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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/07/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 16/07/2019

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 371/19, de autoria do Poder

Executivo, encaminhado pela Mensagem n° 052/19, que altera a Lei n°
8.562, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a criação da
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do
Maranhão – AGERP/MA, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 372/19, de autoria do Poder
Executivo, encaminhado pela Mensagem n° 054/19, que altera a Lei n°
6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado do Maranhão), e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 373/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que institui a Política Estadual de Incentivo
e Apoio a Construção de Cisternas nas propriedades Rurais no Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 374/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que assegura o custeio de óculos de grau
para as crianças que possuem problemas na visão, em razão da
microcefalia.

3. PROJETO DE LEI N° 375/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as Diretrizes Estaduais para as
ações Informativas e Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI N° 376/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a política de assistência à
saúde de pessoas com Acromatose (Albinismo) no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 075/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor Daniel Domingues
de Sousa Filho.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 076/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Wilson Luiz
Barbosa Ribeiro.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 077/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Sargento Sá a Silvio Carlos Leite Mesquita.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 074/19,

de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, concedendo o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor José Reis Neto, natural de Palmares,
no Estado de Pernambuco.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 368/19, encaminhado pela Mensagem

Governamental n° 051/19, que dispõe sobre a criação do Sistema
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e
de Pequeno Porte – SUSAF/MA e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 369/19, encaminhado pela Mensagem
Governamental n° 050/19, que disciplina procedimentos a serem
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  3ª 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  4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 15 DE JULHO DE 2019.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos. 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 RAFAEL LEITOA (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor
Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 053 / 19

São Luís, 15 de julho de 2019.
Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que altera a Lei nº 6.546, de 29 de dezembro de 1995, que dispõe sobre
o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do
Maranhão, a Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, que reorganiza a
estrutura da Empresa Maranhense de Administração de Recursos
Humanos e Negócios Públicos - EMARHP, extingue a Comissão Central
Permanente de Licitação, recria a Secretaria de Estado do Turismo,
transforma a Secretaria Extraordinária de Programas Especiais em
Secretaria de Estado de Programas Estratégicos, e dá outras
providências, e a Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, que dispõe
sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

É consabido que o princípio da eficiência, insculpido no art.
37, caput da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços
públicos com presteza e rendimento funcional, bem como a
reorganização da estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade
da execução das atividades a seu cargo.

A Lei nº 6.546, de 29 de dezembro de 1995, ao dispor sobre o
Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão,
estabelece, em seu art. 44, que a instalação de hidrantes, nos logradouros
públicos, é de competência da entidade que opera e mantém o sistema
de abastecimento de água da localidade.

Não obstante, considerando que o Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Maranhão tem, dentre outras atribuições, a de auxiliar na
prevenção e combate a incêndios, a Medida Provisória em apreço tem
por finalidade estabelecer a competência da referida Corporação para,
com auxílio do órgão ou entidade responsável pelo sistema de
abastecimento de água, instalar e realizar a manutenção de hidrantes.

É proposta, ainda, a alteração da Lei nº 11.000, de 02 de abril
de 2019, com vistas possibilitar que, em caso de justificada necessidade
e mediante prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, as
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Comissões Setoriais de Licitação possam conduzir os procedimentos
licitatórios para Registro de Preços.

Isso porque há licitações cujo objeto exige conhecimentos
específicos/técnicos, de modo que os órgãos com atuação na área
respectiva poderão melhor conduzir o procedimento, em especial na
fase interna que compreende, por exemplo, a elaboração do projeto
básico ou do termo de referência que têm por finalidade especificar
com nível de precisão adequado o objeto do contratação pretendida.

Por fim, a alteração legislativa em apreço designa a Secretaria
de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP
como instituição competente pela gestão do Fundo Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente - FEDCA.

A Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, (art. 52, inciso V)
dispõe que a gestão do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente é de competência da Fundação da Criança e do Adolescente
do Estado do Maranhão - FUNAC que, em conformidade com o inciso
IV do artigo 51 da referida norma, está vinculada à SEDIHPOP.

Considerando que, por meio do Decreto nº 34.779, de 26 de
abril de 2019, a SEDIHPOP passou a contar com unidade de
competência com atuação específica no tema, a mudança da instituição
responsável pela gestão do FEDCA mostra-se essencial ao alcance de
sua finalidade relacionada à arrecadação e aplicação de recursos em
programas de instituições governamentais e não governamentais que
visem atender e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.

Todas as propostas aqui apresentadas demonstram a relevância
desta Medida Provisória tanto para as atividades de prevenção e
combate a incêndios quanto para as contratações públicas e para o
desenvolvimento das ações relacionadas aos direitos da criança e do
adolescente.

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se garantir
o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a própria supremacia do
interesse público, o que demanda velocidade na realização de mudanças
administrativas, evitando-se interrupções no funcionamento da máquina
pública.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento
dos requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual,
aptos a legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida
Provisória ora proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 296, DE 12 DE JULHO DE 2019.

Altera a Lei nº 6.546, de 29 de dezembro de 1995,
que dispõe sobre o Código de Segurança contra
Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão, a Lei
nº 11.000, de 02 de abril de 2019, que reorganiza
a estrutura da Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios
Públicos - EMARHP, extingue a Comissão Central
Permanente de Licitação, recria a Secretaria de
Estado do Turismo, transforma a Secretaria
Extraordinária de Programas Especiais em
Secretaria de Estado de Programas Estratégicos,
e dá outras providências, e a Lei nº 10.213, de 9 de
março de 2015, que dispõe sobre a estrutura
orgânica da Administração Pública do Poder
Executivo do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º O art. 44 da Lei nº 6.546, de 29 de dezembro de 1995,
que dispõe sobre o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do
Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 44. Nos logradouros públicos, a instalação e a
manutenção de hidrantes competem ao Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Maranhão - CBMMA.
§ 1º Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, o
Corpo de Bombeiros Militar contará com o auxílio do órgão
ou entidade responsável pelo sistema de abastecimento de
água da localidade onde será instalado o hidratante.
§ 2º Em face dessa competência, o Corpo de Bombeiros
Militar terá amplo acesso a tod as as empresas
concessionárias do Sistema de Abastecimento de Água,
visando garantir as condições técnicas imprescindíveis ao
bom funcionamento de hidrantes, bem como ao
funcionamento das viaturas destinadas ao atendimento da
população em caso de incêndios” (NR).

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, passa
a vigorar acrescido do § 6º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 11 (...)
(...)
§ 6º Em casos excepcionais, mediante justificada necessidade,
o Governador do Estado poderá, por Decreto, atribuir aos
órgãos e entidades do Poder Executivo a competência para
realizar, por meio da respectiva Comissão Setorial de
Licitação, procedimentos licitatórios para o Sistema de
Registro de Preços.”

Art. 3º Ficam convalidados eventuais procedimentos licitatórios
realizados para o Sistema de Registro de Preços que, conduzidos pela
respectiva Comissão Setorial de Licitação dos órgãos e entidades do
Poder Executivo, tenham se iniciado, desenvolvido ou concluído até a
data de publicação desta Medida Provisória.

Art. 4º O inciso V do art. 52 da Lei nº 10.213, de 9 de março de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 52. (...)
(...)
V - Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente -
FEDCA, gerido pela Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP;
(...).” (NR).

Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,        DE                        DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 054 / 19

São Luís, 15 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
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altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado do Maranhão), e dá outras providências.

É cediço que o Estado do Maranhão exerce a contento suas
funções por meio dos seus servidores, submetidos ao regime jurídico
da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado do Maranhão), dispondo, em vista disto, de
competência para acompanhar o desempenho e aferir a regularidade
das condutas funcionais apresentadas pelos mesmos.

Tal competência advém do poder disciplinar, que consiste na
atribuição de que dispõe a Administração Pública para apurar as
infrações administrativas e punir, caso necessário, os agentes
responsáveis, em observância aos princípios da moralidade, da
legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, previstos
no art. 37 da Constituição Federal.

Destarte, inúmeros servidores figuram atualmente como
acusados em processos administrativos disciplinares, suscitando ao
longo do procedimento, com recorrência, problemas de saúde, em
especial, de natureza psiquiátrica, o que dá ensejo a inúmeros
sobrestamentos processuais e inviabiliza a apuração pelas comissões
processantes dos ilícitos administrativos.

O Projeto de Lei em comento visa, através da alteração da Lei
nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado do Maranhão) promover a inclusão de atribuição à
Junta Médica Oficial do Estado para, ao elaborar o laudo médico
conclusivo, manifestar-se sobre a capacidade ou não do servidor de
acompanhar os atos processuais disciplinares, ainda que afastados das
atividades laborais para tratamento de saúde.

Objetiva-se garantir maior agilidade aos procedimentos
administrativos, em atendimento aos princípios da celeridade, da
razoável duração do processo, da economia e da efetividade processual,
essenciais à consagração do devido processo legal, previstos pela
Constituição Federal no art. 5º, incisos LIV e LXXVIII.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 372 / 19

Altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Maranhão), e dá outras providências.

Art. 1º  Fica acrescido o § 6º ao art. 123 da Lei nº 6.107, de 27
de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Maranhão), que terá a seguinte redação:

“Art. 123. (...)
(...)
§ 6º Nas hipóteses dos §§ 1º, 2º e 5º, o servidor que figurar
como acusado em processos administrativos disciplinares
será avaliado pela Junta Médica Oficial do Estado que
expedirá laudo avaliando expressamente a capacidade de
acompanhamento dos atos processuais, mesmo que
eventualmente em tratamento médico. No caso de a Junta
Médica afirmar a capacidade do acusado, o processo
administrativo disciplinar seguirá a sua tramitação.”

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 373 / 19

Institui a Politica Estadual de Incentivo e Apoio a
Construção der Cisternas nas propriedades  Rurais
no Estado do Maranhão..

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica instituída no Estado a Política Estadual de
Incentivo e Apoio à Construção de Cisternas nas Propriedades Rurais,
com o objetivo de melhor aproveitar e fomentar o uso racional das
águas no Estado.

