Por fim, quero
destacar meu querido amigo Pará Figueiredo, Ciro Neto, porque
aparentemente está esquecida por alguns críticos que, há alguns meses,
criticavam e lamentavam, talvez retoricamente, a saída dos cobradores
do transporte público da nossa cidade. Senhor Presidente, muitos talvez
retoricamente lamentavam, porque hoje nada mais falam sobre isso,
porqu e talvez o assunto não esteja mais em moda, mas nos
preocupamos com isso e conseguimos contribuir para a solução desse
problema. Indo além da crítica, indo além da retórica, mas apresentando
propostas e trabalhando para que essas propostas fossem
concretizadas. Nesses postos de atendimento do Viva e do Procon
quem irá atender serão os cobradores, aqueles mesmos cobradores que
saíram gradativamente dos coletivos, após capacitação, treinamento
gratuito pelo SEST/SENAT, eles vão fazer o atendimento dentro das
unidades do Viva, dentro das unidades do Procon. Ou seja, uma
preocupação também com aqueles pais, com aquelas mães de família
que possivelmente estariam desempregados, agora estão tendo uma
nova perspectiva de prover a sua família, assim como aconteceu em
Curitiba. Lá nenhum cobrador ficou desempregado, todos foram
capacitados, treinados e agora estão sendo encaminhados para esses
postos de trabalho para que eles possam se desenvolver. E fica aqui
também o registro e o recado aos cobradores: procurem um SET,
procurem um Sindicato de Rodoviários, façam a sua capacitação gratuita
e busquem a garantia dos seus direitos e do seu desenvolvimento.
Senhor Presidente, era isso que eu tinha para o momento, por isso
destaco que hoje é um dia histórico para o transporte público da nossa
cidade. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ciro.
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O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (Questão de Ordem)
- Pedir para suspendermos a sessão para parabenizarmos o Deputado
Fernando Pessoa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo a Sessão agora para que possamos cumprimentar o
aniversariante do dia, Deputado Fernando Pessoa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra o deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Conselhos da
palavra de Deus, Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros,
pois o amor perdoa a multidão de pecados, 1ª Carta de João, Capítulo
IV, Versículo 7 e 8, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus,
esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida
eterna e tenham compaixão daqueles que duvidam usando de
discernimento. Judas, Capítulo I, Versículo 21 e 22. Esta é a palavra de
Deus. Senhoras e Senhores, na manhã de hoje, eu quero falar sobre o
amor. Por que falar sobre o amor? O amor que temos que ter com as
outras pessoas, o cuidado que tem que ter com as pessoas. E esse amor
e o cuidado que temos que ter com as pessoas faz com que nós
mantenhamos a chama acessa da vida, e o mais importante: as pessoas
que amamos bem próximo da gente. Por que eu estou falando do amor?
Porque cada dia que passa as pessoas não se cumprimentam, não se
olham nos olhos, não se respeitam. As pessoas se tornam
autossuficientes, arrogantes, prepotentes, se escondem atrás de um
cargo, atrás de um curso superior e se acham melhores do que os
outros. E, na verdade, não somos, somos todos iguais. Às vezes
deixamos de perceber que quem está bem próximo da gente, está
precisando de algum tipo de apoio, de algum tipo de ajuda. E é por isso
que hoje coletamos dezesseis assinaturas para a criação da Frente
Parlamentar de Valorização a Vida e do Combate à Depressão, à
Mutilação e ao Suicídio. Amanhã estaremos realizando uma Audiência
na cidade de Imperatriz, na Câmara Municipal, para tratar do Plano
Estadual de Valorização da Vida e do Combate à Depressão, à Mutilação
e ao Suicídio. Senhoras e Senhores, o suicídio está muito mais próximo
da gente do que a gente possa imaginar. E não é falando sobre o suicídio,
conversando sobre o suicídio, que nós estamos incentivando o suicídio,
pelo contrário, nós precisamos é conversar, precisamos desengavetar
esse tema e precisamos conversar. Há necessidade da conversa, há
necessidade do diálogo, necessidade da atenção, necessidade do amor.
É esse o objetivo. No dia 16 de junho, na cidade de Imperatriz, Deputada
Daniella Tema, um jovem de 18 anos fez uma live no Instagram e no
Facebook e anunciou que iria se suicidar. Os amigos e parentes correram
para casa, tentando impedir o suicídio. E ele, na frente das câmeras,
durante a live, ao vivo, pegou uma arma, colocou na cabeça e tirou a
própria vida. Só em São Luís, no mês de junho, só na grande São Luís,
foram mais de dezessete suicídios. Nós temos um caso, inclusive, na
Assembleia Legislativa, de um servidor desta Casa, que se mutilou e
recorreu ao suicídio. Então é um tema que precisa ser desengavetado,
precisa ser conversado. E é isso que estamos fazendo. Desde 2017,
nós apresentamos a criação do Polo de Valorização da Vida, do combate
à depressão, do combate à mutilação, e do combate ao suicídio. Temos
tratado com o Governo do Estado, Secretaria de Saúde do Estado,
Secretaria de Saúde do município, Ministério Público, com o judiciário,
com a OAB, com as igrejas, com as 43 escolas, com as universidades.
E é um tema de suma importância. E não é mimimi, não é frescura. A
depressão é uma doença e precisa ser tratada com seriedade, com
responsabilidade. E é isso que estamos fazendo, tratando com seriedade,
tratando com responsabilidade. E um tema de suma importância para
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a sociedade, o mal do século passado, ou dos séculos anteriores,
Deputado Hélio Soares, já foi tuberculose. Hoje, o mal do século é a
depressão. E aí, por vários motivos, desde familiares, afetivos, crises
financeiras, os mais improváveis dos problemas que podem surgir.
Mas nós não podemos esquecer que se trata de saúde mental. E
precisamos, sim. Todos os dias, o Pastor Otoniel nos presenteia com
uma palavra do Senhor. Precisamos sim, todos os dias, beber da fonte
da vida, beber da fonte inspirada por Jesus, que Deus nos ensinou por
meio do amor. E é isso que estamos fazendo. É isso que vamos fazer
percorrendo o Estado do Maranhão, percorrendo a região
metropolitana, percorrendo São Luís, percorrendo as comunidades, os
bairros e as residências das pessoas. Falando do amor, falando da
valorização da vida e do combate à depressão, à mutilação e ao suicídio.
Eu já ressaltei: não é mimimi, não é frescura. Tem que ser tratado com
seriedade, com responsabilidade. Trata-se de saúde mental. E nós
precisamos dar total atenção. Eu agradeço a todos os deputados que
postaram as suas assinaturas na Frente Parlamentar de Valorização da
Vida, do Combate à Depressão, do Combate ao Suicídio, do Combate
à Mutilação. Eu sou muito grato a todos e a Assembleia Legislativa
tem sido protagonista. Desde 2017, que a assembleia Legislativa tem
sido protagonista junto aos demais órgãos e as demais instituições e
precisamos, sim, fortalecer a família, fortalecer os vínculos familiares,
fortalecer as amizades, dar atenção a quem está próximo da gente.
Fazer o bem sem olhar a quem. É isso que Assembleia Legislativa faz
neste momento ao criar essa Frente Parlamentar de Valorização da
Vida, no combate à depressão, do combate à mutilação e no combate ao
suicídio. Que possamos valorizar a vida, a valorizar o amor. Que Deus
estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a
sua população. E a Assembleia não só iniciar essa discussão, desde
2017, mas também projetos de leis, requerimentos, indicações, ações
pautadas, ações voltadas pela valorização da vida, políticas públicas.
E esse posicionamento também na Secretaria de Saúde do Estado e do
município.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. E mais uma vez agradecer a V. Ex.ª
também por ter colocado a sua assinatura na Frente Parlamentar de
Combate à Depressão, de Combate à Mutilação e de Combate ao
Suicídio. Que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os Deputados Fernando Pessoa, Adelmo Soares e Zé Inácio
ficam transferidos para a próxima sessão em razão de ser a hora
regimental da Ordem do Dia.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os Itens I e II da pauta são duas PECs, ficam transferidas
para a próxima sessão. Projeto de Lei n.º 288/2019, de autoria do
Poder Executivo (lê). Em discussão. Aliás, há uma Emenda do Deputado
Adriano que foi destacada, vamos votar primeiro a emenda. O deputado
está se deslocando para o Plenário? Então vamos aguardar. E façamos
o seguinte, vamos analisar outros itens da pauta enquanto o deputado
Adriano chega ao Plenário. Projeto de Lei n.º 090/2018, de autoria do
deputado Carlinhos Florêncio. O deputado está ausente, fica transferido
para a próxima sessão. Assim como o Projeto n.º 119/2019, de autoria
do deputado Arnaldo Melo fica transferido em razão da ausência do
autor. Projeto de Lei n.º 271/2019, de autoria da deputada Andreia
Martins Rezende (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 263/
2019, de autoria da deputada Andreia Martins Rezende (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
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estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n.º 391/2019, de autoria do deputado Rildo Amaral. O
deputado está ausente, fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimento n.º 395/2019, de autoria da deputada Mical Damasceno.
A deputada está ausente, fica transferida para a próxima sessão.
Requerimento n.º 404/2019, de autoria do deputado Rafael Leitoa (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa. Convido
a Deputada Detinha para compor a Mesa para que nós apreciemos os
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 392, de autoria
do Deputado Duarte Júnior (lê). Indeferido o Requerimento.
Requerimento nº 396, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus (lê).
Deferido. Deputado Duarte, já lhe darei a palavra. O requerimento
agora apreciado do Deputado Felipe dos Pneus, embora ele esteja
ausente, como trata-se de justificativa de falta, nós apreciamos.
Deputado Duarte, Vossa Excelência está com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu queria recorrer da decisão para o Plenário.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Será incluído na Ordem do Dia de amanhã, Deputado Duarte.
Requerimento n° 397, de autoria do Deputado Wendel Lages (lê).
Deferido. Requerimento nº 398/2019, do Deputado Wellington do Curso
(lê). Indeferido o requerimento. Requerimento n° 399/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Indeferido. Requerimento n°
400/2019, de autoria dos Deputados Wellington do Curso e, aliás dos
Deputados Wellington do Curso, Adriano e César Pires. Solicitando
que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária EMAP, senhor Ted Lago, solicitando a relação nominal de funcionários
efetivos e comissionados da empresa acima citada e seus respectivos
cargos e funções, bem como a discriminação de salários e data de
nomeação de tais servidores. Como vota a Deputada Andreia Martins
Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo indeferimento
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Detinha?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DETINHA – Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Indeferido.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César Pires.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu queria que levasse ao Plenário. Mas
queria sua permissão também para esclarecer que a Câmara Federal vai
pedir com o mesmo teor que foi pedido aqui e foi aprovado, para que
a EMAP encaminhe para nós. Aí vou pedir cópia e vou pedir a V. Exa.
que publique no Diário da Casa. Então eu nem vou pedir recurso ao
Plenário, porque eu já vou ter essa situação via lá e agradecer a
compreensão de todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, em nome da transparência, eu solicitei
o Requerimento, até porque já havia sido acordado, inclusive, lá na
EMAP, durante a reunião com a Câmara Federal e o Presidente da
EMAP, Ted Lago já se colocou à disposição. E eu falei que eu iria fazer
o Requerimento de forma oficial pela Assembleia, não só o verbal.
Mas aí, de qualquer forma também, eu peço a V. Exa. que os dois
requerimentos possam ser apreciados pelo Plenário, por gentileza.
Primeiro, eu não entendi direito. Foi indeferido ou deferido também os
dois?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Os dois anteriores foram indeferidos, Deputado Wellington.
V.Exa. quer recorrer?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - É.
Todos eles, então, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inclusive deste que é de sua autoria em conjunto com os
Deputados Adriano e César?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
prefiro.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Então estão os três incluídos na Ordem do Dia de amanhã.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Sim senhor, muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos apreciar o
Projeto de Lei do Poder Executivo que iniciamos a apreciação, mas
suspendi em razão da ausência do Deputado Adriano, que apresentou
um destaque. Emenda n° 1 já destacada. Deputado Adriano, V. Exa. vai
encaminhar? V. Exa. tem cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, em primeiro
lugar, eu gostaria de agradecê-lo por nos aguardar chegar. Estávamos na
Comissão Especial que trata dos recursos hídricos, presidida pelo
Deputado Rafael Leitoa. Estávamos em uma discussão muito
importante sobre a questão do abastecimento de água, sobre a questão
dos recursos hídricos na grande Ilha e do Maranhão, com os geólogos,
então questões muito técnicas e que leva um pouco de tempo. Então
nos atrasamos para chegar aqui nesta Ordem do Dia. Mas muito
obrigado, mais uma vez, pela paciência. Bom, senhor presidente, na
verdade entrei, dentro do prazo, com uma emenda ao projeto de lei do
Executivo, Projeto de Lei n.º 288/2019, que dispõe sobre a reorganização
do Conselho Estadual de Esporte e Lazer - Conesp, e dá outras
providências. É sabido aqui nesta Casa, desde a legislatura passada
que o governador Flávio Dino vem alterando todos os Conselhos do
Maranhão. Alterou o Conselho que trata dos aposentados, alterou o
Conselho que trata da Cultura, alterou o Conselho dos policiais, alterou
o Conselho da Saúde, enfim, e agora manda a esta Casa a alteração do
Conselho Estadual de Esporte e Lazer. Eu li atentamente esse projeto
e fiquei muito admirado, até mesmo com a falta de prestígio e de
respeito que o Flávio Dino impõe a esta Casa, porque ele retirou do
Conselho um membro representante da Assembleia Legislativa. Já tinha
atentado sobre essa questão anteriormente em outra situação, em outro
Conselho que tinha retirado um membro a Assembleia Legislativa e
agora, novamente, o Governador Flávio Dino retira do Conselho de
Esporte um membro desta Casa. Que, aliás, eu acho que deve ser o
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Presidente da Comissão de Esporte. Então, eu dei entrada a esta Emenda
para que a gente possa reinserir o membro da Assembleia Legislativa
no Conselho de Esporte. O Conselho de Esporte é de fundamental
importância para debater as políticas públicas e as políticas estaduais
de esporte e precisamos ter um membro desta Casa. É um desprestigio
o governador mandar aqui um projeto de lei e que retira um membro da
Casa e que a gente deixa como está, deixe passar, vote favoravelmente.