Art. 2º - Para os fins desta lei entendem-se como propriedades
rurais, todas as areas do Estado de terreno da zona rural,
compreendendo o imovel rural o predio rustico, de area continua,
qualquer que seja a sua localização, que se destine a exploraçãoextrativa
agricola, pecuaria ou agroindustrial, quer atraves de planos publicos de
valorização, quer atraves da iniciativa privada.

Art. 3.º -  São diretrizes da Política Estadual de Incentivo e
Apoio à Construção de Cisternas nas Propriedades Rurais:

I – O mapeamento das propriedades e do estudo da viabilidade
técnica pelo governo do Estado através da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Pesca;

II – O fornecimento aos proprietários rurais de materiais para
a construção das cisternas;

III – A capacitação de pedreiros das comunidades e das famílias
beneficiadas no processo de construção das cisternas;

IV – A preparação das famílias para o uso e conservação da
água das chuvas armazenadas nas cisternas;

V – A formação de multiplicadores em gestão de recursos
hídricos e gestão de projetos;

VI – A busca pela emancipação das comunidades e a criação de
condições para as atividades geradoras de rendas. Exemplo: (pequena
agricultura e criação de animais);

VII – A melhoria da qualidade de vida de muitas famílias de
agricultores.

Art. 4º -  São beneficiários diretos da Política Estadual de
Incentivo e Apoio à Construção de Cisternas nas Propriedades Rurais:

I – Agricultores;
II – Agricultores familiares;
III – Empresas rurais;
IV – Grupos informais de agricultores;
V – Comunidades rurais;
VI – Associações de trabalhadores e agricultores;
VII – Pequenos agrupamentos rurais e semiurbanos.
Art. 5º -  A execução e coordenação da política prevista por

esta lei será de responsabilidade da Secretaria Estadual de Agricultura,
Pecuaria e Pesca e/ou outro orgão estadual designado na forma da
legislação vigente e das Secretarias Municipais que respondam por
esta área.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
a conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 7.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa instituir a Política Estadual de
Incentivo e Apoio a Construção de Cisternas nas Propriedades Rurais
do Estado.

Segundo o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE, foram
recenseadas no Maranhão 219.765 propriedades agropecuárias
abrangendo 12.233.613 hectares. Portanto, trata-se de um projeto
abrangente e de grande efetividade, com logística complexa e impactos
significativos para a capacitação e mobilização dos proprietários rurais.

As drásticas mudanças climáticas atualmente em curso dirigem
a atenção mundial para uma possível escassez ou desequilíbrio de
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distribuição dos recursos hídricos. Essas mudanças fazem surgir a
necessidade de uso racional da água, compreendida sua finitude e o
dever do Estado de propor caminhos para sua melhor utilização e
economia.

Além das utilidades evidentes das aguas pluviais para as
propriedades rurais, as medidas propostas no presente projeto também
poderão ser utilizadas para outros fins, como, por exemplo: na
pulverização de aviários de frango e na lavagem de estábulos de gado
leiteiro, importantes atividades rurais.

Sabe-se que a perfuração de poços artesianos pelos produtores
rurais tem custo muito elevado e que, por vezes, é necessária a perfuração
de mais de um poço na mesma área, o que torna a pratica inviável na
maioria das propriedades. Assim, as cisternas se apresentam como a
melhor solução no combate a escassez de água, visto seu custo-benefício.

Nossa proposta não se limita a construção de cisternas,
abrangendo também ´várias outras medidas benéficas a toda a
comunidade rural maranhense, como a capacitação de pedreiros e
famílias e formação de multiplicadores em Gestão de Recursos Hídricos
e Gestão de Projetos.

A fim de que possamos melhorar a qualidade da água consumida
pelas famílias maranhenses e, consequentemente, sua qualidade de
vida, propomos o presente projeto de lei, aguardando o apoio de nossos
pares.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 15 de julho de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 374 / 19

Assegura o custeio de óculos de grau para as
crianças que possuem problemas na visão, em
razão da microcefalia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - O poder Executivo deverá custear óculos de grau
para crianças que possuem problemas na visão, em razão da microcefalia,
na hipótese seguinte:

I - Crianças que pertençam à família inscrita no Cadastro Único
para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda
familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo
nacional.

Artigo 2º - Para que se tenha acesso ao benefício, será necessário
apresentar:

I – Indicação do Número de Identificação Social – NIS, atribuído
pelo Cadastro Único, para Programas Sociais do Governo Federal.

Artigo 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão, 15 / 07 /2019. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

Em 2015 ocorreu um aumento do número de nascimento de
crianças com microcefalia, em razão da infecção das gestantes pelo
Zika Vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A microcefalia é
uma condição neurológica rara em que a cabeça e o cérebro da criança
são significativamente menores se comparados as de outras crianças
da mesma idade e sexo. A microcefalia normalmente é diagnosticada no
início da vida e é resultado do cérebro não crescer o suficiente durante
a gestação ou após o nascimento.

Em razão do pouco espaço para o crescimento do cérebro,
essas crianças possuem consequências no desenvolvimento, tais como:
problemas de coordenação motora e equilíbrio, epilepsia, paralisia
cerebral, atraso no crescimento, aprendizado e linguagem. A realidade
dessas crianças é muito difícil e baseada em uma luta diária, entre

fisioterapias, trabalhos de reabilitação, fonoaudiologia, terapias e
cuidados especiais.

Uma pesquisa inédita estudou a visão de recém-nascidos com
microcefalia e o resultado se soma à lista de preocupações provocadas
pela doença. Quase 40% dos bebês analisados apresentam alterações
na retina e problemas graves nos olhos. Estudos informam que 40
bebês nascidos com microcefalia em razão do Zika Vírus, foram
constatados que 30% deles possuem problemas de visão.

Dessa forma, a proposta pretende assegurar a essas crianças
que, em razão da microcefalia já possuem problemas neurológicos e
motores, o custeio de óculos de grau, ajudando a enfrentar os problemas
de visão decorrentes da microcefalia.

Apontamos a importância deste benefício na vida das crianças
que possuem problemas de visão em decorrência da microcefalia e
fazem parte de famílias com renda baixa.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente propositura, pois, seus efeitos aos que
necessitam são diretos e de suma importância para que tenham uma
melhor qualidade de vida.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, 15 / 07 /2019. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 375 / 19

ESTABELECE AS DIRETRIZES ESTADUAIS PARA
AS AÇÕES INFORMATIVAS E PALIATIVAS
SOBRE A FIBROMIALGIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º – Ficam instituídas as Diretrizes Estaduais para as
Ações Informativas e Paliativas sobre a Fibromialgia e assistência às
pessoas acometidas por fibromialgia.

Art. 2º – As diretrizes a que se refere o caput desse artigo se
substanciam em:

I – realização de campanhas de divulgação sobre as
características da doença e seus sintomas, veiculadas em formatos
acessiveis e com linguagem de fácil entendimento, inclusive nas escolas,
para conscientização de alunos e professores e combate ao bullying,
informando as  precauções que devem ser tomadas pelas pessoas
acometidas por fibromialgia e orientações sobre os tratamentos
adequados como suporte aos enfermos e às suas famílias;

II – instituição de parcerias e convênios entre órgãos públicos,
entidades da sociedade civil e empresas privadas, a fim de produzir
trabalhos conjuntos sobre a doença;

III – adoção por hospitais públicos de programas no qual
designarão data e local para encontros mensais entre associações e
pacientes diagnosticados com fibromialgia, para acolhimento e
orientação;

IV – eficiência, humanização e acessibilidades no atendimento
às pessoas acometidas por fibromialgia.

Art. 3º – Após o primeiro atendimento em unidades básicas de
saúde, postos de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais,
havendo indícios clínicos de ser o paciente portador da enfermidade
tratada por essa lei, os exames devem ser priorizados aos casos suspeitos
e, caso confirmada a fibromialgia, os portadores deverão ser
encaminhados aos centros de referência para tratamento por
especialistas.

Art. 4º – As pessoas acometidas por fibromialgia que se
encontrem em privação de liberdade em quaisquer dos estabelecimentos
prisionais do Maranhão deverão ficar em celas separadas nos períodos
de crise da doença com os devidos atendimentos para o tratamento.

Art. 5º – O Estado do Maranhão poderá criar, em parceria com
as instituições de ensino superior públicas e particulares maranhenses,
o Cadastro Estadual de Portadores de Fibromialgia, sistema de
informação cujos objetivos são a obtenção de dados epidemilógicos
sobre a população atingida, facilitar o acompanhamento do tratamento
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dos pacientes e contribuir para o desenvolvimento de pesquisas
científicas sobre as doenças.

Art. 6º – As ações previstas no artigo 2º serão intensificadas
anualmente, durante todo o mês de maio e, especialmente, no dia 12
deste mês, a ser instituído como o Dia Estadual da Fibromialgia, fazendo
parte das campanhas de conscientização veiculadas em formatos
acessíveis e com linguagem de fácil entendimento.

Art. 7º – As empresas públicas, empresas concessionárias de
serviços públicos e empresas privadas poderão dispensar, durante
todo horário de expediente, atendimento prioritário às pessoas
acometidas por fibromialgia.

Art. 8º – O Poder Público poderá buscar meios de garantir o
acesso dos pacientes às medicações de comprovada eficácia no controle
da Fibromialgia, via Farmácia Estadual de Medicamentos
Especializados - FEME, aos fármacos financiados pelo erário.

Parágrafo único – A distribuição dos fármacos que poderão
ser disponibilizados pelo Poder Público considerará a dosagem ajustada
individualmente, sendo garantida por meio de fornecimento direto da
medicação, mediante apresentação do receituário.

 Art. 9º – Nos casos de impossibilidade de fornecimento dos
medicamentos utilizados no tratamento da Fibromialgia pela Farmácia
Estadual de Medicamentos Especializados – FEME, o Estado do
Maranhão poderá, se houver disponibilidade financeira, realizar o
ressarcimento dos gastos realizados pelos pacientes com a medicação
temporariamente indisponível.

§1º - O ressarcimento pela compra de medicamentos só poderá
ser realizado mediante comprovação por meio hábil, devendo ser a
nota fiscal de qualquer estabelecimento que comercialize fármacos
devidamente individualizada com a numeração do Cadastro de Pessoa
Física – CPF e do Documento de Identidade do paciente.

§2º - Uma vez apresentada a documentação hábil ao processo
de dispensação dos medicamentos junto ao Sistema Único de Saúde, o
tempo para a primeira dispensação não poderá ser superior a 10 dias;

 §3º - As unidades estaduais de dispensação de medicamentos
do Sistema Único de Saúde também encaminharão os pacientes às
respectivas associações para que lhes ofereçam o suporte adequado.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor após 60 (sessenta) dias da
data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 05 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa estabelece as diretrizes estaduais para as ações informativas
e paliativas sobre Fibromialgia, enfermidade que atingem um número
considerável de pessoas em todo o país e no Maranhão há uma grande
dificuldade em realizar os exames essenciais para o tratamento desses
problemas de saúde, muito em virtude da alta demanda sob o Sistema
Único de Saúde – SUS, que se agravou no cenário de crise econômica
onde muitas pessoas perderam seus planos de saúde.

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas

legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Considerando que a saúde é um direito social disposto no art.
6º e 196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a
União e os Estados legislar sobre a saúde, que o art. 23, II, aduz ser
competência comum entre os entes federados cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência - todos da Constituição da República de 1988 - e as mesmas
previsões encontram-se dispostas na Constituição do Estado do
Maranhão, esse Projeto visa à proteção da saúde, da assistência aos
portadores de deficiência invisível e a promoção de tão importantes
direitos fundamentais.

Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela
aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o
entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor de uma
melhor prestação de serviços de saúde pública para os maranhenses.

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 05 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

PROJETO DE LEI N° 376 / 19

Dispõe sobre a política de assistência à saúde de
pessoas com Acromatose (Albinismo) no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA
Art. 1º Fica concedida prioridade às pessoas portadoras de

Acromatose (Albinismo) na marcação de consultas dermatológicas e
oftalmológicas, no âmbito do Estado do Maranhão, na rede pública de
saúde, respeitado o protocolo de classificação de risco.

 Parágrafo único. A prioridade explicitada no caput deve ser
compartilhada com outras já existentes de idosos, pessoas com
deficiência, gestantes, portadores de doenças crônicas e outros grupos
previstos em lei, respeitado o protocolo de classificação de risco.

 Art. 2º A pessoa com Acromatose deve comprovar tal condição
mediante apresentação de laudo médico, contendo a respectiva
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde - CID, a assinatura e o carimbo com o número do registro do
médico competente no Conselho Regional de Medicina - CRM.

 Art. 3º Fica a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão
obrigada a fornecer filtro solar, roupas e chapéus apropriados para
proteção dos raios solares para pessoas portadoras de albinismo.

 Art. 4º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas
unidades públicas de saúde ensejará a responsabilização administrativa
de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável. 

 Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em
todos os aspectos necessários à sua efetiva aplicação.

 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O termo albinismo é originário do latim Albus (alvo, branco),
que identifica, portanto, pessoas com hipopigmentação da pele.
Acarreta, sobretudo, danos aos olhos, cabelo e pele.

Com o albinismo podem surgir diversas doenças e danos à
saúde de seus portadores, tais como diminuição da visão, eritemas
solares (queimaduras de pele, causadas por exposição ao sol), foto-
envelhecimento (causado por fatores ambientais, principalmente em
razão de exposição aos raios UV – raios ultravioletas) e, em casos mais
graves, lesões pré-malignas e malignas.

Estudos apontam que 1 (uma) em cada 17.000 (dezessete mil)
pessoas irão ter um dos tipos de albinismo no mundo. Por sua vez, tal
patologia está presente em todas as etnias, porém, sua prevalência é
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aumentada nos negros, o que leva a crer que, no Brasil e em países
africanos, a quantidade de pessoas albinas seja maior.

No Estado do Maranhão, sobretudo na Ilha dos Lençóis,
localizada no Município de Cururupu, a título de exemplo, está situada
a maior colônia de pessoas com albinismo do Brasil, com índice de
1,5% de sua população, sendo seis mil vezes maior que a média mundial.

Nesse cenário, é de suma importância a consolidação de
políticas públicas no Estado do Maranhão capazes de oferecer melhor
qualidade de vida para tais cidadãos, uma vez que convivem com
preconceitos e limitações cotidianamente enfrentadas em decorrência
de sua condição de saúde.

Portanto, peço aos nobres pares que unamos forças em prol da
construção de uma vida melhor para os portadores de albinismo, a
partir da aprovação do presente projeto de lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 11 de julho de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 075 / 19

CONCEDE Med alha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Senhor Daniel
Domingues de Sousa Filho.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo ao
Ilustre escritor maranhense Daniel Domingues de Sousa Filho.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de julho de 2019.

- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Daniel Domingues de Sousa Filho, 43 anos, maranhense, casado
com Adalmara Mendes Sousa e pai de Sofia Domingues de Sousa e
Daniel Domingues de Sousa Neto. Escritor maranhense, bacharel em
Direito, nasceu no povoado de Barreiros no Município de Arari/MA,
em 20 de julho de 1977. Mudou-se para São Luís, ainda na adolescência,
onde concluiu o Ensino Médio no Liceu Maranhense e anos após
graduou-se em Direito pela Universidade CEUMA.

O escritor maranhense apresenta um largo histórico de atuação
no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, onde participou como
membro da Comissão Técnica de Elaboração de Atualização do
Regimento Interno e da Comissão Técnica de Análise do Código de
Licitação do Estado do Maranhão e, atualmente, exerce o cargo de
Assessor Técnico Especial de Conselheiro.

Foi fundador e presidente do Instituto Maranhense de Direito
Administrativo e Municipal (IMDAM) e membro honorário da
Academia Brasileira de Direito Processual Civil (ABDPC),
contemplado como comendador da “Medalha Simão Estácio da
Silveira”, em 2014, e título de “Cidadão Ludovicense”, em 2017, ambos
pela Câmara Municipal de São Luís, e também com a Medalha de
Mérito Militar “Medalha Brigadeiro Falcão”, em 2017, pela PMMA.

Suas diversas obras consistem em dois livros: “Tribunal de
Contas do Maranhão e o Controle Externo - Legislação Consolidada
e Jurisprudência” 1ª e 2ª Edição, pelo IMDAM e EDUFMA,
publicados em 2014 e 2019, além de cinco artigos: “A PEC 25 e os
Tribunais de Contas” (2012), “Os Principios Constitucionais e
Infraconstitucionais Aplicáveis ao Processo de Contas” (2013), “A
Competência dos Tribunais de Contas de determinar Afastamento
Temporário de Gestor Público” (2014), “Reflexos do Novo CPC no
Processo de Contas” (2016), e, “Afastamento temporário de gestor
público pelos Tribunais de Contas” (2019).

Dessa maneira, é de suma importância a aprovação do presente
projeto de resolução legislativa para concessão da Medalha do Mérito
Legislativo “Manoel Beckman” ao escritor maranhense Daniel

Domingues de Sousa Filho em decorrência de sua longa e reconhecida
trajetória; e é o que se pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de julho de 2019.
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 076 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” ao Senhor Wilson Luiz Barbosa Ribeiro.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” ao Senhor Wilson Luiz Barbosa Ribeiro, por seus serviços
prestados em prol do desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão.

Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data
da sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de
julho de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Wilson Luiz Barbosa Ribeiro, nascido em 4 de setembro de
1965, filho de Linauria Barbosa Ribeiro e Valdir Ribeiro da Silva,
também conhecido como Astro Boré, é um grande artista, instrumentista
e exímio sanfoneiro.

Sem dúvidas, umas das maiores referências musicais da cidade
de Tuntum. Astro Boré é responsável por abrir e fechar os festejos de
São Raimundo Nonato – padroeiro da cidade. Sua sanfona é lembrada
por todos os tuntuenses quando é tocada ao amanhecer, invocando
Nossa Senhora, São Raimundo Nonato e o Criador. Sem desmerecer
João Sanfoneiro, Geny, Zé Severo e Waldir Boré – pai de Wilson,
grande maestro, sanfoneiro e instrumentista.

O Astro Wilson Boré herdou a dádiva de seu pai, desde a
infância suas brincadeiras sempre foram relacionadas aos acordes da
sanfona, sempre tocava imitando Luiz Gonzaga – nosso Rei do Baião
– Sivuca, Dominguinhos, entre outros do cenário nacional. Seu amor
pela sanfona e pela cultura nordestina sempre foi grandiosa. Boré se
transformou em uma figura querida, folclórica, aplaudida e em uma das
maiores referências musicais e culturais da Cidade tuntuense.

Sua trajetória merece ser escrita, preservada e repassada para
as novas gerações. É necessário um espaço digno, um lugar sagrado
pela música, reconhecido pela MPB – Música Popular Brasileira –
para demonstrar seu potencial e qualidade como sanfoneiro. É de grande
riqueza ouvir o Astro Wilson e sua sanfona interpretando do Baião ao
Rock, principalmente, quando se transforma nos Beatles, ou quando
toca como se fosse a orquestra sinfônica de André Rieu.

Cabe, ainda, aqui citar que a identidade cultural no mundo
globalizado é fator de atração turística. O forró, o baião, o xote e o
xaxado sempre serão fator de desenvolvimento econômico, social e
cultural.

O músico é a grande síntese de diferentes elementos com
diversos talentos, inspirações, força de vontade, perseverança e
oportunidade. Uma mistura que resulta em arranjos e harmonias. O
seu temperamento calmo e a disposição em assimilar os acordes de
qualquer ritmo, juntando os temperos musicais brasileiros mais
tradicionais com pitadas de sonhos faz aflorar a sua maestria e o seu
talento musical.

 A sanfona em suas mãos faz a música se transformar em ópio
do povo. Quando o Astro faz a sanfona chorar o povo começa a
admirar. Assim, perante este artista versátil, percebemos a sua
importância para o desenvolvimento social e cultural não só da cidade
de Tuntum, mas de todo o Estado do Maranhão.

Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a
aprovação desta matéria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de
julho de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 077 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Sargento
Sá a Silvio Carlos Leite Mesquita.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Sargento
Sá a Silvio Carlos Leite Mesquita.

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

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

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “j”, que a Medalha do Mérito Legislativo
Sargento Sá será concedida aos agentes públicos que prestaram relevante
serviço na área de Segurança Pública no Estado do Maranhão.

O tenente-coronel Silvio Carlos Leite Mesquita tem 21 anos
de dedicação ao serviço público. Ingressou nos quadros da Polícia
Militar do Maranhão através do Curso de Formação de Oficiais no ano
de 1994, na Universidade Estadual do Maranhão. Em 1996 foi declarado
aspirante à oficial PM, recebendo também o título de bacharel em
Segurança Pública.

Possui um vasto currículo acadêmico. É graduado em direito
pela Universidade CEUMA (2003) e instrutor de Educação Física pela
Polícia Militar do Ceará (2007). Possui especialização em Gestão de
Trânsito e Transporte Urbano pela Universidade de Apucarana (2001);
em Direito Constitucional Aplicado pelo CEUMA (2005); em Direito
Penal e Processo Penal pela UCDB (2007); em Segurança Pública pela
Academia de Polícia Militar do Cabo Branco/PMPB (2008). E mestrado
em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (2009).

Sua carreira como oficial da PMMA teve início no extinto
Batalhão de Polícia de Trânsito – BPTran. Em seguida desempenhou
funções na Diretoria de Pessoal, na 1º Seção do Estado Maior, na
assistência do Subcomando da PMMA, e por fim, no Gabinete Militar
do Governador, sendo nomeado secretário-chefe em agosto de 2015.

Como se observa, a trajetória de Silvio Carlos Leite Mesquita
o faz merecedor da Medalha do Mérito Legislativo Sargento Sá por
prestar relevante serviço na área de Segurança Pública no Maranhão.

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

REQUERIMENTO N° 410 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Benedito Leite, pelo 100º aniversário do município, a
ser comemorado no dia 15 de julho. Requeiro, ainda, que desta
manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito, Ramon Carvalho de
Barros e ao Senhor, Demar J, Presidente da Câmara Municipal e a
todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população beneleitense bem
como da presteza e perseverança de sua administração pública que,
com muita luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de vida de
seus cidadãos, é com muita honra que presto esta singela homenagem
ao aniversário do município de Benedito Leite – MA.

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

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

REQUERIMENTO N° 411 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Caxias – MA, pela passagem dos seus 183º aniversário,
a ser comemorado no dia 01 de agosto. Requeiro, ainda, que desta
manifestação dê-se ciência ao Senhor Fábio José Gentil Pereira Rosa,
Prefeito Municipal e ao Senhor, Antônio José Bittencourt de
Albuquerque,  Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

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

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

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

REQUERIMENTO N° 412 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Pastos Bons, pela passagem do 255º aniversário do
município, a ser comemorado no dia 28 de julho. Requeiro, ainda, que
desta manifestação dê-se ciência a Senhora, Iriane Gonçalo de Sousa
Gaspar, Prefeita Municipal, e ao Vereador, o Senhor, Luiz Gonzaga
Camapum, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

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

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

 Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

REQUERIMENTO Nº 413 / 19

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, que se
registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população
de Pastos Bons, pelo 255º aniversário do Município, a ser comemorado
no dia 28 de julho.

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência a Senhora
Prefeita, Iriane Gonçalo, e ao Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Francisco Reinaldo Coelho de Sousa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de julho de 2019. -
Ariston Ribeiro - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

REQUERIMENTO N° 414 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispões o Regimento Interno destra Casa
Legislativa, requeiro que, após a deliberação da Mesa Diretora, seja
justificada a minha ausência das Sessões Plenárias entre os dias 04 a 09
de julho do corrente ano, conforme atestado em anexo.

Assembleia Legislativa, em 11 de julho de 2019. - PARÁ
FIGUEIREDO - Terceiro Secretário

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

REQUERIMENTO n° 415 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, Sr. JEFFERSON PORTELA,
solicitando que INFORME OS MOTIVOS PELOS QUAIS OS
SOLDADOS DA PMMA/18 AINDA NÃO RECEBERAM O
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DENOMINADO “RG
MILITAR”, de acordo com relatos dos próprios funcionários.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 15 de julho de 2019. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

REQUERIMENTO N° 416 / 19

Senhor presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de

congratulações à população do Município de IMPERATRIZ, pela
passagem de seu 167º (centésimo sexagésimo sétimo) aniversário, que
ocorrerá no próximo dia 16 de julho, oportunidade em que requeiro,
também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Senhor Francisco de Assis Andrade Ramos, e à Câmara
de Vereadores, daquele município, na pessoa do seu Presidente, Senhor
José Carlos Soares, a todos os vereadores e a população de Imperatriz.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

REQUERIMENTO N° 417 / 19

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento da
Srª ELISÂNGELA CORREIA CARDOSO, externando o mais
profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia
14 de julho do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

REQUERIMENTO Nº 418 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, na sessão plenária do dia 11 de julho
do ano em curso, tendo em vista a sua participação na Reunião, cujo
objetivo é tratar sobre o plano estadual de suicídio, além da Frente
Parlamentar da valorização da vida, combate a depressão à mutilação e
a grande quantidade de suicídio no Município de Imperatriz, conforme
documento em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO  - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

REQUERIMENTO N° 419 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa, que depois de ouvida a
Mesa, seja registrada nos anais desta Casa Legislativa, bem como que
seja encaminhada mensagem para a Câmara de Vereadores e Prefeitura
Municipal, votos de Congratulações pelas comemorações da passagem
do 262º (ducentésimo sexagésimo segundo) aniversário de emancipação
política da cidade de MONÇÃO – MA, a comemorar no próximo dia
16 de Julho do corrente ano.

Tal cidade localiza-se na baixada maranhense, ficando a 244 km
da Capital São Luís. Num lugar chamado Areias, índios guajajaras
foram se civilizando e atraindo outros habitantes. O lugarejo se
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desenvolveu e, em 1757, o Governador da Capitania, Gonçalo Pereira
Lobato e Souza e outras autoridades mandaram erigir o pelourinho,
símbolo da autoridade e da justiça d’el-rei, arvoraram a bandeira com
armas reais e deram três vivas ao rei, acompanhados de descargas da
tropa de infantaria. Estava criada a Vila, que recebeu o nome de Monção
e, no mesmo dia, criou-se a Freguesia, sob a invocação de São Francisco
Xavier. Distrito criado com a denominação de Monção em 16-07-
1757.

Aqui, mais do que lisonjeado, quero deixar registrado os meus
mais efusivos parabéns ao Município de MONÇÃO pelo aniversário
de sua emancipação política e aos monçonenses, sem exceção.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 15 de julho de 2019. - FELIPE
DOS PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.07.19
EM: 15.07.19

INDICAÇÃO N° 949 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor, Clayton
Noleto a recuperação da MA 132 no trecho correspondente Colinas
– Buriti Bravo.

Considerando o estado ruim que se encontra a referida estrada,
com pontos de erosão, comprometendo o trânsito de carros e pedestres
causando assim prejuízos aos mesmos. Essa solicitação visa melhoria
no desenvolvimento econômico da Região, além de proporcionar uma
melhor qualidade de vida para a população dos municípios
circunvizinhos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 15 de julho de 2019. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 950 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor, Clayton
Noleto a recuperação da MA 006  no trecho correspondente
Entroncamento BR 230 – Grajaú.

Considerando o estado ruim que se encontra a referida estrada,
com pontos de erosão e excessivo desgaste da referida MA,
comprometendo o trânsito de carros e pedestres causando assim
prejuízos aos mesmos. Essa solicitação visa melhoria no
desenvolvimento econômico da Região, além de proporcionar uma
melhor qualidade de vida para a população dos municípios
circunvizinhos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 15 de julho de 2019. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 951 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Excelentíssimo Senhor Flávio Dino,
solicitando que autorize o Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto a recuperação da MA 034, no trecho entre CAXIAS –
BAU.

Considerando o estado ruim que se encontra a referida estrada,
com vários trechos em péssima situação de trafegabilidade,
comprometendo o trânsito de carros e pedestres causando assim
prejuízos aos mesmos. Essa solicitação visa melhoria no
desenvolvimento econômico da Região, além de proporcionar uma
melhor qualidade de vida para a população dos municípios acima
citados, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 15 de julho de 2019. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 952 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a V. Ex.ª que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão
a reforma da Escola de Ensino Médio Antônio Reinaldo Porto,
situada no Bairro Mutirão, no município de Passagem Franca – MA

Considerando que a educação é uma das necessidades básicas
para o ser Humano e existe uma carência de Escolas Públicas no referido
município, onde os jovens necessitam de um ambiente melhor para seu
aprendizado. Esta solicitação também visa proporcionar uma melhor
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qualidade de vida para a população, solicitamos o atendimento ao
nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 11 de julho de 2019. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 953 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício a Governador do Estado – Senhor. Flávio Dino,
solicitando que autorize o Secretário de Estado de Educação – Senhor
Felipe Camarão a construção de uma Escola de Ensino Fundamental
com 4 salas, na ocupação NOVA VIDA situada na Zona Rural de São
Luís – MA.

Tal solicitação se faz necessária devido não existir nenhuma
Escola dessa categoria na referida ocupação que possui mais de 4 mil
famílias, e ao crescente número de jovens e adolescentes de famílias
carentes que por motivo financeiro não podem se locomover para
outros logradouros. Esta solicitação também visa melhoria no
desenvolvimento sócio-cultural, além de proporcionar uma melhor
qualidade de vida para a população, solicitamos o atendimento ao
nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 11 de julho de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 954 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, solicitando que autorize o secretário de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID), Rubens Pereira Júnior
a Melhoria de Unidade Habitacional, Melhoria Viária, Regulamentação
Fundiária e Saneamento Básico, na Comunidade NOVA VIDA, situada
na zona rural de São Luís – MA.