Então decidi fazer um serviço aqui em prol de nós deputados, pensando
na Assembleia Legislativa e reinserir a esse projeto o membro da
Assembleia Legislativa. No projeto de lei o Governador Flávio Dino
também retira o representante dos atletas. Ora, como que um Conselho
Estadual de Esporte não tem e não vai ter um representante dos atletas?
Isso é um verdadeiro absurdo, isso não faz o mínimo sentido. Então,
nesta emenda, estou novamente recolocando um membro, um
participante que representa os atletas. E ainda coloco mais, aqui no
Artigo 09, parágrafo 9º, ainda coloco que a escolha do membro
mencionado no Inciso 8 do CONESP deverá ocorrer por meio de eleição
direta ou indicação do respectivo órgão representativo a que estiver
vinculado para posterior nomeação do governador do Estado, na forma
da regulamentação desta lei. Um processo plenamente democrático,
que é o órgão, os atletas, os órgãos representativos dos atletas indicam,
elegem de forma democrática esse atleta para fazer parte, e depois
ainda passa pela caneta do governador, para o governador chancelar, se
for um cara que ele não gosta, se for alguém que é crítico, ou se for
aquilo, ele ainda pode vetar e pedir uma outra indicação. Então, assim,
eu não entendo por que uma emenda como essa que vem a beneficiar,
que vem beneficiar e a valorizar esta Casa, a reinserir um membro desta
Casa, a valorizar o atleta que é na verdade a pessoa que vai de fato aqui,
ser beneficiado e ser atingido diretamente nas decisões do conselho, eu
não vejo por que não melhorar isso, a não ser por uma questão simples
de eu ser oposição ou alguma coisa desse tipo, porque aqui nós estamos
tratando de duas questões. Primeiro, valorizar a Assembleia Legislativa,
recolando, porque hoje já está, então o governador tirou e eu estou
recolocando nessa emenda, um membro da Assembleia Legislativa. E
em segundo lugar recolocando um membro, um representante dos atletas
e eu ainda coloco aqui para facilitar a vida de todo mundo para não ficar
como eu estivesse aqui fazendo algum tipo de oposição por oposição
e ainda coloco aqui que isso tem que passar pelo o crivo do Governador.
Se for alguém que ele não gosta, ele ainda pode pegar e tirar e solicitar
uma outra indicação. Então, eu não vejo por que a gente não aprovar
essa emenda, eu acho que é uma emenda que vem aprimorar e a valorizar
aqui esta Casa. Então, Senhores e Senhoras Deputados e Deputadas,
venho aqui pedir o apoio de V. Ex.ªs para aprovação desta Emenda de
nº 001 a este Projeto. E desde já, Senhor Presidente, gostaria também
de solicitar a votação nominal a esta votação, Senhor Presidente. Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, nós vamos apreciar primeiro o destaque.
Deputado Vinicius.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Em nome
do Bloco Parlamentar Democrático, do Deputado Hélio Soares, da
Deputada Detinha, do Deputado Leonardo Sá e do Deputado Wendel
Lages, queria registrar a presença do nosso grande amigo Zé Jorge, da
CEMAR.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro. Seja muito bem-vindo, Dr. Zé Jorge. V. Ex.ª
já é figura cativa nesta Casa. Seja muito bem-vindo. Senhores Deputados,
vamos apreciar. Peço a atenção de todos e todas. Vamos apreciar o
Destaque, aliás a Emenda do Deputado Adriano, a Emenda n º 001. O
Deputado Yglésio pediu para encaminhar pelo Bloco Unidos pelo
Maranhão. A discussão já passou, Deputado Yglésio. V. Ex.ª tem apenas
a possibilidade de encaminhar por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – O Deputado
Yglésio irá encaminhar a Emenda do Deputado Adriano, é isso?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Discutir não pode mais. Já passou o momento.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Então ele irá
encaminhar a favor ou contra?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que os senhores se entendam com relação a esse tema.
Com a palavra, o Deputado Fernando Pessoa.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) – Queria apenas registrar, Senhor Presidente, que hoje
completa um ano da morte do ex-prefeito de Barra do Corda, Avelar
Sampaio Peixoto. E eu queria registrar e convidar a todos os amigos e
amigas presentes para, hoje, estarmos juntos na missa de um ano de
seu falecimento lá na cidade de Barra do Corda, no bairro Cohab.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Fernando Pessoa.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Obrigado,
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com palavra o deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) – Presidente, na verdade eu acho que a situação vai ser resolvida
com um Questão de Ordem, se V.Exa. me permitir. Na verdade, a
Emenda do deputado Adriano é uma emenda que do ponto de vista
geral eu concordo, à exceção desse último parágrafo, acho que é o 9º,
inciso 9º ou parágrafo nono. O deputado Adriano está aí? Pode me
mandar aqui, deputado Adriano?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu estou pedindo que a Mesa leve para V. Exa.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - A Mesa está
trazendo. Obrigado, Presidente. É o parágrafo nono, os incisos VIII e
IX que foram anexados, eu não vejo realmente assim problema algum,
ao contrário, eu sou muito favorável. Porque se criou um entendimento,
nesta Casa muito recente, de que o Legislativo não teria a possibilidade
de fazer emendas nesse sentido, de projetos de iniciativa do Executivo.
Isso na verdade é uma coisa que não podemos compactuar com esse
entendimento, tendo em vista que a limitação do Poder Legislativo
emendar os projetos do Executivo são aqueles em que há um evidente
desvio de finalidade do projeto, como se você, por exemplo, fizesse
um projeto de exploração de água pluviais e um deputado estadual
emendasse como água mineral aqui, desvirtuou completamente. E o
segundo ponto é quando há um aumento da despesa, no caso. Então os
incisos VIII e IX, onde coloca um representante dos atletas do estado
do Maranhão, e o XI o Presidente da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, a participação deles não tem nenhuma vedação do ponto de
vista constitucional. Isso aqui é muito claro. De ontem para cá já
levantei pelo menos umas 15 jurisprudências mostrando isso com esse
entendimento. A única que foi em contrário foi uma do Dias Toffoli,
mas também não teve efeito vinculante, não tem nada nesse sentido.
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Portanto, a discordância aqui nossa da Emenda do deputado Adriano é
referente ao parágrafo nono, onde a escolha do membro mencionado,
no inciso VIII do CONESP, deverá ocorrer por eleição direta ou indicação
do respectivo órgão. Nesse caso aqui, eu discordo deputado Adriano,
porque não podemos, por exemplo, dizer como o Executivo vai realizar
o processo de seleção. Que, por exemplo, se a gente coloca que é um
processo seletivo, o processo seletivo corre despesa, tem que ter
despesas para fazer uma eleição, então se tem aumento de despesa, a
gente não pode fazer. Mas assim, tenho completa concordância com o
inciso VIII e IX e acredito que a gente tem que mudar o entendimento,
inclusive dentro da CCJ para que o Legislativo tenha assento, sempre
que requerido ou de interesse for da Casa nesse tipo de Conselho,
fortalece muitos os Conselhos. Então eram essas as questões que eu
queria encaminhar por conta do destaque ser da emenda completa, no
parágrafo nono, vou ter que votar contra, infelizmente, mas faço esse
justo reconhecimento ao inciso VIII e IX da Emenda do deputado
Adriano. Era isso, Presidente.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente, pela
Ordem, se o Senhor permitir.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – É porque eu mudo
de lugar sempre para estar antenado aqui.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Mas eu consigo localizá-lo sempre, embora em locais diferentes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Muito obrigado, Presidente. Eu continuo com o mesmo
respeito inicial com V.Exa. Eu entendo essa discussão, e todas elas
relevantes, que foram feitas em relação a isso, inclusive ontem tinha
pedido vista do processo, depois voltei dentro da normalidade, porque
vista é até 24h, porque era necessário esse projeto para a pasta do
nosso amigo Rogério Cafeteira. Eu vou estudar com a consultoria da
Casa, com os assessores jurídicos se eu posso propor uma PEC, onde
essa PEC torna obrigatória a presença de um membro do Parlamento e
que ele tenha a área de concentração de conhecimento naquele Conselho,
e escolhido, não sei ainda se proponho pela Presidência da Casa, ou se
pela própria Comissão, se é pela Comissão ou pela Vossa Excelência,
por exemplo, no caso nós temos aqui, algum conselho de saúde, nós
temos aqui vários médicos, e todos são habilitados, todos competentes,
e todos em área de concentração de conhecimento, e isso remeteria
uma escolha da Presidência a um dos membros aqui presentes, essa
será a minha PEC, vou estudar se há viabilidade disso acontecer. O que
não é certo é que a Casa do Povo não tenha assentamento nos Conselhos.
Essa será a minha propositura, Deputada Andreia, por um futuro bem
próximo em relação a isso, os que mexem com a educação, os que
mexem com consumidores, os que mexem com a saúde, os que mexem
na parte de engenharia, enfim, com todo o corpo daqui da Casa com
áreas de concentração de conhecimento, voltado para aquele tipo de
Conselho, porque é injusto não ter realmente um membro da Assembleia,
dentro dos Conselhos, que nós chamamos de Casa do Povo, obrigado,
meu Presidente!
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
só para esclarecer a questão agora colocada pelo Deputado Yglésio,
viu Deputado Yglésio, na verdade, aqui não tem, nós não temos aumento
de despesa do Executivo, o aumento de despesa é do órgão
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representativo, quer dizer, nós não estamos aumentando, em hipótese
nenhuma, a despesa do Executivo, quem fará a eleição ou o seletivo ou
seja lá o que for, é o respectivo órgão representativo, vamos supor, é
como se fosse a PGR, se juntou, fez uma escolha interna da lista
tríplice e enviou ao Presidente. Então assim, o Executivo não tem nada
a ver com isso. Então, os órgãos, só para que o Deputado Yglésio
entenda, os órgãos, representativos, vão se juntar, vão escolher, então
a despesa, Deputado Yglésio, não vai ser do Executivo, vai ser dos
órgãos, se houver despesa, porque quantas vezes a gente já faz reuniões
e que não tem despesa alguma. Então, esse seletivo, como o Deputado
Yglésio falou agora pouco, não vai ser feito pelo Estado, vai ser feito
pelo órgão representativo, aqui não existe, em hipótese alguma, nada,
nada que incorra em aumento de despesa para o Executivo. Nada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, Deputado Yglésio, tem um Requerimento
de Destaque de V. Ex.ª que não vai ser possível ser recebido. Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, em votação a emenda.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
eu solicitei até a votação nominal.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ah, V. Ex.ª solicitou? Eu não havia escutado. De toda forma,
os Deputados, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, nós vamos
então apreciar, inicialmente, o Requerimento verbal do Deputado
Adriano para a votação nominal. Os Deputados e Deputadas que
aprovam o Requerimento verbal de votação nominal, permaneçam como
estão. Os que forem contrários queiram ficar de pé. Indeferido o
requerimento. Rejeitado. Em Votação a Emenda. Os Deputados que
aprovam a Emenda, proposta pelo Deputado Adriano, permaneçam
como estão. Os que forem contrários, fiquem de pé. Emenda rejeitada.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
eu gostaria que V. Ex.ª relatasse aqueles que votaram contra a emenda?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Neste caso são os votos vencidos, Deputado Adriano. Então
os votos vencidos foram o de V. Ex.ª, naturalmente, o do Deputado
César, Deputado Zé Inácio. Então três votos favoráveis a sua emenda,
três votos vencidos. O de V. Ex.ª, Deputado César e do Deputado Zé
Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
uma questão de ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois, não.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de ordem)
– Eu só quero justificar o meu voto com o argumento que eu usei
ontem lá na reunião da CCJ, porque eu considero que a emenda do
Deputado não é inconstitucional. Não é inconstitucional por quê?
Mesmo a matéria sendo de iniciativa do Executivo, ela não está entre
aquelas situações que é considerada inconstitucional por motivo, alguns
deles alegado pelo Deputado Yglésio, ou principalmente por gerar
despesa. E acho que a participação da Assembleia e de um atleta no
conselho só agrega e torna o conselho mais democrático. Então, em
fun ção disso, eu não vi nenhum obstáculo e muito menos
inconstitucionalidade para que a matéria fosse rejeitada, por isso eu
acompanho a proposta do Deputado Adriano.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Agora vamos votar o projeto.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
gostaria de encaminhar o projeto.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, V. Exa. tem cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, sinceramente,
nós temos aqui o projeto de lei. que hoje está em vigor. que cria o
Conselho Estadual de Esportes O que está em vigor hoje insere sete
membros. Hoje nós temos sete membros. É o Secretário de Estado de
Esporte e Lazer, um representante da Secretaria de Estado da Educação,
um representante da Secretaria de Estado da Saúde, um representante
dos Secretários ou Gestores Municipais, um representante das
Federações Estaduais de Esporte do Maranhão, um representante do
Conselho Regional de Educação Física, um representante dos atletas
do Estado do Maranhão, um representante da pessoa com deficiência,
um representante da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Isso é o que temos, hoje, no Conselho atual. Mas esse projeto de lei
está alterando essa composição. Está colocando aqui o seguinte: o
Secretário de Estado do Esporte e Lazer, um Secretário da Secretaria
de Educação, Secretário de Saúde, um Secretário de Secretaria de Estado
Extraordinário da Juventude, um representante das Federações
Estaduais de Esporte do Maranhão, um representante do Conselho
Regional de Educação Física e um representante das Pessoas com
Deficiência. Ora, é uma incoerência eu votar a favor de um projeto que
retira um representante dos atletas e um representante desta Casa!