Considerando que é uma das necessidades básicas do ser
humano a melhoria da infraestrutura e das suas moradias, onde residem
mais de 4 mil famílias carentes e por tratar-se de uma das prioridades
do vosso governo, que objetiva uma melhora na qualidade de vida e
aumento no IDH da população, solicitamos o atendimento ao nosso
pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 11 de julho de 2019. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 955 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor

Flávio Dino e ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, Senhor
Rogério Cafeteira, solicitando a construção de uma Quadra
Poliesportiva na Comunidade NOVA VIDA situada na zona rural do
Município de São Luís – MA.

Considerando que na referida comunidade possui mais de 4
mil famílias carentes, e será de grande importância a prática desportiva,
onde as crianças e jovens terão seus momentos de lazer, integração
social e incentivo ao esporte, melhorando assim sua qualidade de vida,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 11 de julho de 2019. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 956 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja enviado ofício ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor. Flávio Dino, solicitando-lhe providencias junto ao
Secretário de Estado de Saúde, Senhor, Carlos Lula objetivando a
construção de uma Unidade de Saúde Básica na Comunidade NOVA
VIDA, situada na zona rural no Município de São Luís – MA.

Justifica-se esta indicação por se tratar de uma comunidade
carente com mais de 4 mil famílias que não tem acesso fácil aos
tratamentos emergenciais e de urgência e necessita de um melhor
atendimento no setor de saúde pública, melhorando assim a qualidade
de vida de seus moradores e bairros adjacentes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio Manoel Bequimão”,
em São Luís, 11 de julho de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 957 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado,
Flávio Dino, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a extensão da licença-maternidade em casos
de monoparentalidade às servidoras públicas do Estado do
Maranhão, promovendo ações de proteção à família, à maternidade e
à infância, conforme estabelece o art. 203, I, da Constituição Federal.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre servidores
públicos do Estado,  em observância ao artigo 43, IV da Constituição
do Estado e ao entendimento jurisprudencial de que, por regime jurídico
dos servidores públicos deve-se compreender o “conjunto de normas
que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou
contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes” (STF, ADI-
MC 766-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 03-09-1992,
v.u., RTJ 157/460), bem como ao artigo 152 do Regimento Interno
desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a indicação torna-
se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 julho
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI Nº_____/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO
DISPÕE SOBRE A LICENÇA-MATERNIDADE
DAS SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. Acrescenta o parágrafo sexto ao art. 138 da Lei nº
6.107, de 27 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado e dá outras providências, com a
seguinte redação:

Art. 138. (...)
“§ 6º. Terá direito a acréscimo de 20 (vinte dias) à licença-

maternidade a servidora que comprovar a monoparentalidade,
devendo gozá-los de forma sucessiva aos dias já garantidos no caput
deste artigo”.

Art. 2º. O art. 140 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado e dá
outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 140. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial
para fins de adoção serão concedidos cento 180 (cento e oitenta) dias
de licença remunerada, a partir da adoção ou concessão da guarda,
independentemente da idade da criança e, em casos de adoção
monoparental, serão acrescidos 20 (vinte dias) à licença.

JUSTIFICATIVA

De acordo com Alagoano (2013), um dos empecilhos à mulher
no mercado de trabalho é um fato biológico: a maternidade. Por conta
dos seus efeitos reflexos, como o necessário afastamento da mulher
durante os meses finais da gestação e nos primeiros meses de vida da
criança, os empregadores preferem contratar homens para redução dos
custos. Para equilibrar essa balança, em 2008 entrou em vigor a Lei
11.770 de 2008, que prevê incentivo fiscal às empresas que aderirem
ao Programa Empresa Cidadã, que amplia a licença-maternidade de
cento e vinte para cento e oitenta dias.

Parece pouca coisa, mas esses sessenta dias acrescidos à licença
tradicional prevista na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT são
muito valiosos para as mães e crianças e seus impactos não são
determinantes para qualquer modificação na situação das mulheres no
mercado de trabalho, conforme estudo realizado por Carvalho, Firpo e
Gonzaga (2006, p. 516):

propostas que visem alongar o período de licença-maternidade
podem ser positivas, uma vez que o custo em termos de distorções no
mercado de trabalho parece ser pequeno, enquanto uma extensa literatura
na área de saúde fornece subsídios para se crer que o usufruto desse
benefício tende a ser bastante grande para mães e recém-nascidos.

No âmbito da saúde, a amamentação exclusiva é recomendada
pela World Health Organization - WHO até o sexto mês de vida da
criança como estratégia de prevenção às mortes infantis e como
promotor da saúde física e mental da mulher e do bebê. Embora as
vantagens sejam de conhecimento geral, a prática tem entrado em
declínio no mundo todo e um dos motivos é a influência negativa do
trabalho feminino, por isso medidas como a ampliação da licença-
maternidade começaram a ser discutidas no Brasil.

A pesquisa de Venancio, Rea e Saldiva (2010) analisou a
prevalência da amamentação exclusiva segundo a situação de trabalho
das mães e identificou um maior percentual de crianças que se
alimentavam somente de leite materno entre as mulheres que
desfrutavam da licença-maternidade, índice que reduzia à medida que
as elas retornavam às atividades laborais (antes dos seis meses
recomendados pela WHO, frise-se, o que interrompe de forma abrupta
o desenvolvimento da criança, especialmente se se considerar que,
para Calnen (2007) a mulher e seu filho necessitam estar juntos por

vários meses após o nascimento porque a atividade cerebral do bebê é
emocional e fisiologicamente muito dependente da de sua mãe).

Considerando essas informações, o Estatuto dos Servidores
do Estado do Maranhão prevê a licença-maternidade de cento e oitenta
dias, estando em consonância com as recomendações dos organismos
internacionais. Ocorre que os desafios enfrentados pelas mulheres
quando se tornam mães são muitos e um deles é o abandono paterno.
Os dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ informam que há 5,5
milhões de crianças sem nome do pai na certidão de nascimento. Visto
isso, o projeto de lei ora apresentado pretende conceder às servidoras
públicas do Estado do Maranhão que criam seus filhos de forma
independente vinte dias adicionais à licença-maternidade. Esses vinte
dias são análogos à licença-paternidade prevista no art. 141 da Lei nº
6.107, de 27 de julho de 1994 (os tradicionais cinco dias previstos na
Constituição Federal, acrescidos de outros quinze dias para os genitores
que comprovem participação em atividades de paternidade responsável
promovidas pela Secretaria de Estado da Gestão e Previdência).

O Estado do Maranhão tem empreendido esforços para mudar
gradativamente a realidade de uma sociedade que sobrecarrega as
mulheres com responsabilidades domésticas e, especialmente, as
responsabilidades com os filhos. Iniciativas como o Programa
Paternidade Responsável são bastante louváveis e devem ser
fomentadas, mas ainda não resolvem as dificuldades enfrentadas pelas
famílias monoparentais.

A doutrina espanhola é receptiva à essa ideia. Castillo (2007)
aduz que, nos casos de mulheres que criam seus filhos sozinhas,
exercendo o papel de mãe e pai, a acumulação desses direitos é possível,
devendo ser desfrutados em períodos sucessivos. Essa também é a
opinião de Thomé (2009), para quem, nesses casos, a restrição a uma
licença prejudica o direito da criança ao cuidado e atenção, devendo o
progenitor de família monoparental ter direito aos dois benefícios de
forma sucessiva.

Considerando que esses vinte dias adicionais poderão, ainda,
ser dedicados à alimentação da criança por amamentação exclusiva,
aumentam os benefícios à saúde física e psicológica do bebê e da mãe.
Nesse sentido, o anteprojeto de lei ora apresentado não causa maiores
prejuízos às atividades das servidoras públicas e tem a possibilidade
de melhorar os índices de saúde infantil e de políticas afirmativas em
prol da igualdade de gênero no Estado.

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

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

INDICAÇÃO Nº 958 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada aos Excelentíssimos Senhores Presidentes das
Câmaras de Vereadores dos Municípios do  Maranhão, com a
devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a
criação de discriminação positiva para as pessoas acometidas com
fibromialgia, para garantir o atendimento prioritário nos
estabelecimentos comerciais e públicos na circunscrição
municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem
transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
julho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI Nº ____/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO
DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL
ÀS PESSOAS ACOMETIDAS POR
FIBROMIALGIA NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 05 de julho de 2019.

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

São Luís, 05 de julho de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO
ESTADUAL - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 959 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao

Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor FLÁVIO DINO, e ao
Secretário Estadual de Segurança, Senhor JEFFERSON PORTELA,
solicitando que adotem providências a fim de CONCEDER, EM
CARÁTER DE URGÊNCIA, O “RG MILITAR” AOS SOLDADOS
DA PMMA/18.

De acordo com relatos de policiais militares oriundos do
concurso de 2017 e nomeados em 2018, até o presente momento, não
foi concedido o documento de identificação militar, sendo ele o “RG
Militar”. Em virtude disso, inúmeros são os inconvenientes
enfrentados, diariamente, por esses policiais.

Por não possuírem o RG Militar, os policiais em questão estão
impossibilitados de terem direitos básicos como a gratuidade no
transporte violados. Além disso, não podem sequer portar arma, já
que não possuem identificação para tanto, o que acaba por inviabilizar
até mesmo a “autoproteção” dos agentes de segurança pública.  Segue
a nota dos soldados:

Soldados da PMMA/18 vem por meio deste externar
indignação com tamanho descaso com os novos polícias
que estão todos os dias enfrentando a criminalidade nas
ruas. Aqueles por sua vez estão com alguns direitos recluso
em razão do descaso para com esses servidores. O mais
grave dentre os existentes é a proibição por parte de alguns
comandantes de pagar armamento para os polícias além da
falta do RG militar. O que os torna mais vulneráveis ainda
em razão de não ter a posse da arma enquanto goza de sua
folga. Que as autoridades competentes tomem ciência da
situação e resolva. Não esperemos ter que vivenciar a morte
de colegas de farda de forma covarde sem ao menos ter a
chance de defesa. Att SD 18.