Como é que eu vou votar a favor de um projeto que retira um
representante dos atletas e um representante desta Casa? O que o
Maranhão vai ganhar com isso? O que a Assembleia vai ganhar com
isso? Tentei colocar aqui a minha Emenda que corrigia o assunto, aí foi
rejeitada a Emenda, normal. Rotineiro serem rejeitada as Emendas,
essa é a nova política, infelizmente, nova política que rejeita o que é
certo. Porque não é possível que no íntimo aqui dos deputados, das
deputadas é certo retirar aqui um membro da Assembleia Legislativa
do Conselho, é certo tirar um membro dos atletas do Conselho. Então
aqui, o Conselho de Esporte não tem um atleta, só tem burocrata: tem
presidente de não sei o quê, de conselho, daquilo, do PCdoB, seja lá o
que for, mas não tem nenhum atleta e não tem nenhum deputado.
Agora, eu vou votar contra essa vergonha que foi mandado para esta
Casa? Não voto não. Não voto contra esse projeto de forma alguma.
Vou votar contra a Assembleia Legislativa e vou votar contra os atletas?
Ué, é uma incoerência com aqueles que votaram em mim, é uma
incoerência com o povo do Maranhão, é uma incoerência com a
Assembleia Legislativa, é uma incoerência com os atletas. Agora, criar
argumento para votar contra, pode criar. Esse argumento que foi criado
ali há pouco pelo doutor Yglésio não é argumento e eu acabei de
desmontá-lo. Não tem problema nenhum. Porque criar algum tipo de
despesa não vai criar, dificultar não vai, agora por que o governador
Flávio Dino quer tirar o membro da Assembleia Legislativa, qual é o
problema? Aqui ele tem a grande maioria. Está aí a votação, 90% dos
deputados e deputadas votaram a favor dele e contra a emenda que
consertaria a situação. Certamente o presidente da Comissão de Esporte
vai ser gente dele, por que ele vai tirar? Por que vai tirar o atleta?
Aquele cara que está lá e que precisa e que é o mais afetado pelo
Conselho? Então, Senhor Presidente, para finalizar, eu não vou votar
contra a Assembleia, não vou votar contra os atletas. E os atletas são
os mais atingidos. Então senhor presidente, o meu voto é contrário a
esse projeto, que é vergonhoso. Vergonhoso tanto para um governador
que vem alterando todos os Conselhos deste Estado, inclusive retirando
membros desta Casa, é vergonhoso para nós que perdemos aqui o
nosso espaço dentro do Executivo e é vergonhoso, mais uma vez, para
a Secretaria de Esporte que tem mandado também e tem sido cúmplice
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desse absurdo que está sendo esse projeto de lei. Meu voto é contra,
talvez o único nesta Casa, mas é contra.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação, Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, contra o voto do Deputado Adriano, Deputado César
Pires.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, só uma Questão de Ordem. Fico feliz pela aprovação. Mas
destacar que aqui no Art. 5º no Inciso 1. Secretário de Estado de Esporte
e Lazer, um representante da Secretaria de Estado da Educação, um
representante da Secretaria de Estado da Saúde, um representante da
Secretaria Extraordinária de Juventude, um representante das
Federações Estaduais de Esporte do Maranhão, um representante do
Conselho Regional de Educação Física, um representante das pessoas
com deficiência. Ou seja, estão sendo contemplados todos os setores,
inclusive os próprios atletas, uma preocupação que eu percebi aqui
inclusive pela participação nas redes sociais, pela participação no
aplicativo, onde eu faço monitoramento, acompanhamento e
participação das pessoas nas votações, era com a presença de
representantes das pessoas com deficiência, e esse ponto aqui está
sendo contemplado. Então, eu realmente não compreendo essa
preocupação, porque, de forma clara que o Art. 5º contempla todos os
setores, inclusive as pessoas com deficiência e os próprios atletas, por
meio dos seus conselhos de representação. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Projeto n° 288, fica incluído na Ordem do Dia de amanhã,
já que teve um Requerimento de Urgência aprovado. Juntamente com
o requerimento n° 401, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
Requerimento n° 402, de autoria da Deputada Dra. Cleide Coutinho,
Requerimento n° 403, de autoria da Deputada Andreia Martins
Rezende.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Zé Inácio, por
cinco minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, Questão de Ordem. Começou o Tempo dos Blocos?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Sim.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO- É o primeiro
orador do Tempo dos Blocos?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Sim.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inclusive, o próximo Bloco, é o Bloco liderado por V.Exa.,
Deputado Vinícius.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Então,
coloque logo aí, por oito minutos, Deputado Vinícius.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Logo após o Deputado Zé Inácio.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa, o que me traz mais uma vez a esta Tribuna, é para fazer um
convite para uma Audiência Pública, que vai tratar sobre o Orçamento
Participativo de 2019. O Plano Plurianual 2019/2023, da Região
Metropolitana. E aí envolve os cinco municípios, os quatro municípios
da ilha, mais Alcântara, São Luís, Paço do Lumiar, Raposa, Ribamar e
Alcântara, que acontecerá no Centro Pedagógico Paulo Freire, no
Campus do Bacanga, lá na UFMA. E aí eu aproveito para convidar, a
pedido da Secretária Adjunta de Direito Humanos e Participação
Popular, a Cleusa Pinho, que esteve visitando o nosso gabinete
acompanhado de outros funcionários e dos outros assessores da
SEDIHPOP, que nos fez o convite e pediu inclusive que estendesse
esse convite a todos os Deputados, ao Presidente. E aproveito estender
a toda a população do Estado do Maranhão, em especial, a região
metropolitana. E solicitar também a presença da imprensa, porque é
um evento importante, um evento em que o Governo discuti, de forma
participativa, envolvendo a população do estado, vários segmentos
representativos da sociedade, tanto representantes da juventude, do
movimento sindical, das organizações sociais, empresariais,
associações, várias entidades que estão representadas nessas audiências
públicas. E aqui é importante destacar que já são, esse será o último,
mas será o trigésimo quinto encontro que discutiu os interesses das
vinte e duas regionais organizadas aqui no estado do Maranhão. Ou
seja, os duzentos e dezessete municípios do estado do Maranhão
tiveram a oportunidade de discutir o orçamento de forma participativa
do estado do Maranhão. E esse orçamento, a Lei Orçamentaria anual,
inclusive, vai estar aqui na Casa, a partir de agosto, para que nós
parlamentares possamos aprovar. E com o diferencial que tivemos, um
debate que envolveu a sociedade maranhense, para discutir cultura,
discutir infraestrutura, discutir saúde, educação, saneamento básico,
agropecuária, agroindústria, programa para reforço na área de psicultura,
apicultura, extrativismo vegetal, mineral, várias atividades econômicas
que são típicas do nosso Estado do Maranhão, são desenvolvidas do
Estado do Maranhão e que precisam ser debatida com a sociedade.
Então destaco isso, que tem sido um marco do Governo Flávio Dino,
que, de forma participativa, também faz esse diálogo com a sociedade
maranhense, definindo o rumo do orçamento público. É bem verdade
que apenas uma parte desse orçamento é discutido com a sociedade,
mas é um grande passo, porque são poucas as experiências que se tem
de discussão, de forma participativa, do orçamento público. Em alguns
municípios, nós já vivenciamos essa experiência. Mas, em termos de
Governo do Estado, essa é uma inovação do Governo Flávio Dino, que
cabe destaque. E cabe também destacar o grande esforço, o grande
empenho e a competência de quem está à frente desse trabalho, que é
o Secretário Chico Gonçalves, Secretário de Direitos Humanos e
Participação Popular, juntamente com sua equipe. E aí eu aproveito
também para destacar a forte presença nessa articulação da Secretária
adjunta, Cleusamar de Pinho. Então é um momento importante. Será
um grande evento envolvendo todos esses municípios que citei daqui
da região metropolitana, lá no auditório da UFMA. E que merece a
participação dos deputados não só para acompanhar, mas também
participar e fazer o debate do orçamento público do Estado do
Maranhão. E é nesse sentido que eu faço essa fala aqui e aproveito
para convidar todos os colegas e a população maranhense de modo
geral.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar PR/PRN, deputado Vinícius Louro, por
08 minutos.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia e
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna e de forma feliz, deputado Fernando Pessoa, de alma lavada,
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foi o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados onde foi
aprovado, a Câmara aprovou o texto-base do projeto que regulamenta
o esporte de Vaquejada. Eu tenho que agradecer alguns deputados que
estiveram presentes, defenderam essa regulamentação no Brasil, dos
esportes equestres e, principalmente, da vaquejada. É um esporte que
eu sempre tenho dito que gera emprego, gera renda, a economia das
cidades, deputado Zito Rolim, melhoram bastante; os autônomos
arrecadam durante aqueles cinco dias, três de festa e isso em um momento
de crise e de dificuldade é o que o país está precisando. Assistindo
ontem, olhei atrocidades, pessoas que eram contra o esporte de
vaquejada, era contra a cultura nordestina e votaram contra, mas foram
vencidos por uma maioria esmagadora de 402 votos contra 34, deputado
Fernando Pessoa.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Deputado
Vinícius, V. Ex.ª me concede um aparte?
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Com certeza.
Então, eu quero aqui agradecer ao deputado Neto Marreca, que é
deputado vaqueiro, um deputado que corre vaquejada, tem sua equipe
em todos os eventos, apoia esse esporte grandioso. Esteve agora
presente correndo na cidade de Trizidela do Vale e ontem foi colocar
seu voto a favor do esporte de vaquejada. Ontem eu disse para ele:
Deputado, hoje V. Ex.ª bateu a sua senha, aprovando e votando a favor
da vaquejada. E, tenho certeza, que você vai ganhar essa vaquejada,
porque vamos ganhar lá na votação na Câmara Federal e, por meio do
seu voto, você vai tirar em primeiro lugar. Como também quero
agradecer ao deputado Juscelino Filho, um incentivador, um deputado
também que apoia a vaquejada, tem o seu haras. Agora mesmo nesse
final de semana vai ter a Vaquejada do Parque Luana, onde ele é
idealizador. E fico muito feliz que o deputado Juscelino Filho também,
como sempre, apoiando, incentivando o esporte de Vaquejada no estado
do Maranhão. Como também eu tenho sempre representado, tenho
sempre pedido e sempre fui atendido, o deputado Josimar de
Maranhãozinho que também é um amante do esporte de vaquejada,
quando jovem corria a vaquejada em todo o Brasil e tem dado total
apoio a esse esporte. Fico muito feliz, onde em nome desses deputados
federais eu quero agradecer a cada um, deputado federal, que também
contribuíram para que esse projeto de regulamentação não pudesse ser
adiado, como as pessoas que não tinham interesse pelo esporte queriam,
e foi aprovado texto-base, onde regulamenta o esporte de vaquejada,
Deputado Fernando Pessoa, e agora nós não teremos nenhuma dúvida
de sofrer qualquer problema jurídico, onde o promotor, juiz queira
embargar essa festividade. Quero passar a palavra ao Deputado
Fernando Pessoa.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (aparte) –
Deputado Vinícius, queria primeiramente parabenizar V.Exa. por
sempre estar presente em todas as vaquejadas, no nosso Estado do
Maranhão. Desde ontem venho acompanhando, queria parabenizar o
Deputado Marreca Filho, o Deputado Juscelino Filho pela iniciativa.
O Deputado Marreca que pediu lá uma questão de urgência para ser
votada ontem essa matéria, na Câmara Federal. Parabenizo-os em nome
de todos os amigos e amigas vaqueiros do nosso estado, que também
me sinto como vaqueiro, porque sou amante desse esporte, assim
como V.Exa. é amante, como há outros Deputados aqui que são amantes
desse esporte, não só o esporte da vaquejada, como o esporte de
rodeio, todos os esportes que nós possamos estar ali lidando, ou seja,
com a lida diária de cavalos e bois, mas aqui eu quero parabenizar,
parabenizar os Deputados Federais, em nome do Deputado Juscelino
Filho e do Deputado Marreca Filho, agradeço a todos os votos dos
amigos e amigas Deputados Federais maranhenses. E parabenizo V.Exa.
por sempre estar defendendo aqui a vaquejada, aqui na Assembleia
Legislativa, pode contar comigo, todas as vezes que V.Exa. for defender
a vaquejada no Estado do Maranhão.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu lhe
agradeço, Deputado Fernando Pessoa, sei também do trabalho de V.Exa.
na sua região, esteve presente, lá em Presidente Dutra junto com o
Deputado Ciro Neto, onde depois do aparte do Deputado Ciro Neto,
também quero colocar a questão da vaquejada de Presidente Dutra.
Com o aparte, o Deputado Ciro Neto.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (aparte) – Obrigado,
Deputado Vinícius, parabenizá-lo por sempre ser esse defensor da
vaquejada, das cavalgadas, e a toda essa bancada federal que também se
mobiliza para aprovar e regulamentar a nossa vaquejada e lhe agradecer
também pela visita, lá em Presidente Dutra, na nossa vaquejada, que
foi uma belíssima vaquejada, sem nenhum incidente. E também lembrar
que nós como Deputados Estaduais devemos incentivar e também os
Deputados Federais a ter mais parques, de caráter público, como é o
parque de Presidente Dutra, que não se trata de um parque particular,
é um parque municipal que foi feito em convênio com o Governo
Federal, em um terreno doado pelo Governo Estadual. Então, eu acredito
que, por meio dessas iniciativas, desse reforço, aqui na Assembleia,
meu, do Deputado Fernando e dos demais colegas a essa causa que
Vossa Excelência sempre luta, nós conseguiremos, sim, estimular cada
vez mais e fortalecer o esporte da vaquejada, que é um dos esportes
que movimenta, que tem a maior movimentação financeira do nosso
país, principalmente no nosso Nordeste, obrigado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Ciro Neto, muito obrigado pelo seu aparte, visitei a cidade de Presidente
Dutra, na data do seu aniversário de emancipação. Visitei o Parque de
Vaquejada e Exposição que o Prefeito Juran e Vossa Excelência
contribuíram bastante naquela construção como o Prefeito Juran e por
meio de recursos construiu aquele Parque de Vaquejada e Exposição
para trazer entretenimento, renda e emprego à população de Presidente
Dutra, como ontem mesmo eu pedi que toda a classe política, os
prefeitos, os deputados estaduais, federais, senadores, como o
Governador tomassem como exemplo a construção de um parque
municipal. Aqui nós temos o Parque Independência, que nós precisamos
de um incentivo do Governo do Estado do Maranhão para que não
morra essa festividade, que é a EXPOEMA, e inclua a vaquejada no
calendário, que eu defenderei diuturnamente. Com o também pedi que
os prefeitos - só para concluir, Senhor Presidente - tomassem como
exemplo para também construir os parques de vaquejadas municipais.
Porque, com o município, aquele parque de vaquejada vai ter festividades
durante o ano todo e não só uma festividade por ano. E isso é muito
importante. E eu tenho aqui sempre defendido que o que aconteceu na
cidade de Presidente Dutra, o que aconteceu lá na cidade de Trizidela
do Vale, onde a gente chegava, todos os hotéis lotados. Onde a gente
chegava, os restaurantes todos lotados. Os postos de combustível
vendendo bastante. Você chega num parque de vaquejada, é uma cidade
paralela, onde vários caminhões armam ali suas casas. E ali o esporte
de vaquejada, para você ver, uma equipe tem 2 a 4 vaqueiros, tem o
cozinheiro, tem o motorista e tem dois tratadores. E ali só gerando
diretamente emprego, fora a indústria da ração, o soro, o medicamento,
a questão dos médicos veterinários. Então é toda uma economia que aí
ultrapassa os dez bilhões de reais/ano que a vaquejada proporciona. E
eu fico muito feliz de voltar aqui. E, com certeza, agora iremos marcar
uma grande cavalgada. Quando nós, para ir lá para Brasília, fizemos
uma cavalgada aqui na Assembleia Legislativa, pedindo apoio para os
deputados, para a população, e daqui nós fomos para Brasília, lutar
pelo reconhecimento desse esporte. Agora, eu vou convocar a AVMA,
todos os vaqueiros, todos os muladeiros, convocar os chefes de equipes,
porque, Presidente, nós podemos fazer uma nova cavalgada aqui na
Assembleia Legislativa em agradecimento da regulamentação aqui no
Estado do Maranhão, para que a gente possa possibilitar que, dentro
dessa regulamentação da vaquejada, os deputados estaduais, o Governo
do Estado do Maranhão possam disponibilizar recursos para esses
eventos para ajudar a promover essa vaquejada, por meio de emendas
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parlamentares. E o que eu tenho dito para os ativistas e para as pessoas
que, como eu, sou um amante dos animais, esse projeto, Deputado
Duarte, vai banir os maus tratos dos animais no esporte equestre.
Realmente existia essa problemática, mas essa regulamentação vem
justamente para banir esses maus tratos. Hoje tem a protetora da
cauda do animal, que possibilita que o animal ali não perca sua cauda,
seja decepada. Hoje tem o juiz do bem-estar do animal, que, na entrada
e saída da pista, está lá averiguando se tem alguma marca de sangue no
equino. Hoje o colchão de areia é mais de 60 centímetros, possibilitando
que o boi possa cair e se levantar. E aí eu pergunto para vocês: é melhor
poder cair e levantar, ou ir direto para fila da morte? E isso é o esporte
de vaquejada. É uma cultura que vem de muito tempo. Desde a época
quando os vaqueiros iam pegar o gado no pasto, por meio da caatinga,
vestido no gibão de couro, todo preparado para a busca do gado para
voltar para o rebanho. Então, hoje, eu estou aqui feliz, de alma lavada
por poder contribuir, por poder chamar os Deputados Federais,
conversar com cada deputado federal e aqui termos o apoio desses
Deputados Federais, onde eu quero agradecer o apoio de cada deputado
federal, em nome do Deputado Neto Marreca, ou Júnior Marreca, seu
pai também que sempre defendeu. Quero também agradecer o empenho
do Deputado Juscelino Filho, que é um grande amante do esporte de
vaq uejada desde criança, e do Deputado Federal J osimar de
Maranhãozinho. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR - Bloco Parlamentar de Oposição, declina. Bloco
Parlamentar Solidariedade. Deputado Fernando Pessoa, por cinco
minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
todos que nos acompanham pela rádio e TV Assembleia. Senhor
presidente, venho hoje para parabenizar o governador Flávio Dino, o
Governo do Estado do Maranhão, parabenizar o secretário Felipe
Camarão pela agenda que tivemos com ele, agora no último final de
semana, na cidade de Grajaú. Estivemos na cidade de Grajaú onde com
o governador Flávio Dino, o deputado estadual Rildo Amaral, o
deputado federal Márcio Jerry, o nosso governador do Estado, vários
prefeitos da região no qual aqui eu posso citar o prefeito de Barra do
Corda, prefeito Eric Costa, vários prefeitos e amigos vereadores, várias
lideranças políticas da cidade de Grajaú, várias lideranças políticas da
cidade de Tuntum, como posso citar aqui o nosso amigo Marinaldo do
Gesso da cidade de Grajaú; o nosso amigo Arturzinho, a nossa amiga
Simone, o nosso amigo Dr. Ricardo da cidade de Tuntum. Entregamos
duas escolas reformadas pelo programa Escola Digna, também com o
nome Centro de Ensino Professor Dimas Lima e Livino de Sousa
Rezende. Como também foi feito uma justa homenagem ao pai do
Governador Flávio Dino, o senhor Sálvio Dino, no qual com o
governador o senhor Sálvio Dino entregou a nova sede da Academia
Grajauense de Letras e Artes, lá da cidade de Grajaú, deputado Vinícius.
Foi um grande momento, um momento de muita confraternização e um
momento em que o governador Flávio Dino reafirmou o seu
compromisso com a população de Grajaú, foi um momento em que
também podemos agradecer a votação expressiva que tiramos no
município de Grajaú. Então, mais uma vez, subo aqui a esta tribuna
para reafirmar o meu compromisso com o povo de Grajaú, reafirmar o
meu compromisso que fiz em campanha que era lutar e continuar
lutando para a instalação de uma UTI lá na cidade de Grajaú, para que
possamos no Hospital Geral de Grajaú levar a UTI. Mais uma vez
aqui eu peço ao Secretário Carlos Lula, que na maior brevidade possível
possa atender a essa demanda da cidade de Grajaú, porque os nossos
amigos e amigas da cidade de Grajaú estão aguardando muito. Eu queria
também, senhor Presidente, falar que estivemos reunidos com o setor
do polo gesseiro da cidade de Grajaú, onde em nome do polo gesseiro
estamos solicitando a implantação do curso de Aplicador de Gesso em
todas as cidades do Maranhão, para que possamos levar essa profissão,
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deputado Ciro Neto, a todos os maranhenses, que possamos levar essa
profissão, que possamos estar abrangendo os amigos e amigas
maranhenses com essa grande profissão que é o aplicador de gesso,
como a cidade de Grajaú tem um polo gesseiro, nós precisamos
desenvolver ainda mais esse polo na cidade de Grajaú, levando cada dia
mais às cidades do Maranhão, essas pessoas que possam trabalhar
com o gesso aplicando na casa dos amigos e amigas maranhenses.
Estamos aqui mais uma vez, reafirmando e parabenizando o Governador
Flávio Dino, o Secretário Felipe Camarão pelas inaugurações das
Escolas Dignas, escolas essas que têm levantado bastante o nosso
estado. Um forte abraço a todos e mais uma vez convido os Deputados
Estaduais que foram votados na cidade de Grajaú, para todos nos
darmos as mãos para trabalhar, por dias melhores, aos amigos e amigas
grajauenses. Satisfeito, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Deputado Fernando Pessoa, eu aproveito para,
mais uma vez, parabenizá-lo aí por seu aniversário, ainda mais agora aí
se aproximando do horário do almoço. Parabéns!
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Octogésima Primeira Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
nove de julho de dois mil e dezenove.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
Detinha, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rildo
Amaral e Roberto Costa. 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: Wendell Lages, Rigo Teles, Fernando
Pessoa, Antônio Pereira, Doutor Yglésio, Daniella Tema, Wellington
do Curso e Vinícius Louro. Não havendo mais oradores inscritos para
o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 003/2019, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi transferida por falta de
“quórum” qualificado. Em seguida, o Plenário aprovou em primeiro
turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei nº 092/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Estado a Gastronomia Maranhense; 093/2019, de mesma autoria,
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que estabelece diretrizes para a instituição da Política Estadual de
Desenvolvimento da Gastronomia e 105/2018, de autoria do Deputado
Ciro Neto, que estabelece diretrizes dos serviços clínicos farmacêuticos
no âmbito do consultório farmacêutico no Estado do Maranhão. Com
parecer favorável das competentes comissões técnicas, estes projetos
foram encaminhados ao segundo turno de votação. Em segundo turno,
tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à promulgação o
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 (CCJC), foi aprovado
em primeiro turno, tramitação ordinária, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 057/2019, de autoria da Deputada Andreia Martins
Rezende, que altera dispositivos do Regimento Interno desta Casa. O
Projeto de Lei nº 090/2018, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio,
e os Requerimentos nºs: 391, de autoria do Deputado Rildo Amaral;
395/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno e 392/19, do
Deputado Duarte Júnior, foram transferidos devido à ausência dos
autores. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados os
Requerimentos nºs: 390/19, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, no dia 19 de setembro
de 2019, para homenagear os 50 anos da Tradicional Festa da Juçara,
que acontece anualmente na comunidade do Maracanã e 394/19, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando que seja registrado
nos Anais desta Casa mensagem de congratulações ao Pastor Mateus
Pessoa de Carvalho, pelos seus imprescindíveis serviços prestados à
população de Barra do Corda. Submetido a deliberação da Mesa, foi
deferido o Requerimento nº 393/2019, da Deputada Helena Duailibe,
enviando mensagem de condolências a Senhora Ilza Marlene Rodrigues
Lima, Diretora da Creche Escola Sementinha, pelo falecimento de sua
mãe, Senhora Sinhá Gomes de Lima, ocorrido em 26 de junho do
corrente ano. Na forma Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Emenda Constitucional nº
004/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio; o Projeto de Lei nº
119/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo e os Requerimentos
nºs: 396/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus; 397/19, de
autoria do Deputado Wendell Lages; 398, 399 e 400/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos,
o Deputado Hélio Soares falou pelo Bloco Parlamentar Democrático,
o Deputado César Pires pelo Bloco Parlamentar de Oposição e o
Deputado Wellington do Curso falou pela liderança do PSDB. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final não houve oradores inscritos. 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, 10 de julho de 2019.