Ante o exposto, solicita-se que se adote as devidas providências.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 15 de julho de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 960 / 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 uma praça, em Fernando
Falcão/MA, mais precisamente no bairro centro, em frente a
Igreja Católica, equipada com academia ao ar livre.

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

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 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 961 / 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
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Noleto, solicitando a reparação e pavimentação asfáltica da Rua
Fortunata no Centro, em Fernando Falcão/MA

A via em questão encontra-se totalmente intrafegável, e seu
reparo e pavimentação iram contribuir para a locomoção e melhoria de
vida da população daquela cidade.

Certo de sua presteza e colaboração agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de julho de 2019.

- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 153 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, faleceu ontem e foi sepultada hoje, uma pessoa do bem, a
doutora Elisângela Cardoso, ex-presidente da FUNAC, no Governo
Flávio Dino, no Governo Jackson Lago. Ela vem de uma militância de
base, vem do gueto, seja nas pastorais, seja nos conselhos, como foi
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, uma luta dedicada à defesa dos direitos da mulher, dos
negros, das crianças, dos adolescentes. E mesmo aqueles que a sociedade
não queria enxergar, ela sempre via neles a possibilidade de uma
recuperação, de uma ressocialização. Esta mulher dedicada que deixa
uma marca inconfundível no estado do Maranhão, sempre com um
sorriso, acolhedora, uma pessoa do bem, nos deixou. Hoje, com uma
forte comoção popular foi sepultada, aqui em São Luís, e faço a
proposta de esta Casa fazer um minuto de silêncio em homenagem à
trajetória de vida e pedindo a Deus que receba, que acolha a querida
amiga Doutora Elisângela Cardoso.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Faço minhas as palavras do Deputado Professor Marco
Aurélio. Realmente a Elisângela nos deixou de uma maneira muito
repentina. Quando a gente teve notícias da situação de saúde dela foi
realmente uma comoção muito grande e esse breve relato que o deputado
colocou a gente acompanhou de perto a primeira gestão do Governador
Flávio Dino, ampliou os serviços da FUNAC. No município de Timon
mesmo, Deputado Marco, ela conseguiu implantar uma unidade regional
e sempre preocupada com a política. Ela dedicou sua vida à criança e
ao adolescente muitos e muitos anos, desde que teve a oportunidade
de dirigir a FUNAC ainda na gestão do saudoso Jackson Lago e sempre
militou na Pastoral da Juventude, enfim. Então é uma grande perda
para a sociedade maranhense, principalmente para os menos
favorecidos. Ficam aqui nossas homenagens à família, ao filho, ao
esposo, que com certeza vai fazer muita falta aqui na terra. Então,
Senhor Presidente, é justa sim a homenagem de um minuto de silêncio
que esta Casa fará agora.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Só corroborando com o pronunciamento inicial
do Deputado Marco Aurélio e Deputado Rafael Leitoa, registrando
também o nosso apreço, o nosso respeito e as nossas condolências aos
familiares de Elisângela, uma amiga e uma técnica no Governo Flávio
Dino e que tinha o nosso respeito. E nesse momento de dor a família
pedindo a Deus que possa confortar os corações dos familiares e amigos
e que possa acolhê-la, que possa recebê-la. Então uma justa homenagem,
Deputado Marco Aurélio, Deputado Rafael Leitoa. Inclusive nós
também fizemos uma Nota de Pesar também, os deputados que
quiserem se inscrever fiquem a vontade, autorizados quem quiser.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Questão de
Ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu gostaria aqui de compartilhar também
meus sentimentos por essa perda não só para o Governo Flávio Dino,
não só para o Estado do Maranhão, mas para o país, e para as políticas
públicas de proteção da criança e do adolescente. É impossível não
falar na defesa, da proteção da criança e do adolescente sem falar da
companheira Elisângela, a quem eu tive a grande honra, a grande alegria,
de compartilhar de vários momentos, tanto a FUNAC, quanto o
PROCON, VIVA, integram o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos
do Governo do Estado. Eram várias as reuniões, presididas, coordenadas
pelo professor Chico Gonçalves. E realmente é uma perda que nos
pega de surpresa. Lamentamos muito por esse momento, infelizmente,
ocorrerá com todos nós, em um dado momento, mas, de fato, não
estávamos preparados para perder tão cedo, a companheira de luta,
Elisângela. Gostaria de pedir ao Deputado Wellington, que eu pudesse
subscrever essa Nota de Pesar à família. E deixo registrado nos Anais
desta Casa, assim como o fiz por meio das redes sociais, meus
sentimentos à companheira Elisângela. E, com certeza, ela vai, mas as
suas conquistas, as suas lutas estarão sempre marcadas em nossos
corações, na nossa cidade, em todo Maranhão.

SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dr.ª Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(Questão de Ordem) – Presidente, eu também tive a felicidade em
compartilhar em várias reuniões, em vários movimentos com a
Elisângela, aquela alegria, aquele sentimento verdadeiro de querer que
as crianças realmente tenham uma vida digna, contagiava a todos nós.
Por isso, eu também, se possível, gostaria de subscrever, Deputado
Wellington, porque é uma grande perda e aqui vai os nossos sentimentos
de pêsames para a toda família e para toda a família que lida com as
crianças no Estado do Maranhão, não só a FUNAC, mas todas as
Instituições,

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, Deputado Wellington, Questão de
Ordem, como já foi falado antes, tanto o Deputado Duarte, como a
Deputada Helena, todos os demais que quiserem subscrever, fiquem à
vontade, com certeza, é uma simples, mas uma justa homenagem à
nossa querida amiga.
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O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Deputado

Wellington, a sua permissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado
Wellington, sua permissão, gostaria de subscrever também.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Senhor
Presidente, eu também quero junto com os Parlamentares aqui, primeiro,
pedir autorização, já autorizado pelo Deputado Wellington do Curso,
subscrever também nesse Requerimento. E dizer que, de fato, quando
a gente vê uma passagem de uma pessoa tão importante, nos faz fazer
uma reflexão pessoal de que qual é o nosso papel, verdadeiramente,
aqui nesse espaço temporário que nós estamos passando. Então, fica a
história dela, o legado, Elisângela vai deixar muita saudade, vai deixar
uma lacuna imensa. Mas que a gente possa mergulhados e imbuídos no
mesmo propósito que ela teve de continuar a ajudar as crianças e as
pessoas que mais precisam do nosso estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Façamos um Minuto de Silêncio. Peço a todos que fiquemos
em posição de respeito tanto no Plenário quanto na galeria.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado Paulo
Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Membros da Mesa, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados aqui presentes. Senhor Presidente, estive, no
final de semana, no Baixo Parnaíba, visitando algumas cidades na minha
região, onde tive o prazer de ver duas coisas importantes que estão
acontecendo no Baixo Parnaíba. Primeiro, Senhor Presidente, semana
passada, tivemos a visita do nosso Vice-Governador Carlos Brandão,
nosso líder político, juntamente com o Ministro. Eles estavam
supervisionando as BRs do Maranhão e e estiveram na 222. A 222 é
uma BR extensa no Maranhão. Também pegamos um pedaço da BR-
222 que fica do Entroncamento a Chapadinha. E, hoje, quando eu fui
sexta-feira, quando eu vim, hoje, pela manhã eu já estou vendo a obra
adiantada, a pavimentação da BR-222. Então isso é importante para o
Maranhão. Aquela estrada que liga o Delta do Parnaíba, que liga ao
Piauí, que liga Fortaleza é a principal via que tem para os caminhoneiros,
para os ônibus, para os cidadãos que viajam naquela região, o pessoal
que vem do Pará, o pessoal que vai do Maranhão. Isso é importante e
temos certeza, se Deus quiser, brevemente aquela BR vai estar
totalmente recuperada. Senhor Presidente, também estive na cidade de
Mata Roma, onde o Prefeito realizou ali festa juninas, que é no mês de
julho, que ele faz sempre, todo ano, o Arraial do Xaxado, sexta, sábado
e domingo. Eu não fui os três dias, mas fui à abertura na sexta-feira. E
fui ao encerramento, hoje, que foi até pela madrugada. Uma cultura
popular do município de Mata Roma onde as regiões todas estiveram
nos três dias. A região quilombola do Bom Sucesso ontem deu um
show no boi do Bom Sucesso. É uma região quilombola do município
de Mata Roma. Nesses três dias, Deputado Marco Aurélio, as
apresentações que deu em Mata Roma só teve uma apresentação de
fora, todas as apresentações foram do município, resgatando a cultura
popular do município de Mata Roma, só teve uma que foi o Boi de
Axixá de fora, o resto todo foi do município de Mata Roma. Um
sucesso o Arraial do Xaxado, no município de Mata Roma. Eu quero
aqui parabenizar o prefeito e dizer que ele está no caminho certo, no
seu terceiro, ele falou lá que é o terceiro ano consecutivo que ele faz o
arraial e é um sucesso extraordinário. O depoimento da presidente do
Boi de Axixá, agora pela madrugada, me emocionou. Ela disse que