Ata da Septuagésima Oitava Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
três de julho de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo
Amaral.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor
Yglésio.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
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Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, Ciro Neto,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Neto Evangelista,
Rigo Teles e Wendell Lages. 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° 350/2019, de autoria do 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;
Projeto de Lei nº 351/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles, proíbe
as instituições financeiras, no âmbito do Estado do Maranhão, de
ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados
e pensionista através de contato telefônico; Projeto de Lei n° 352/
2019, de autoria do Deputado Pará Figueiredo, determina que hospitais,
clínicas, unidades de pronto atendimentos, postos de saúdes 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; Requerimento nº 380/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior solicitando a submissão
ao Plenário do parecer verbal da CCJC, referente ao Projeto de Lei
Ordinária nº 022/2019; Requerimento n° 381/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ao Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão, Senhor Carlos Rogério Santos
Araújo, solicitando a lista dos cargos comissionados na Companhia em
todo Estado, com suas respectivas funções e remunerações;
Requerimento n° 382/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
para que se registre nos Anais desta Casa votos de congratulações ao
Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Senhor Cid Pereira da Costa, ao
Presidente da Câmara Municipal, Wermeson Sousa de Morais, a todos
os seus pares e à população em geral, pela passagem do 88º aniversário
do município, dia 05 de julho; Requerimento n° 386/2019, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa, solicitando regime de urgência para os
Projetos de Lei n° 130/16 e 290/19, ambos de autoria do Poder
Executivo; Indicação nº 897/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, solicitando a concessão de reajuste para reposição inflacionária
referente aos anos de 2017 e 2018 no subsídio dos servidores públicos
estaduais, o que corresponde 3,5%, respectivamente; Indicação nº 898/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Secretário de
Infraestrutura, Clayton Noleto da Silva e ao Prefeito de Afonso Cunha,
Senhor Arquimedes Américo Bacelar, solicitando o asfaltamento das
principais vias do munícipio e construção de praça da Igreja Nossa
Senhora da Conceição; Indicação nº 899/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, ao Secretário de Estado de Segurança, Senhor Jefferson
Portela, solicitando o aumento do efetivo dos policiais civis no Estado
do Maranhão e a nomeação de todos os aprovados no último concurso;
Indicação nº 900/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, o Senhor Antônio
Araújo Costa, solicitando a revitalização da Avenida Independência,
no Bairro Santa Barbara, nesta capital; Indicação nº 901/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo
Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, o Senhor Antônio Araújo Costa, solicitando a pavimentação
das ruas sete, oito, nove, dez, onze e doze no bairro Recanto Turu,
nesta capital; Indicação nº 902/2019, de autoria do Deputado Ariston,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a sinalização da MA 106, no trecho que liga o Município
de Pinheiro ao Porto do Cujupe no Município de Alcântara; Indicação
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nº 903/2019, de autoria do Deputado Ariston, ao Diretor Geral do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
Senhor Antônio Leite dos Santos Filho e ao Diretor Regional do
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT),
Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando em caráter de urgência, a
instalação de sinalização horizontal e passagens de nível nas áreas
povoadas, cortadas pela Ferrovia São Luís–Teresina (também chamada
de Transnordestina) dentro do Município de Bacabeira e Indicação nº
904/2019, de autoria do Deputado Yglésio, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando conclusão
das obras da Ponte no Bairro da Divinéia. Concluída a leitura do
expediente pelo Primeiro Secretário, 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 aos (as) Deputados (as): Doutora Cleide Coutinho, Doutor
Leonardo Sá, Roberto Costa, Fernando Pessoa, Rildo Amaral, Pastor
Cavalcante e Wellington do Curso. A Deputada Doutora Cleide Coutinho
subiu à tribuna para falar de uma Indicação da sua autoria, solicitando
que o Estado estude a viabilidade de concessão de benefícios fiscais
nas vendas de motocicletas para profissionais devidamente legalizados,
que exerçam atividade de transporte de passageiros e mercadorias; o
Deputado Dr. Leonardo Sá apresentou Projeto de Lei de sua autoria,
que trata das diretrizes para o cuidado à pessoa idosa; a Deputado
Roberto Costa defendeu a bonificação para alunos maranhenses para o
ingresso na Universidade Estadual do Maranhão; o Deputado Fernando
Pessoa solicitou o registro do aniversário do Jornal da Barra, nos Anais
desta Casa, como reconhecimento pelos serviços prestados por esse
veículo de comunicação à comunidade de Barra do Corda. O Deputado
Rildo Amaral voltou a falar sobre a suspensão do atendimento de
pacientes oncológicos pelo Hospital São Rafael, em Imperatriz,
anunciando uma conciliação mediada por ele e pelo Deputado Yglésio
junto ao Secretário de Saúde, Senhor Carlos Lula; o Deputado Pastor
Cavalcante convidou os demais Deputados para uma homenagem ao
Deputado Othelino Neto, em Açailândia, dia 13 de julho e aplaudiu o
trabalho da Igreja Assembleia de Deus no combate ao uso de drogas,
lamentando a perda de dois fieis desta igreja, vítimas de atropelamento
e o Deputado Wellington do Curso discursou sobre o depoimento de
dois delegados na Câmara Federal sobre a investigação de servidores e
denunciou a falta de transparência na conclusão da obra do calçadão,
em Imperatriz. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que a Proposta de Emenda Constitucional nº 003/2008, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio foi transferida para a próxima Sessão
Ordinária, por falta de quórum qualificado. Em seguida, foi submetido
a deliberação do Plenário, que manteve o Parecer nº 325/2016, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), contrário ao
Projeto de Lei nº 285/2019, do Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre
a obrigação das agências bancárias disponibilizarem um funcionário
exclusivo para atendimento aos idosos e pessoas portadoras de
necessidades especiais nos Caixas de Autoatendimento. O Projeto de
Lei nº 253/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo e o Projeto de
Resolução Legislativa nº 057/2019, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende, foram transferidos devido ausência dos autores. Na
sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos n°s: 382/19, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo, enviando mensagem de congratulações à
população do Município de Buriti Bravo, pela passagem do seu
aniversário, comemorado no mês de julho e 386/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja dispensado dos trâmites
regimentais, para discussão e votação em uma Sessão Extraordinária,
logo após a presente Sessão, os Projetos de Lei nºs: 130 e 290/2019, de
autoria do Poder Executivo. Submetidos à deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos n°s: 380/2019, do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja submetido ao Plenário, o Parecer verbal oriundo
da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 022/2019, de sua autoria e 381/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Presidente da
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CAEMA, Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando que
disponibilize a lista dos funcionários que ocupam cargos comissionados
na Companhia, bem como, suas respectivas funções e remunerações.
Por força de acordo das Lideranças, foram apreciados na presente
Ordem do Dia os Projetos de Lei nºs: 130 e 290/2016, ambos de
autoria do Poder Executivo. O Projeto de Lei nº 130/19, que altera a Lei
nº 8.451, de 5 de setembro de 2006, dispondo sobre a criação do
Conselho Estadual de Juventude – CEJOVEM, foi aprovado na sua
forma original e encaminhado à sanção governamental, enquanto que, o
Projeto de Lei nº 290/2019, que altera as Leis nºs: 10.224, de 15 de abril
de 2015; 10.293, de 18 de agosto de 2015 e 10.266, de 24 de junho
2015, foi aprovado com Emenda, encaminhado à redação final, sendo,
desta forma, aprovado conforme o Parecer nº 337/2019, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em Redação Final e encaminhado
à sanção governamental. Na sequência, foi promulgada a Lei nº 11.056,
de 03 de abril de 2019, que assegura atendimento a pessoas com diabetes.
Na forma Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 383/2019, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo; 384/2019, de autoria do Deputado Rildo
Amaral; 385/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios; 386/2019,
de autoria do Deputado Rafael Leitoa e 387/2019, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. Da mesma forma ocorreu no Tempo dos
Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar,
a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 03 de julho de 2019. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Rildo Amaral - Primeiro Secretário em
exercício. Deputado Doutor Yglésio - Segundo Secretário em exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 ÀS 11H.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Bom dia a todos. Que Deus seja
louvado e que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do
Maranhão e a sua população. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus declaro aberta a Sessão Solene, convocada por meio do
Requerimento n.º 313/2019, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio
Lula, em comemoração aos 60 anos do Boi de Axixá. E cabe uma
observação muito importante, muito interessante antes de chamar os
convidados da Mesa. Em nome do Presidente Othelino Neto, Presidente
desta Casa e todos os demais deputados, sejam todos bem-vindos à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, sejam todos bemvindos à Casa do Povo. Esta justa homenagem que a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão presta hoje tem um duplo sentido.
Primeiro, pela iniciativa do Deputado Zé Inácio, pela sensibilidade do
Deputado Zé Inácio e, ao fazer o Requerimento, ele teve a aprovação
de forma unânime, por todos os deputados. Por que cabe essa
observação? Como eu falei, por dois motivos. Primeiro, o respeito que
todos os deputados têm pelo Deputado Zé Inácio que aprovaram de
forma unânime. Segundo, que todos os deputados, o respeito que têm
pela cultura do estado do Maranhão, que têm por todas as brincadeiras
e não poderia ser diferente com esse boi maravilhoso, que irradia alegria,
emoção e que é a cara do povo do Maranhão. Boi de orquestra que tem
a sua tradição, que tem a sua história e que hoje, a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, de forma muito justa vai contar essa história
para todo o Maranhão. Aqueles que já conhecem vão relembrar e
aqueles que não conhecem ainda, vão se encantar com o nosso querido,
maravilhoso, belíssimo boi de Axixá. Eu quero convidar de forma
especial para compor a Mesa e em local de destaque, de honra, como
se também fosse deputada, chamamos a senhora Leila Naiva, Presidente
do Bumba Meu Boi de Axixá, seja bem-vinda. Convidar de forma
especial o Exmo Senhor, meu amigo ex-tenente do Exército brasileiro,
Chocolate, Secretário Municipal de Relações Parlamentares, neste ato
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representando o Prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior.
Chocolate, seja bem-vindo. Convidar de forma especial, o senhor
Robson Paz, Secretário-Adjunto de Estado de Comunicação,
representando neste ato o Governo do Estado do Maranhão. Robson,
eu ia brincar com o senhor, mas vou deixar para falar depois, socializar
a brincadeira sensível a todos, que ontem foi um dia, pautado nesta
Assembleia, e vou deixar para brincar com V. Exa depois. Robson, seja
bem-vindo. Exmo Senhor Professor Sá Marques, Vereador, historiador,
professor de História, professor do Curso Wellington, meu amigo,
professor Sá Marques, seja bem-vindo. Eu quero fazer um convite
também, de forma muito especial, a um cidadão que muito contribui
para o crescimento do estado do Maranhão, para a cultura e eu conheci
esse cidadão quando ainda era sargento do Exército e é um homem
brilhante diante do seu trabalho, diante da nossa geração e diante do
seu tempo. Quero convidar de forma especial o amigo Zildeni Falcão,
Presidente do Grupo Zildeni Falcão. Eu vou fazer um convite, para
poder fazer uso da palavra, ao autor do requerimento, mas quero logo
já agradecer, deputado Zé Inácio, pelo presente na manhã de hoje em
iniciar a Presidência da Sessão Solene, ainda mais que agora sou fã do
Dr. Zildeni e o Dr. Zildeni estava sentado na cadeira do Deputado
Wellington, com todo o respeito ao deputado Zé Inácio, mas até falei
para ele: O Senhor está sentado na cadeira dos deputados mais
determinados, mais corajosos desta Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, que lutamos todos os dias por um Maranhão melhor.
Então muito obrigado, Zé Inácio, pela deferência e oportunidade, com
V. Ex.ª, de ajudar a presidir. Daqui a pouquinho o senhor vai fazer o
uso da palavra, então depois tem a entrega da medalha e depois vou
convidá-lo e nada mais justo que V. Ex.ª possa dar continuidade à
Presidência da Sessão Solene. Então, de forma especial, eu quero
convidar para fazer uso da palavra o autor do requerimento de
convocação desta Sessão Solene, que falará em nome do Poder
Legislativo do Estado do Maranhão. Recebamos com uma salva de
palmas, o deputado Zé Inácio Lula.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - Bom dia a
todos e todas. Quero primeiramente agradecer ao deputado Wellington
por não só presidir a sessão, mas ter tido a compreensão que o momento
de homenagear o Bumba Meu Boi de Axixá é na data do mês de junho
e o Wellington também cedeu essa data, que estava previsto de ele
fazer uma homenagem, entrega do Título de Cidadão a um ilustre
maranhense e ele nos cedeu este espaço. Então, quero, Wellington, de
público te agradecer. Quando eu me lembro da minha bela mocidade,
eu tinha tudo a vontade brincando no Boi de Axixá. Eu ficava com você
naquela praia ensolarada e a tua pele bronzeada eu começava a
contemplar. Mas é que o vento buliçoso balançava teus cabelos, e eu
ficava com ciúme do perfume ele tirar. Mas quando o banzeiro
quebrava, teu lindo rosto molhava e a gente se enrolava na areia do