andou no Maranhão, andou por todo lado e não encontrou um arraial
mais bonito do que da cidade de Mata Roma. E eu fiquei orgulhoso por
ser filho de Mata Roma, porque ali tem um arraial tão lindo.
Depoimento de uma pessoa que conhece como ninguém o arraial do
Maranhão. Quero parabenizar e dizer: ‘prefeito, estamos certos,
porque infelizmente não tive como ajudar’. Mata Roma, como mais de
100 municípios está com problema na justiça. Então, por causa de uma
liminar, não pude botar o recurso para Mata Roma para ajudar nas
festas juninas. Então isso me deixou triste, mas quando eu cheguei lá
para participar da festa que eu vi que foi uma festa que o prefeito fez
com recurso próprio, com seu esforço com sua equipe, me deu uma
alegria e dizer que temos quem saiba como administrar, nós temos
pessoas importantes. Os municípios do Maranhão estão com
dificuldade, mas eu tenho certeza que nós temos gente que ainda sabe
administrar, sabe conter o que é o recurso público do município. Muito
obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados e
Deputadas, galeria e imprensa. Eu venho nesta ocasião fazer um destaque
especial em prol da nossa capital Imperatriz. Deputado Rildo Amaral,
Deputado Antônio Pereira, todos nós sabemos e precisamos cada vez
mais destacar a importância da nossa capital Imperatriz, que amanhã
completa 167 anos de fundação, uma longa história, uma bela história,
história de superação, história de construção feita por mãos de irmãos
de todo o Brasil. A nossa linda Imperatriz que encanta, que inspira,
que abraça, que acolhe, é a cidade que me deu a oportunidade de
construir os sonhos que vivo. Cheguei, Deputado Zé Inácio, em
Imperatriz, aos 17 anos de idade. Cheguei em Imperatriz com 80 reais
no bolso que era para comprar um sapato porque o meu sapato estava
furado. Filho de costureira, minha mãe mandava 50 reais, por mês,
para eu pagar o cursinho que era 90. E foi nessa cidade que eu consegui
as oportunidades. A oportunidade de ingressar na universidade, a
oportunidade de me tornar um professor, a oportunidade de receber a
confiança de educar os filhos da nossa cidade. Gerações que a gente
pôde contribuir. E pude perceber na prática que Imperatriz é o lugar
onde os sonhos nascem. Quem tem vontade de trabalhar, de se dedicar,
de estudar, Imperatriz faz prosperar. Esta cidade que me deu todas as
oportunidades de formação, de constituição da minha família, a
oportunidade de ser também um dos seus representantes que honra ser
um líder feito por Imperatriz. O que eu exerço hoje de liderança, a
oportunidade que tenho hoje de falar nesta tribuna, de defender as
causas da minha região Tocantina e de todo o Maranhão, eu devo, de
modo especial, a nossa Imperatriz, esta cidade que não faz distinção
de ninguém, que recebe a todos, que dá a oportunidade, que confia.
Esta cidade de pessoas trabalhadoras, esta cidade de pessoas solidárias,
é a nossa querida Imperatriz. Tudo o que eu vier a fazer, por minha
Imperatriz, por nossa Imperatriz, ainda será pouco. Imperatriz hoje
vive momentos importantes de grandes obras e investimentos que o
Governo do Estado hoje faz. O maior deles a UEMASUL que
revolucionou a educação superior, o ensino superior em nossa região.
Já saiu agora o edital, já vai ter Medicina, na UEMASUL. Um sonho
de muitas décadas. Agora neste fim de semana, sexta e sábado, o
Governador esteve em Imperatriz inaugurando obras importantes,
requalificação, reforma do SINE, requalificação da avenida Bernardo
Sayão. Foi uma total integração de mobilidade urbana, mas também
deixa para frente já um compromisso e uma ordem de serviço assinada
que projeta também um momento muito importante na garantia dos
direitos, dos direitos da mulher. Já vai começar a obra, foi assinada a
obra de serviço. E lá estavam Presidente Othelino Neto, Deputado
Felipe dos Pneus, Deputado Rildo, que é de casa, Deputado Adelmo
também estava lá. Foi assinada obra de serviço para construção de um
complexo muito importante, que é a Casa da Mulher Maranhense.
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Igual a essa só duas no Brasil. E esta Casa da Mulher Maranhense vai
integrar os serviços de proteção de toda uma rede que atua em defesa
da mulher na promoção dos direitos da mulher. Serviços diversos,
sejam eles municipais, estaduais, seja a delegacia da mulher. Um
investimento altíssimo que merecem as mulheres de Imperatriz e de
toda a região Tocantina. Senhor Presidente, eu faço votos de felicidades
à nossa querida Imperatriz. Faço votos me comprometendo cada vez
mais com esta cidade, que me deu todas as oportunidades. E como é
importante. Eu não nasci em Imperatriz, mas a cidade me fez ser um
imperatrizense. É como um filho adotivo. Um filho adotivo que tem
uma gratidão maior do que como se tivesse nascido do ventre, assim
sou eu com Imperatriz. A cidade que me fez enxergar as oportunidades,
os sonhos e me fez realizar e que sinto orgulho de todos os dias viver
a rotina desse povo. E o melhor da nossa cidade é exatamente a grandeza
do seu povo. Parabéns, Imperatriz, pelos seus 167 anos. Parabéns
todos os que constroem a cidade, o trabalhador, o estudante, todos os
profissionais que fazem a nossa cidade, todos os que confiam nesta
cidade para plantarem os seus sonhos. E eu tenho certeza que haverão
de nascer todos os sonhos que são para a edificação da cidade, para o
fortalecimento da cidadania, para a garantia de termos cada vez mais
uma cidade mais justa e boa para se viver. Orgulho de nossa cidade
Imperatriz, a outra capital do Maranhão. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.
Registro a presença do senhor Rômulo, oficial de justiça, presidente da
Associação dos Oficiais de Justiça do Maranhão, presente aqui na
galeria, acompanhado de oficiais e oficialas de justiça. Sejam todos
bem-vindos. E sei que estão aqui para acompanhar a votação do Projeto
de Lei de interesse de vossas senhorias. E informo que já temos quórum
e, logo em seguida, iremos apreciar o projeto. Deputado Fernando
Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas e todos
que nos acompanham pela Rádio e TV Assembleia, hoje, estamos aqui,
Senhor Presidente, para defender uma demanda da cidade de Fernando
Falcão. Cidade essa que visitamos semana passada. Estivemos lá,
acompanhado do nosso grupo político, de vários amigos e amigas,
vereadores. Estivemos fazendo uma visita ao nosso padre e amigo
Edmilson. Padre esse que acompanho desde a cidade de Tuntum. E
aqui, Senhor Presidente, estamos trazendo uma demanda que eu acho
justa e levamos isso ao nosso Secretário Clayton Noleto. Como também
estamos levando essa demanda ao nosso Governador do Estado, Flávio
Dino, para que possa nos ajudar, ajudar a cidade de Fernando Falcão.
Cidade essa que o Governador já tem ajudado bastante. Mas aqui nós
estamos pedindo que o Governador possa asfaltar uma rua que fica ao
lado da Igreja matriz daquela cidade, como também contemplar aquela
cidade com uma praça, uma praça para que se torne a Praça Matriz
daquela cidade, que seja feita em frente à igreja lá o local da Igreja
Católica onde o Padre já disponibilizou para que seja realizada essa
praça. E aqui estamos pedindo ao nosso Governador, ao Secretário
Clayton que possa atender essa demanda. Fizemos o requerimento e
agora estamos pedindo aqui na tribuna para que seja atendida a nossa
demanda. Também Senhor Presidente, queria saudar, parabenizar e
informar que entrei aqui nesta Casa com Moção de Aplausos ao
tuntuense aluno David Costa Pereira, tuntuense que está entre os três
alunos do estado do Maranhão a receber a medalha de ouro da
Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas. Conheço
muito bem o David, conheço toda sua família, conheço seu pai, grande
amigo que temos, o senhor Expedito, a dona Mafil. E aqui eu queria
parabenizar esse rapaz, rapaz que estudou sempre em escola pública,
morador lá do povoado Creoli do Bina, no qual eu queria parabenizar
a todos os servidores daquela escola, da Escola Raimundo Alexandre
Costa em nome da nossa amiga e professora Antônia Márcia Sousa
Araújo, que é professora de matemática do David e queria parabenizar
toda a escola pelo desenvolvimento, lá no município de Tuntum. E