mar. Inicio com essa letra que é do Donato Alves, que é mais do que
uma música, é uma poesia que faz parte da literatura romântica,
romancista do estado do Maranhão e, com certeza, é visto como um
poema. Senhor Deputado Wellington que preside esta Sessão, senhoras
e senhores presentes a este plenário, galeria, imprensa, fotógrafos,
saudação especial a Leila Naiva, presidente de honra do Boi de Axixá e
demais participantes, sintam todos convidados. Quero mais uma vez
destacar o nosso presidente que conduz os trabalhos, deputado
Wellington do Curso; a senhora Leila Naiva, Presidente do Bumba Boi
de Axixá; o Exmo. Senhor Professor Nonato Chocolate, neste ato
representando aqui a Secretaria Municipal de Relações Parlamentares;
o Senhor Robson Paz, Secretário Adjunto do Estado de Comunicação,
também Diretor da Rádio Timbira, que também tem levado, ecoado a
cultura maranhense, sobretudo o Bumba Meu Boi a todo Estado do
Maranhão; o Exmo. Senhor Professor Sá Marques que aqui representa
a Câmara Municipal, muito nos honra com a sua presença, inclusive é
importante destacar que o Vereador Sá Marques também fez uma
Sessão Solene como essa na Câmara Municipal para homenagear os 60
anos do Boi de Axixá; o Senhor Zildeni Falcão, Presidente do Grupo
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Zildeni Falcão, que também divulga e apoia a cultura maranhense; o
Senhor Marlon Botão, que eu peço que faça parte da Mesa, o Secretário
Municipal de Cultura do município de São Luís. Bela Mocidade que
chegou a ser gravada pela cantora Maria Bethânia e por vários artistas
maranhenses, além de outras canções, eu faço questão aqui de destacar
como: Linda Garota, no Mês de Maio, Acabei Chorando, Lições de
Vida, Carta de Amor, Canto da Sereia, Cigana, Boi do Povo, Menina
Linda, Não Chores Não e tantas são as toadas que revelam a história de
uma tradição, que este ano completa seis décadas de amor e dedicação
à cultura maranhense. Naquela época, as pessoas faziam as promessas,
e a forma de pagar a promessa era fazendo uma dança de boi em
gratidão a São João, e assim nasceu a história do bumba boi, que até os
dias de hoje tem forte presença na cultura do Maranhão. O Bumba Boi
de Axixá nasceu em 1959, quando Francisco Naiva, ou como era
carinhosamente conhecido Chiquinho Naiva, se desentendeu com a
presidência da dança que ele fazia parte naquela época, aí Naiva, lá em
1959, já não aceitava as desigualdades, a diferença de tratamento entre
pessoas. E aí tudo aconteceu em um episódio em que Naiva viu a
diretoria do boi, após uma apresentação, seguindo para almoçar em
uma churrascaria, enquanto que os demais brincantes, foram almoçar
em uma quitanda, ele naquele momento prometeu a si mesmo, que só
faria parte de um boi, se ele fosse o dono, e pudesse dar a todos os
brincantes a mesma oportunidade, ou seja, todos deveriam ser tratados
com igualdade. Com instrumentos de sopro, como cavaquinho, bumbo,
pandeiro de mão e maracás, tudo começou, e o trompete de Naiva,
trouxe o encantamento das pessoas pelo Boi de Axixá. Naiva era
criterioso nas escolhas dos brincantes, fazia sempre o teste com quem
queria entrar na brincadeira, pedia para o candidato cantar uma toada,
se passasse nos teste, faria parte do boi, se eu fosse fazer o teste, eu ia
fazer o teste para índio, eu acho que talvez desse para eu passar, né, se
eu tivesse a complacência do Naiva, assim como caboclo de flecha,
vaqueiros de fita, cantor campeador, animavam as noites de São João,
durante todo o mês de São João, na verdade, começa lá em maio, né,
que começam os ensaios e as brincadeiras começam a vibrar em todo o
Estado do Maranhão, como estamos fazendo este registro saudoso,
não podemos deixar de lembrar do grande Donato Alves, compositor e
braço direito de Naiva, que com poesias amorosas, sensuais, falando
do amor de um homem por uma mulher, foi encantando e emocionando,
emocionando o Maranhão com suas letras cheias de paixão, que, até
hoje, mantêm o ritmo original do sotaque da região do Mearim. Em
1980, foi gravado o primeiro vinil do Bumba Boi de Axixá, com Bela
Mocidade, que era o nome do disco. Axixá foi o primeiro boi de orquestra
que começou a tocar nas rádios, com certeza, a Rádio Timbira muito
divulgou essas belas canções do Bumba Boi de Axixá. No estúdio do
Mestre Nonato, onde eram gravadas as toadas, o tamborim do Naiva
chamava atenção pela sonoridade, que era visto como o grande
diferencial. E não parou por ali, em seguida, chegou a orquestra tocada
por Newton Reis, regida por Naiva, que anos depois teve que se
despedir dos trompetes, por conta de um problema do coração,
trocando o trompete por um pandeirinho que se consagrou como chefe
da orquestra. Zé Raimundo, que está chegando agora, conhece muito
bem, porque foi um grande incentivador da nossa cultura, sobretudo
do Bumba Boi. Chiquinho Naiva esteve à frente do boi, por quase 50
anos. Em novembro de 2013, o fundador do Boi de Axixá e compositor
Francisco Naiva, aos 81 anos, deixa o grande exemplo de amor ao
folclore do Estado. Com falência múltipla dos órgãos, em decorrência
de uma pneumonia, Naiva deixa a missão para a sua filha Leila, esta
querida jovem que está aqui, que hoje, nesta sessão, solene e em tantos
outros momentos de 2013 até aqui, representa muito bem seu pai,
atendendo ao pedido dele de não deixar o boi acabar. Se eu fiquei
emocionado com essa frase, imagina a Leila, que eu estou sentindo ali
as lágrimas descendo sobre o seu rosto. Hoje a Leila tem a missão de
não deixar acabar a paixão pela qual seu pai pediu, pela qual seu pai se
dedicou toda a sua vida, o Bumba boi de Axixá, que leva o nome da
terra que tanto amava, a bela e querida cidade de Axixá. Quantas histórias
estão entrelaçadas entre essas linhas, entre esses canutilhos, entre essas
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miçangas e brilhos que carregam os brincantes do Boi de Axixá. Neste
ano de 2019, completando 60 anos, não poderíamos deixar de
homenagear este grupo tão apaixonado pelo novilho sessentão. O boi
mais antigo do sotaque de orquestra do Maranhão, que completa suas
bodas de diamante com muito brilho, alegria e sentimento de dever
cumprido com a história da cultura do Maranhão. Esse boi traz tantas
histórias, mães e filhos que dançam juntos, casais que se conheceram
na brincadeira e que agora formaram famílias, até crianças que dançam
com o sentimento de amor profundo pela cultura maranhense. Quanta
gente Brasil afora tem, na sua história, o som marcante das toadas dos
sotaques autêntico do Boi de orquestra de Axixá. Parabéns, Leila Naiva,
parabéns, Catirina, Pai Francisco, vaqueiros de fitas, índias, burrinhas,
miolo de boi, orquestra. São mais de 130 brincantes. E ainda tem a
mutuca, aquele povo que acompanha, tipo o nosso amigo Zé Carlos, lá
do Monte Castelo, que está fardado aí, vestido com a camisa do Boi de
Axixá. Todos vocês formam o time que romperam os limites da sua
cidade natal. Com muito orgulho, solicitei essa sessão solene em
homenagem a todos vocês que fazem parte do boi de orquestra mais
querido do Maranhão, que de longe o povo, quando vê, grita. De longe,
o povo quando, vê grita. Eu fiquei mais feliz quando eu vi o meu povo
cantar “Lá vai o meu boi mais bonito. Lá vai o meu Boi de Axixá. Lá vai
o meu boi mais bonito. Lá vai o Bumba boi de Axixá”, orquestra. Eu
quero mais uma vez agradecer a todos, que nos permitiu fazer parte
destas bodas de diamantes e dizer que o Deputado Zé Inácio, que é
amante também da cultura, valoriza a cultura, que gosta da cultura do
nosso estado, vai estar sempre à disposição e continuar contribuindo
com a cultura do Maranhão e poder também contribuir com a história
desse grande Bumba Boi, que é uma referência para todos nós, o Boi de
Axixá. Leila e os demais membros da brincadeira podem sempre contar
com o Deputado Zé Inácio. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Que apresen tação belíssima,
homenagem justa e belíssima, Deputado Zé Inácio. E aproveito,
Deputado Zé Inácio, que já está aqui próximo, convidar o Deputado
Zé Inácio Lula, para fazer a entrega da Placa em homenagem ao Boi de
Axixá. Mais uma vez eu quero só registrar a justa homenagem que a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em nome do Presidente
Othelino e de todos os demais deputados, a justa homenagem que foi
aprovada de forma unânime. Todos os deputados estaduais neste
momento, é como se estivessem aqui representados pelo Deputado Zé
Inácio e o Deputado Wellington. E nada mais justo que o autor do
Requerimento possa presidir a partir de agora essa Sessão. Como já
falei, Deputado Zé Inácio, pela justa homenagem e também mais uma
vez a gratidão por ter reconhecido a data. Nessa data hoje era para ter
sido homenageado o doutor Wellington Rezende, Auditor do CGU,
premiado nacionalmente. E nós conversamos em ceder essa data para
o Zé Inácio, até porque o mês de junho não tinha como fazer no mês de
julho, dia 4, e assim por diante. E, Zé Inácio, mais uma vez quero
registrar o meu respeito, o meu carinho por ti, meu irmão. Que Deus te
abençoe. Parabéns pela homenagem e muito obrigado por ajudar a
presidir junto contigo. Que Deus continue abençoando a sua vida.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Assistiremos agora um vídeo sobre os 60 anos da história
do Bumba Meu Boi de Axixá.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Concedo agora a palavra a senhora Leila Naiva, Presidente
do Bumba Meu Boi de Axixá.
A SENHORA LEILA NAIVA – Bom dia. É com o coração
cheio de alegria e gratidão que nós do Boi de Axixá recebemos esta
homenagem. Quero agradecer ao deputado Zé Inácio Lula por sua
iniciativa, ao professor Chocolate que é meu amigo, meu colega. Ao
senhor Robson Paz que em nossos eventos ele sempre vai nos prestigiar.
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Ao nosso vereador Sá Marques que já nos homenageou este ano e tem
mais um projeto aí em relação à Bela Mocidade, para que se torne o
hino do Bumba Meu Boi do Maranhão. Quero saudar também um dos
nossos padrinhos seu Zildeni Falcão, também a Dra. Aparecida que
está bem aqui, que é nossa amiga, a nossa parceira. Ao senhor secretário
Marlon Botão. E saudar também a todos os meus brincantes, mutucas,
parceiros, ao meu marido Sérgio, aos meus filhos Luciano e Serginho,
aos meus vaqueiros de fitas, a todos, às índias, aos campeadores, aos
bordadores. Esta placa eu dedico a vocês, porque ninguém faz nada
sozinho e tenho certeza que eu sozinha não faria, não chegaríamos até
aqui onde estamos. Agradecer a Deus por ter nos dado força por termos
conseguido passar 06 décadas, porque lá no início a gente não estava,
agradecer a Deus por ter me dado um pai maravilhoso que me ensinou
o caminho certo, a ser honesta, a saber que o cachê do boi não é meu é
da manutenção do boi, é do transporte, é da alimentação, é da
indumentária, por isso ele está bonito. Não é fácil, ele já vendeu nossa
casa para fazer boi, porque queria fazer o boi e não tinha como e eu
fiquei chorando: pai, por que o senhor fez isso, pai? Vendeu a nossa
casa para fazer o boi. Nós tínhamos outra, mas aquela eu gostava
tanto, mas ele não se apegou a isso, ele queria porque queria botar o boi
na rua. Então hoje eu me pego fazendo as mesmas coisas que ele fazia
por amor ao boi. É um boi que não é para nós, a gente faz o boi para o
povo. É tão bonito quando as pessoas olham o boi e dizem que está
bonito. Mas as pessoas não sabem o sacrifício que é, porque o boi
começa a faturar a partir de junho, mas ele tem que estar pronto em
junho e não é fácil, é muito difícil. Mas como a gente tem Deus na
frente, tem os nossos amigos, nossos brincantes, as mutucas que ajudam
a fazer a festa para a gente poder arrecadar para dar o pontapé inicial.
Eu queria que os nobres deputados revissem essa situação, porque não
é fácil, é complicado demais. Você acabar de fazer um amor para várias
pessoas, mas que você acaba sofrendo bastante. É árdua essa missão,
é sacerdócio. É você abdicar da sua vida, até para manter algo que é um
bem imaterial, é um bem que não é meu, é um bem que é nosso, onde
todos usufruem da alegria. É tão bom a gente levar alegria para as
pessoas, é tão bom a gente levar um pouco de amor, sabe? É muito
bom. O meu pai, como o senhor relatou aqui, sempre gostou de tratar
os brincantes por igual. A gente viaja, claro que o prefeito não pode
colocar o boi no hotel: ou ele paga o hotel ou paga o boi e dar a comida
para o boi, não é? Nos coloca em uma escola, e que é digno também,
mas eu jamais saio da escola para ir para a casa do prefeito que me
convida ou a secretária: “vamos lá para casa”. Eu digo: Olha, me
desculpa, mas eu não posso sair daqui, porque eu acho que irei
desrespeitar o meu brincante em sair do alojamento, onde a condição
que eu tenho que dar a ele, e para eu ir para um lugar melhor. Então
assim, eu vou em outro momento, mas por enquanto eu fico com eles.
O Boi de Axixá é uma marca. Deixou de ser só um Bumba Meu Boi,
mas é uma marca forte e é uma marca que ela não pode ser sustentada
de qualquer forma: tem que ter vigas, tem que ter o ferro, tem que ter
o cimento e pedras que possam sustentar, e não é fácil. Boi de Axixá,
mas é Boi de Axixá, mas você precisa manter, você não mantém só com
o nome e esse sustento não encontro só em mim, é em todas essas
pessoas que estão aqui e os que não puderam vir: os padrinhos, a
doutora Aparecida que ouve o meu choro também, é o sapateiro. E o
Boi de Axixá, como todas as manifestações folclóricas, precisa ser
visto como algo que enriquece e também que gera renda, porque a gente
paga, o dinheiro entra e sai ao mesmo tempo. Não fica para a Leila,
fica, como eu falei, para o transporte, alimentação. A gente já compra
carne há muito tempo lá no Mercado Central, e cortar uma banda de
boi para eu levar para a nossa casa no São Francisco, até convido vocês
para fazerem uma visita, que todo mundo, é café, almoço e janta, é um
cozinheiro lá, não é uma cozinha industrial, mas a gente dá jeito. Como
eu falei, quando Deus está na frente a gente consegue, mas não é fácil.
Não é fácil mesmo. Esta homenagem é muito justa. Muito justa não só
por mim, mas por todas as pessoas, o meu pai principalmente que
confiou em mim, embora ele tenha falecido em 2013, mas ele adoeceu
em 2006 e eu tive que cuidar dele com muito carinho. Deus me deu a
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oportunidade de amar muito meu pai, mais ainda durante 07 anos
cuidar dele, onde passou de ser o meu pai para ser meu filho, me
chamava de mãe. Então uma das vezes eu estava angustiada com muita
despesa, com muita coisa, falei brigando mesmo em casa, e ele no
quarto, acamado já de AVC, aí eu falei: - Eu não vou mais fazer, gente,
eu não aguento! Aí ele ouviu e quanto ele ouviu começou a chorar e
disse: Mamãe, mamãe. E eu fui: Mamãe, não deixa. Então a partir daí
eu não disse mais que ia deixar de fazer o boi, porque ao mesmo tempo
em que é desgastante para fazer, para manter, mas é tão gostoso depois
que ele está pronto e acaba renovando as nossas energias para continuar.
E esse reconhecimento para a gente é importante, não é pessoal? Meus
brincantes mutucas? É muito importante. Ele nos faz crescer e nos diz
que a gente está no caminho certo e tudo que a gente fez até aqui não foi
em vão. Muito obrigada, deputado, muito obrigada amigos do Boi de
Axixá, e pode ter certeza, acreditem, ajudem, porque a gente faz por
amor. E vocês estão vendo aí, o boi não podia vir boda de diamante, aí
vem um boi opaco. Eu tenho vergonha de levar um boi para o terreiro
de qualquer jeito. O boi veio brilhoso, diamante mesmo, diamante de
verdade. Nunca na minha vida eu tinha pedido dinheiro a juros, mas
pedi, para não trazer qualquer coisa para os nossos terreiros, para dar
orgulho para o nosso Maranhão, para dar orgulho para o nosso Estado
e, principalmente, para o nosso Axixá. Obrigada, gente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO LULA – Passo a palavra, mais uma vez, ao deputado
Wellington do Curso, que vai fazer um pronunciamento. Mas o deputado
Wellington deve estar se organizando, trocando a indumentária. E antes
do encerramento vamos ter ainda a apresentação da toada de
comemoração aos sessenta anos do Boi de Axixá e será interpretada
pela cantora Verônica. E daqui a pouquinho, vou chama-la, mas antes
vou passar a palavra ao Deputado Wellington, mas vou passar a palavra
para o Vereador Sá Marques.
O SENHOR VEREADOR SÁ MARQUES - Bom dia a todos.
Mais uma vez, não só fazer um comunicado aqui, Deputado, muito
obrigado e cumprimentar a Mesa, na pessoa do Senhor Deputado Zé
Inácio e todos que compõem a Mesa nesse momento. Cadê a Leila?
Perdão, já estas por aqui tive uma notícia boa agora, o Deputado Zé
Inácio também, eu tenho um projeto de lei na Câmara, que a Bela
Mocidade se torne um hino da cultura de São Luís. Só que a coisa já vai
começar a ganhar uma dimensão extramunicipal. Porque o Deputado
Zé Inácio também vai apresentar um projeto de lei para que torne o
hino da cultura do Maranhão, Bela Mocidade. Pedir uma salva de
palma e uma notícia muito boa, ou seja, daqui a pouco, algum Deputado
Federal vai pedir para ser o hino da cultura brasileira. Tomara que surja
essa ideia também para aqui ir ombreado com o Deputado Zé Inácio e
com nosso projeto de lei na Câmara Municipal. Parabéns, Deputado,
pela iniciativa e o Boi de Axixá merece e esse pessoal é guerreiro e eu
fui brincante de bumba boi muitos anos também. Minha família é
ligada ao folclore, minha mãe é folclorista, muito obrigado e parabéns
pela iniciativa.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO LULA - Muito bem, Vereador Sá Marques, eu acho que
a sua fala foi oportuna e que registra não só o seu passado familiar que
também tem uma tradição na cultura do bumba boi como a importância
desse projeto de lei que já tramita na Câmara. Eu também gostaria
antes do Deputado Wellington subir à tribuna, fazer um registro, como
eu sou baixadeiro, lá na cidade de Bequimão, o Bumba Boi está no
nosso sangue, tem nosso amigo Zé Raimundo, que é o vizinho lá da
cidade de Pinheiro, sabe o quanto o bumba boi faz parte da nossa
cultura no período do São João. E o meu pai também brincou bumba
boi, brincou até pouco tempo, gosta muito, ele era pra ter vindo pra cá
participar, por imprevisto não foi possível ele se fazer presente, mas,
em Bequimão, nós temos o Bumba Boi Estrela, Robson Paz, que é
também conterrâneo de nossa cidade de Bequimão, nós temos o Boi de
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Estrela, Bumba Boi de orquestra que o meu pai também participou
desde a sua origem, da fundação e foi brincante. É por isso que eu disse
que eu podia me arriscar a fazer o teste lá com o seu pai ou com você
mesmo para tentar se não der pra índio, mas pelo menos vaqueiro, eu
acho que eu consigo passar no teste. Então, só fazer este registro é
importante, porque a cultura do Bumba Boi está no nosso sangue de
baixadeiro, Zé Raimundo, o Boi de Zabumba que é muito forte lá na
Baixada, Boi de Pandeirão, Sotaque de Mão. Então são brincadeiras
que fazem parte da nossa infância, quem na infância no interior não fez
boi de cofo para brincar no período de São João? Eu fazia muito isso.
Então, esse laço com a cultura é que faz hoje a gente tomar a iniciativa
de reconhecer esses 60 anos de luta, de amor, de dedicação do Bumba
Boi de Axixá e de todos aqueles que construíram essa história pra ser
homenageados aqui na Casa do Povo, aqui na Assembleia Legislativa,
que esta homenagem é instrumentalizada pelo nosso mandato como
deputado estadual, mas ela é uma homenagem de todo o povo do
Maranhão, de todos os deputados da Assembleia Legislativa, ou seja,
de todo o povo do Maranhão, porque aqui é a Casa do Povo. Deputado
Wellington do Curso com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Bom dia a todos, bom dia, fome ou sono? Eu não acredito, pode ser
sono também que muitos de vocês estavam ontem rodando, brincando,
irradiando alegria por vários arraiais, inclusive encontrei vocês, ontem,
lá no Arraial da Liberdade, é isso, encontrei vocês ontem. Eu vou
passar o protocolo, chefinha, de cumprimentar a todos até pelo
adiantado da hora já pra que eu não exceda muito. O que eu quero
fazer, na verdade, além da justa homenagem que já está sendo feita, eu
quero fazer um agradecimento especial e eu não tenho direito a Emendas
Parlamentares, eu tenho até direito, mas o Governo do Estado não tem
pago até hoje, mas aproveitar aqui o Secretário de Comunicação e o
Secretário de Cultura do Município para que eu possa fazer a entrega
da Emenda, que não é do deputado Wellington, é para o povo do
Maranhão. E pra que eu possa entregar pra vocês, vocês possam
dialogar com o governador, chegar para o governador, deputado
Wellington deixa uma Emenda para Cultura, para o Boi. E vou já adiantar
que, no próximo ano, as Emendas no próximo deixo minhas Emendas
Parlamentares para o Boi de Axixá, para que vocês possam respirar,
para que vocês possam ter esse fôlego para poder trabalhar. Inclusive
ontem durante a apresentação, eu procurei vestir essa camisa bonita
para dar lucro também de forma humilde ficam vendendo nos arraiais,
eu aproveitei também pra dar lucro também para o boi, na verdade, não
é lucro, tirar as despesas pra poder arrumar. E eu fiz, vou quebrar o
protocolo duas vezes hoje, chefinha me perdoe, vou quebrar o protocolo
duas vezes hoje, a senhora me perdoe, mas eu fiz de forma especial
porque, Deputado Zé Inácio e todos que estão aqui presentes, a
Assembleia só funciona porque nós temos uma TV Assembleia,
Gabinete Militar, a Mesa, assessores, funcionários, eu queria fazer
duas homenagens especiais, em nome de todos os funcionários, todos
os assessores e meu amigo Bráulio, esse aqui é para você. O nome dela
é Aristeia, mas todos já começam a chamar de chefinha, que eu chamo
de minha chefinha, Aristeia, esse aqui para a senhora. Importante não
são os deputados, importante é o povo do Maranhão e os assessores
da Assembleia Legislativa, os funcionários, servidores que fazem com
que as nossas ações apareçam todos os dias, porque eu falei que ia
quebrar o protocolo duas vezes, porque eu queria uma salva de palmas
especial para duas pessoas, a primeira delas é uma princesinha e ela
não é só linda, ela é a Linda Maria, Linda Maria só fica em pé para que
todos possam te olhar aí, princesa. Olha como ela é linda, não tem
como não se encantar, não tem como não se apaixonar, é a cara do
nosso povo, é a cara da nossa cultura, é a cara da nossa gente. A cultura
do Maranhão é isso, e quando, Leila, tu viste aqui à frente tu te
emocionaste, é o teu coração, coração de mulher guerreira, de mãe,
esposa, tu és a cara do nosso povo, tu és a cara do Maranhão, a tua
emoção é a emoção de todo Maranhão. Essa justa homenagem se faz
hoje é para dizer que vocês são importantes, que nós valorizamos e
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deputado Zé Inácio teve essa sensibilidade para dizer o quanto nós
valorizamos a cultura do Maranhão e valorizamos vocês. Guerreira,
continua de pé diante de todos as dificuldades, diante de todos os
problemas. Deus é contigo! Amém! Princesa linda Maria, e eu quero
chamar duas pessoas, por isso que eu falei que eu ia quebrar o protocolo,
eu quero chamar duas pessoas, seu Antônio Leite, venha para cá
pertinho do deputado Wellington venha, Zé Raimundo, venha para cá
pertinho do deputado Wellington, por gentileza. Por que eu chamei
essas duas pessoas estou quebrando o protocolo, por que essas duas
pessoas, Zé Inácio? Primeiro que é o dono deste chapéu maravilhoso
que eu estou com ele na cabeça? E 60 anos de Boi de Axixá e ele
completa no dia 10, 60 anos, uma salva de palmas para o senhor
Antônio Leite, muito obrigado. Zé, você fez um cumprimento assim
que ele chegou. Mas por que eu pedi que ele viesse aqui? Porque ele é
deputado estadual, já foi deputado estadual nesta Casa e é deputado
estadual e é um homem que valoriza a cultura, é um homem que eu
tenho respeito, que eu tenho carinho. Quantas vezes diante da TV e ele
lá mostrando a cultura, mostrando o boi, mostrando para ao Brasil,
mostrando para o mundo a cultura do Maranhão.
O SENHOR JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES – Bom dia a
todos, muito obrigado ao deputado Wellington do Curso, me desculpe
a Mesa por estar usando o microfone sem ser convidado, convidado
fui agora, mas eu tenho que dizer que a minha paralelidade com o boi de
Axixá não é de hoje, de décadas, talvez densas, 60 anos do boi, várias
décadas, a gente conviveu. E a minha vivência com o Boi de Axixá
nasceu quando nós promovemos o 1º Festival de Toadas de Bumba
Meu Boi do Maranhão, em 1986, na praça Deodoro, lotada, 10 mil
pessoas, de Donato Alves, que não foi citado aqui é o autor da toada
Bela Mocidade. E ele estava lá cantando Bela Mocidade, depois junto
com o Manequinho, eles compuseram cinco letras. O que quer dizer
cinco letras? É uma toada com o nome da cidade de Axixá e começa da
Axixá da esquerda para direita e da Axixá da direita para esquerda,
experimentem escrever que vocês vão usar as mesmas letras e o Boi de
Axixá foi um dos vencedores do primeiro festival com essa toada cinco
letras, depois o Boi de Axixá tinha um contrato com a gravadora
Continental e eu fui convocado pela gravadora para produzir o último
LP do Boi de Axixá para a gravadora Continental. Foi outro momento
marcante. Outro momento marcante foi quando eu promovi o 1º
Festival de Toada, 1º Festival de Miolo, Índia e Vaqueiro, e a campeã,
está ali, vem Nanai, foi a vencedora do 1º Festival de Miolo, Índia e
Vaqueiro que eu promovi, no século passado. Então, nosso amigo que
acabou... Doni Leite, é um cara que eu admiro, porque tem uma toada
que e muito linda no Boi de Axixá, quando foi citado aqui que a Bela
Mocidade vai virar Hino de São Luís, é oportuno, mas antes de ser
Hino de São Luís, Cinco Letras deveria ser o Hino da cidade de Axixá,
porque tem o nome de Axixá de trás para a frente, e de frente para trás.
E nunca nenhum vereador da Câmara Municipal de Axixá teve essa
ideia. Todos os dias, nós estamos na Rádio Timbira, das quatro às seis,
e todos os dias, quase todos os dias, roda uma toada do boi de Axixá.
Eu estou lá na Rádio Timbira, todas as tardes, de segunda a sexta, e o
meu Diretor-Geral Robson Paz está ali, o homem que me levou para lá.
E nesse programa combinei com ele, para que o programa se chamasse,
“Coisa Nossa”, nem Roberto Carlos se chegar nesse horário não fala,
no microfone da Rádio Timbira, só fala cantor maranhense, porque é
único programa e é a única rádio que, nesse horário, dá valor ao artista
maranhense, só ao artista maranhense. Lá não tem negócio de rodar
música de Toni Guerra, de Wesley Safadão. É só música maranhense,
com muito orgulho. Porque os nossos artistas penam para ter divulgação
das suas obras. E lá fora eles não têm a divulgação que os lá de fora tem
aqui. Então esse ponto de vista, meu diretor Robson Paz, admitiu. E
nesse horário nós valorizamos a cultura popular maranhense. Eu quero
agradecer a ressalva do Deputado. Depois que eu tive o AVC, às vezes,
eu esqueço o nome das pessoas. Deputado Zé Inácio, meu conterrâneo
da Baixada Maranhense, natural de Bequimão, primeiro deputado
estadual da cidade de Bequimão. E também agradecer ao que está me
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abraçando aqui, o Vereador Professor Sá Marques, filho de uma grande
folclorista que conviveu comigo, dona Lili Sá Marques, no João Paulo.
Toda noite, de 28 para 29, ela promovia o encontro de bois de orquestra
na sua casa, lá no João Paulo. Ele era garoto. Hoje, é um grande vereador
e um grande professor. Então o que eu defendo, só para encerrar,
Deputado Zé Inácio e Deputado Wellington do Curso, que também
teve a distinção de me chamar aqui. Deputado Wellington, agradeço a
deferência e venho lutando há muito tempo, porque é preciso se fazer
o Museu da Imagem do Som do Maranhão. Eu tenho um acervo que
ninguém tem. Eu tenho Donato Alves cantando Bela Mocidade. Eu
tenho Chiquinho Naiva chorando e Donato Alves dizendo assim “Não
chora, rapaz”, no dia que o boi foi reconhecido como patrimônio
imaterial do Brasil lá no Palácio dos Leões. Então essas coisas precisam
ser preservadas, por quê? Porque a juventude de hoje não conhece, e
não poderá conhecer se não tiver uma memória. Infelizmente nós não
temos essa memória até hoje. Mas, a partir de julho, nós vamos começar
a primeira etapa desse museu. Não sei aonde vai ser. Venho lutando há
tempo para que isso aconteça, para que as pessoas leiam e tenham uma
bibliografia da cultura popular do Maranhão, tanto do Bumba-meuboi, que é a segunda manifestação cultural e folclórica do Maranhão
que é patrimônio imaterial do Brasil, assim como do Tambor de Crioula.
Então eu espero que esta Casa, composta por 42 deputados, tendo à
frente o Zé Inácio, tendo a adesão do Wellington, possam um dia
reconhecer que essa necessidade se faz cada vez mais urgente e mais
premente. Antes que eu vá embora, um grande abraço.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Desculpa por ter quebrado o protocolo, Deputado Zé Inácio, mas só
para encerrar. Eu queria também uma salva de palmas muito especial.
Nós temos outro Antônio Leite no boi, não é verdade? Nós temos
outro Antônio Leite, que tem 76 anos. Senhor Antônio Leite, levante o
braço para o pessoal lhe olhar aí. Senhor Antônio Leite, 76 anos, um
dos mais antigos do boi. Eu identifiquei o senhor lá no começo com a
Leila. Perguntei: Leila, quem é mais antigo do boi? O senhor Antônio
Leite. Então parabéns, Antônio Leite, cantor, cantador. Senhor Antônio
Leite, então, parabéns também ao senhor, 76 anos. Parabéns ao boi.
Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão,
sobre a sua população, sobre o Boi de Axixá e que continue cantando e
encantando, encantando e cantando pelo mundo afora. Que Deus
abençoe a todos vocês.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO LULA – Obrigado, Deputado Wellington. E também
agradecer ao ex-deputado Zé Raimundo, que usou a tribuna e fez os
registros históricos, porque ele vivenciou, conviveu. Não só apoiou,
mas conviveu, fazendo parte e apoiando a cultura do nosso estado. Só
rapidinho, a Leila vai uma fazer uma fala bem breve.
A SENHORA LEILA NAIVA – Eu gostaria de quebrar também
o protocolo e entregar a comenda para o Deputado Zé Inácio por ter
reconhecido o Boi de Axixá ao longo dessas seis décadas, comenda
Francisco Naiva Boi de Axixá sessenta anos. Não é tão bonita quanto
essa que acabei de receber. Eu não sei nem onde vou colocar, mas eu lhe
entrego com muito prazer. O senhor Zildeni Falcão também foi
convocado para receber lá na Casa do Maranhão, e acabou não podendo
ir por problema de saúde. E eu gostaria de entregar a ele também, que
foi o padrinho e é um padrinho muito amigo do Boi de Axixá. É uma
pessoa maravilhosa que merece receber também. Tem mais uma aí,
Auricélia. Apesar de a gente não ter uma convivência, Secretário, que
pode até ser uma cobrança de que fique mais próximo, eu vou lhe
entregar com o compromisso do senhor receber lá na Casa os fazedores
de cultura. Eu quase não vou lá, porque não tenho afinidade, mas
espero que agora a gente consiga estreitar isso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO LULA - Leila, não posso deixar de agradecer
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profundamente de coração essa homenagem. Tenha certeza que vai
estar muito bem guardada. Com certeza, eu vou guardar com muito
amor e carinho. Muito obrigado. Vamos agora assistir à toada de
comemoração destes 60 anos do Boi de Axixá, que será interpretada
pela cantadora Verônica. Verônica, assuma aí o comando. Neste
momento, com muita honra, com muita satisfação e alegria pelo
encantamento desse grande bumba-boi, mas a dor do parto é doída,
mas nós temos que partir. Tanto que o bumba-boi tem a música de
encerramento e despedida. Então vamos encerrar a sessão solene. E
quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por
comparecerem. Muito obrigado, Leila. Muito obrigado a todos os
brincantes do Bumba-boi de Axixá e aos amigos que também vieram
acompanhar esta sessão, ao nosso gabinete, aos demais assessores que
fazem parte da Casa, da TV Assembleia, ao Cerimonial, aos fotógrafos,
à imprensa que cobriu o evento. Muito obrigado a todos. Dou por
encerrada a presente Sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 881/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 371/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 01 de julho do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de cinco (05), a partir de 13/06/2019 do deputado Pastor Cavalcante,
tendo em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 04 de
julho de 2019. Deputado OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
Deputada DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA SECRETÁRIA.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 882/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 372 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 01 de julho do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 20/05/19 a 20/06/19 do deputado Paulo Neto tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 04 de
julho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado PARA
FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 883/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 368/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 27 de junho do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 14 a 28 de março de 2019 do Deputado Ricardo Rios, tendo em
vista o mesmo encontra-se sob cuidados médicos
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 01 de
julho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
DRª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2019

33

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 884/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 365/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 27 de junho do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessões Plenárias realizadas
nos meses de maio e junho/2019 da deputada Andreia Martins Rezende,
tendo em vista a mesma encontrar-se sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 01 de
julho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 885/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 385/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 04 de julho do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 01/04 a 30/04 de 2019 do Deputado Ricardo Rios, tendo em vista o
mesmo encontra-se sob cuidados médicos
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 08 de
julho de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputada
DRª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado Pará
Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO
RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 873/2019, de 05 de julho de 2019, exonerando HELIO
LUCENA DE OLIVEIRA NETO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.
Nº 874/2019, de 05 de julho de 2019, nomeando MARIO
SERGIO MONTEIRO VIANA CARNEIRO, para o Cargo em
Comissão, DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.
Nº 875/2019, de 08 de julho de 2019, exonerando BARBARA
SEYCHELLE PIRES ARAUJO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de julho do ano em curso.
Nº 876/2019, de 08 de julho de 2019, nomeando SERGIO
FELIPE DE MELO SILVA, para o Cargo em Comissão, DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de julho do ano em curso.
Nº 886/2019, de 10 de julho de 2019, exonerando SALATIEL
SANTOS SODRE, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1 de
Supervisor Pedagógico do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de julho do ano em curso
Nº 877/2019, de 10 de julho de 2019, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 805/2019 que exonerou FLANK
SANTOS VALLES PORTO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo e Resolução Administrativa nº 806/
2019, que nomeou JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA VERDE, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, publicadas no Diário da ALEMA nº
100 de 27 de junho do ano em curso.
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Nº 878/2019, de 10 de julho de 2019, exonerando a pedido,
AURINA DO LIVRAMENTO CARNEIRO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-4 de Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.
Nº 879/2019, de 10 de julho de 2019, nomeando MANOEL
DOS SANTOS NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4
de Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de julho do ano em curso.
Nº 880/2019, de 10 de julho de 2019, nomeando MARIA DE
LOURDES DA COSTA LEITE, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.
Nº 887/2019, de 10 de julho de 2019, nomeando SALATIEL
SANTOS SODRE, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1 de
Coordenador da Creche do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de julho do ano em curso
Nº 888/2019, de 10 de julho de 2019, nomeando JOÃO
BATISTA DE MAGALHÃES, para exercer o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de julho do ano em curso.

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 011 /2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº
082/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
“Cria a Política de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome da
depressão nas redes públicas de saúde e dá outras providências.”
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
J ustiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo (Parecer
nº165/2019), vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.
A politica de que trata a propositura de lei, tem por objetivos:
episódios depressivos; depressão bipolar; distimia; depressão atípica;
depressão sazonal; depressão pós-parto; depressão psicótica.
Registra a Justificativa do autor que, apesar do alto índice e de
sua crescente incidência na sociedade moderna, a depressão ainda é
uma síndrome muito mistificada entre os brasileiros e relacionada com
inverdades como: frescura, fraqueza e falta de Deus.
Argumenta ainda o autor, que o Estado não pode se furtar da
responsabilidade em relação à saúde pública e tem o dever de esclarecer
esta doença que tanto desencadeia sofrimento, incapacita a pessoa de
sentir prazer e a faz perder a vontade de viver, podendo levar ao
suicídio. O desconhecimento acerca da doença leva o indivíduo a padecer
duplamente, pois demoram a buscar auxílio médico e ficam sofrendo
os sintomas sem o tratamento necessário e, também, por pré-conceitos
da população que julgam muitas vezes que a pessoa doente não reage
porque não quer ou por fraqueza de caráter.
Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar de que o presente tem o objetivo de detectar a doença da
depressão ou evidências de que ela possa vir a ocorrer, visando prevenir
seu aparecimento.
O Brasil é o País com maior prevalência de depressão da América
Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás
somente dos Estados Unidos, que têm 5,9% de depressivos.
A síndrome da depressão e os diferentes distúrbios afetivos
geram tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo,
de apetite, ausência de prazer e oscilações de humor que levam a um
vazio existencial e em pensamentos suicidas.
Ficam compreendidos como depressão também os seus diversos
distúrbios conhecidos como: episódios depressivos, depressão bipolar,
distimia, depressão atípica, depressão sazonal, depressão pós-parto e
depressão psicótica.
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O substitutivo adotado no âmbito da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, também esclarece que, para a realização da política
de que trata o projeto de Lei, poderão ser realizados convênios com a
iniciativa privada, conforme as necessidades apresentadas para sua
implantação.
Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por criar uma política
voltada para o diagnostico e tratamento da síndrome da depressão nas
redes públicas de saúde.
Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do presente Projeto de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do
Projeto de Lei nº 082/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 10 de julho de 2019.
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira

Vota contra

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 013/2019
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº
250/2019, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que “Estabelece
as diretrizes estaduais para a implementação de cuidados paliativos
direcionados aos pacientes com doenças ameaçadoras à vida, e dá
outras providências.
Os cuidados paliativos, de que estabelece a propositura de lei,
consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar,
que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus
familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da
prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação
impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais,
psicológicos e espirituais.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
J ustiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do texto original (Parecer nº
280/2019), vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.
Registra a Justificativa do autor que, em 2002 a Organização
Mundial da Saúde - OMS definiu os cuidados paliativos como uma
abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos enfermos que
enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável com
prognostico limitado, e/ou doença grave (que ameace a vida), e suas
famílias, através da prevenção e alívio do sofrimento, com identificação
precoce, avaliação adequada e tratamento rigoroso dos problemas
físicos, psicossociais e espirituais. Quando a morte é inevitável e
iminente, a abordagem dos cuidados paliativos, evitando procedimentos
desproporcionais é a forma de assegurar dignidade no morrer. A
integridade individual e o respeito pelas decisões do paciente devem
prevalecer diante das tentativas desenfreadas do médico manter o
paciente vivo.
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Inicialmente, quanto à temática da proposição, deve-se
ressaltar que o Ministério da Saúde editou a Resolução nº 41, de
31 de outubro de 2018, que normatiza a oferta de cuidados
paliativos como parte dos cuidados continuados integrados no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de cuidados
destinados a toda pessoa afetada por uma doença que ameace a
vida, seja aguda ou crônica. Os cuidados paliativos são tomados a
partir do diagnóstico de uma enfermidade, visando a melhoria da
qualidade de vida do paciente e seus familiares. Entre os cuidados
estão apoio psicológico e medicamentos para aliviar dores que
ele tenha. Outras doenças além do câncer, como doenças
neurodegenerativas como as demências (Alzheimer, Parkinson)
também podem receber o cuidado.
Registra-se que a mencionada Resolução, propõe que nas
redes de atenção à saúde, seja claramente identificada e observada
as preferências da pessoa doente quanto ao tipo de cuidado e
tratamento médico que receberá. Na perspectiva dos cuidados
paliativos, trata-se também da aceitação da morte como um
processo natural, não a acelerando, nem a retardando (com uso
de equipamentos ou procedimentos), buscando sempre oferecer
suporte que permita ao paciente viver o mais autônomo e ativo
possível.
Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.
É inegável o caráter meritório do projeto de lei sob exame,
visto que o mesmo é muito sensível às dificuldades pelas quais passam
os pacientes com doenças ameaçadoras à vida e, seguindo o Princípio
Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana traça diretrizes
essenciais para que esses pacientes e seus familiares tenham um
tratamento digno no Estado do Maranhão.
Em virtude das considerações acima descritas, no mérito, no
âmbito desta Comissão, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 250/2019, na forma do texto original.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela
aprovação do presente Projeto de Lei nº 250/2019, na forma do texto
original
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do
Projeto de Lei nº 250/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 10 de julho de 2019.
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira

Vota contra

P O R T A R I A Nº 533/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 138/2019-GMI,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras ROSEMARY CRISTINA ALVES
COELHO AZEVEDO, matrícula nº 1645910 e SARA MANUELA
CAVALCANTE GUEDES, matrícula nº 1658111, ambas lotadas no
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Gabinete Militar, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor
Substituto da Ata de Registro de Preços nº 036/2019, que versa sobre
manutenção de 2º e 3º nível em extintores com recarga e pintura de
combate a incêndio, com vigência até o dia 24 de junho de 2020,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/
2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09
de julho de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO QUARTO APOSTILAM ENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 015/2016-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
empresa TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA. OBJETO:
Retificação da numeração do Termo Aditivo firmado em 19 de junho de
2019, equivocadamente descrito como “TERCEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2016”, em razão da pré-existência
de um Terceiro Termo Aditivo, firmado em 17 de dezembro de 2018,
passando a descrição do aditivo a contar da seguinte redação:
“QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO E A EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES
NORDESTE LTDA., NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.”. BASE
LEGAL: §8º, do art. 65, da Lei Federal 8.666/93. DATA DA
ASSINATURA: 08/07/2019. ASSINATURA: Deputado Othelino
Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. São Luís-MA, 10 de julho de 2019. Tarcísio Almeida Araújo
- Procurador-Geral da ALEMA.
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