parabenizar o David que é um aluno aplicado, um aluno de escola
pública, um aluno do interior do estado do Maranhão e do interior da
cidade de Tuntum, que é do povoado Creoli do Bina. Queria parabenizar
a todos, parabenizar o povoado Creoli do Bina, parabenizar o município
de Tuntum por estar sediando, mais uma vez, a Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas. Queria também, Senhor Presidente,
agradecer ao nosso comandante-geral da Polícia Militar por ter atendido
um dos nossos pedidos, que era levar uma viatura à cidade de Riachão,
ali onde foi muito solicitado pelo nosso companheiro, pelo nosso
grupo político, pelo nosso amigo Guto Coelho no qual me fez várias
ligações e a gente levou essa demanda ao nosso comandante-geral da
Polícia, coronel Ismael que de prontidão atendeu e contemplou a cidade
de Riachão com a nova ambulância. Satisfeito, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, hoje ocupada por amigos,
alunos, ex-alunos, grata satisfação e a honra de tê-los na Casa do Povo,
na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar de forma especial
Rômulo, aluno do Curso Wellington, Monte Castelo, por várias
oportunidades até conquistar uma vaga como Oficial de Justiça no
Estado do Maranhão. Tiago Fontenele, Deusa Amorim, Fernanda
Protásio, Jaciara Rodrigues, Maria da Felicidade, Marco Antônio de
Pádua, e alguns chegaram depois, peço desculpas em não estar com a
relação completa, mas o nosso respeito a todos vocês. Eu deixei para
falar por último do Flávio Aranha, meu afilhado, por vários motivos:
pelo respeito que ele tem com a minha pessoa e admiração também que
eu tenho pelo Flávio. O Flávio tem uma história de superação que
muitos de vocês talvez não conheçam, o Flávio morava ali pertinho do
Curso Wellington do Monte Castelo e muitas vezes eu via a sua dor, a
sua angústia para passar em um concurso público. E ele se tornou um
viciado em concurso público. O viciado, às vezes, se consome com as
drogas, e às vezes destrói tudo o que tem em casa, acaba tudo que tem
em casa por conta das drogas. E esse cidadão fez isso por conta do
concurso público, por conta de estabelecer uma meta e garantir o seu
futuro. E acreditar que podia fazer isso por meio do estudo. Então,
nosso respeito. O Flávio Aranha muitas vezes com o seu vício começou
até se desfazer dos bens em casa, para poder se dedicar e passar no
concurso público. Então, meu afilhado Flávio Aranha, o meu respeito
e hoje a votação é muito importante para todos vocês. E aproveito
também para ressaltar, desde o primeiro dia nesta Casa, nossa defesa
incondicional aos servidores públicos e a todos aqueles que almejam
entrar no serviço público, por meio do concurso público estudando. E
nossa luta para que o Governo do Estado pudesse pagar o reajuste de
21,7% a todos os servidores. A nossa luta, no primeiro semestre, para
a reposição salarial dos policiais civis, policiais militares e a todas as
demais categorias. Hoje, inclusive, nós acompanhamos um outdoor na
cidade em defesa da Polícia Militar, Polícia Civil do Estado do
Maranhão e a nossa luta pela nomeação de mais policiais, a quebra da
cláusula de barreira, a valorização do policial civil, a luta pela valorização
do policial militar, a nomeação de mais policiais militares, inclusive
uma denúncia que recebemos na manhã de hoje, que os policiais militares
não receberam ainda a sua carteira de identidade, não têm ainda o seu
registro militar ainda. E isso faz com que eles tenham alguns problemas,
dentre eles, o cautelamento de armamento quando sai do serviço. O
policial militar é policial tanto no serviço quando está de folga, ele
continua policial militar, que às vezes o policial mora em uma área de
vulnerabilidade, de periculosidade e precisa do seu armamento. Então,
hoje já solicitamos ao Governo do Estado, por meio do Secretário de
Segurança Pública, a justificativa, os motivos pelos quais os policiais
militares ainda não receberam o registro militar. E também fazendo a
solicitação para que possa ser providenciado o mais rápido possível.
Então, o nosso respeito a todos os servidores públicos, que está incluído
o servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que é o
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Poder o qual eu pertenço. E, de forma especial também, a todos os
servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Então,
parabéns a todos vocês! Senhor Presidente, só para concluir, na última
semana, quinta e sexta-feira, estive na cidade de Imperatriz. E quero
fazer registro da minha visita à Câmara Municipal, e a reunião com
algumas lideranças para tratar do Plano Estadual de Combate à
Depressão, à Mutilação e ao Suicídio. Coletamos assinaturas, na semana
passada, criamos a Frente Parlamentar de Defesa da Vida, Valorização
da Vida e do Combate à Depressão e do Combate ao Suicídio. E fui
muito bem recebido mais uma vez na cidade de Imperatriz, pelo
Presidente da Câmara Municipal, Vereador José Carlos. E todas as
vezes que estive na cidade de Imperatriz fui muito bem recebido, todas
as vezes. E aproveito a oportunidade para registrar as minhas
felicitações, os meus parabéns aos cento e sessenta e sete anos da
cidade de Imperatriz. Uma cidade de homens e mulheres aguerridos,
uma cidade que respira o trabalho e que as pessoas acolhem tão bem a
todos que vão aquela cidade. Então, o meu parabéns especial à cidade
de Imperatriz, à sua população. Inclusive, fizemos essa felicitação de
forma oficial ao Prefeito da cidade, ao Vice-Prefeito, ao Presidente da
Câmara Municipal, a todos os vereadores. O nosso respeito à Câmara
Municipal de Imperatriz, em especial à sua população maravilhosa,
carinhosa. E o meu respeito, o meu carinho e amor pela cidade de
Imperatriz. Então que Deus abençoe a cidade de Imperatriz e, com
certeza, a alegria de todos que moram naquela cidade maravilhosa, que
é a capital da região Tocantina, dos vinte e poucos municípios que
estão em torno da cidade de Imperatriz e que tem vida, que tem emprego
e que tem o amor por todos aqueles que lá estão. O nosso carinho
especial pela cidade de Imperatriz. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente. Daqui a pouco, votando um projeto de suma
importância para os oficiais de justiça, do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão. E, mais uma vez, conte com o nosso apoio, conte com a
nossa defesa incondicional de todos vocês. O nosso muito obrigado. E
parabéns, também, pela bonita história, meu afilhado, na tarde de hoje,
acompanhando o nosso trabalho na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Meu respeito a vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) - Boa tarde a todos. Cumprimento os deputados, assim
como o público em geral, razão de estarmos, aqui, hoje. Assim como o
Deputado Marco Aurélio, registrando o aniversário de Imperatriz.
Presidente Othelino, eu também venho registrar os 167 que completa
amanhã nossa majestosa Imperatriz, terra que eu nasci, amo e defendo
onde quer que eu esteja. Imperatriz me concedeu vinte e três mil votos
para que eu estivesse, aqui, hoje. Sinal de luta como professor, sinal de
luta como cidadão e desportista. E essa terra a gente tem trabalhado
aqui junto com o Deputado Antônio Pereira e o Pastor Cavalcante,
para que a gente possa trazer melhores dias na educação, na saúde, na
segurança e no esporte, uma luta constante dessa Assembleia. E durante
esse período que estive aqui durante esses seis meses, uma coisa eu
aprendi: a maior bandeira que nós temos que ter é a nossa terra, o
nosso povo, a nossa cidade. E o que há de melhor na cidade de Imperatriz
é o imperatrizense, por isso que honramos. E, durante essa semana, eu
inaugurei o meu gabinete de assistência, lá em Imperatriz, de
atendimento. E junto com esse gabinete, Pastor Cavalcante, eu levei
atendimento jurídico. Eu estou com uma banca de seis advogados
prestando para a comunidade carente, gabinete com médicos, com
dentista, gabinete com psicólogos para mulheres vítimas de violência
domésticas por homens covardes que agridem mulheres. Um
atendimento continuado para que essas pessoas possam ter a maior
assistência possível. Inaugurei também uma área pedagógica onde
crianças do meu bairro, onde tirei onze mil votos nesse bairro, possam
estar tendo atendimento pedagógico com assistência multidisciplinar.
É uma conquista para Imperatriz. E, durante essa semana, nós tivemos
vinte e seis equipes de fora na Taça Cidade Imperatriz de Handebol.

Uma copa que a gente realiza há 12 anos. Amanhã é a final da Taça da
Copa Rildo Amaral de Futebol, lá no estádio municipal, na qual terminei
de convidar o Deputado Marco Aurélio a se fazer presente. Porque a
cidade, neste momento, se envaidece e se engrandece com o momento
da passagem do seu aniversário. Registro aqui a felicidade de poder
representar, como nativo da minha cidade, esse aniversário de uma
terra pujante, de uma terra onde respeita as pessoas, talvez a cidade
mais acolhedora do Brasil. Por isso venho aqui declarar o meu amor
pela minha cidade, declarar o meu amor por Imperatriz e dizer que
Imperatriz, com certeza, não vai ser somente a capital do Maranhão
do Sul não, mas de toda uma região que prospera e cada dia maior nas
suas conquistas. O meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, só uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Quero aqui congratular a cidade de Imperatriz na pessoa do
Deputado Rildo Amaral, Deputado Professor Marco Aurélio por mais
um aniversário agora, no dia 16 de julho. Essa cidade que hoje conta
com duas unidades do Viva Cidadão. Antes era unidade na rua Godofredo
Viana apenas, um atendimento de péssima qualidade, as pessoas
esperavam debaixo de chuva e de sol para ter acesso ao serviço da
cidadania. Chegavam às 08h da noite, às 20h, dormiam na porta para
ser atendido tão somente no outro dia. E o Governador Flávio Dino
tem dado um exemplo de liderança, de fazer mais com menos, pois já
anunciou, neste último final de semana ao entregar várias obras de
infraestrutura na cidade, anunciou uma nova unidade do Viva no
município de Imperatriz. Então a todos de Imperatriz mais do que
parabéns, parabéns pela garantia de direitos, a garantia de resultados.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento n.º 409/2019, de autoria do Deputado Pará
Figueiredo (lê). Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, Deputado Marco Aurélio e Deputado Duarte.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado
o Requerimento. Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, gostaria de fazer um breve
encaminhamento sobre o Projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior, vamos apreciar o mérito do Projeto,
aí V.Ex.ª faz o encaminhamento logo em seguida. Deputado Marco
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Presidente, eu quero parabenizar aqui esse
projeto que há muito tempo vem tendo um apelo de forma unânime,
seja do Presidente do Tribunal de Justiça, dos Desembargadores, seja
do Sindicato e o Deputado Pará Figueiredo foi muito feliz em apresentar
este requerimento de urgência e esta Casa aprovar, solicito a V. Ex.ª
que possa aprovar ainda nesta sessão, onde faço questão de
cumprimentar também a sua liderança. Não era um dia fácil para
movimentar e garantir quórum para esta votação. Parabenizo vossa
liderança, parabenizo o Deputado Pará Figueiredo pelo Requerimento,
o Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador José Joaquim por
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estar com esta proposta que vai de anseio à carreira dos Oficiais de
Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito obrigado, Deputado Marco Aurélio. Eu consulto o
Plenário, não havendo objeção, logo após as comissões emitirem os
pareceres, não havendo objeção dos deputados e deputadas, nós
poderemos apreciar o projeto. Então assim o faremos. A Sessão está
suspensa para que as Comissões emitam o parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Projeto de Lei
Ordinária nº 370/2019 que altera a Lei nº 8.715 de 2007 que reorganizou
o Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos servidores do Poder
Judiciário do Maranhão e dá outras providências, foi aprovado por
unanimidade, Senhor Presidente, com parecer conjunto da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Administração
Pública, Seguridade e Relações do Trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei nº 370/2019, de autoria do Poder Judiciário.
Em discussão. Deputado Duarte Júnior, V. Ex.ª quer encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Bem,
brevemente, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, imprensa, oficiais aqui presentes. Gostaria, Senhor
Presidente, apenas de, primeiramente, parabenizar V. Exa. por ter
suspenso o recesso nesta Casa por uma causa justa. Uma causa de fato
de extrema relevância não apenas ao Poder Judiciário, mas às instituições
que garantem direitos em nosso estado. Gostaria muito de parabenizá-
lo por essa iniciativa. E seu trabalho aqui nessa Casa é muito respeitado
por todos. Não é à toa que os parlamentares a que V. Exa. convidou,
entrou em contato, destacando a importância dessa votação, todos
aqui se fizeram presentes. Inclusive, Deputados como Rildo Amaral,
professor Marco Aurélio, Doutor Roberto Costa, que saíram das suas
cidades. Uns estavam em Imperatriz. Roberto Costa estava em Bacabal.
O Fernando Pessoa estava em Barra do Corda, enfim, vários Deputados
aqui. Zito já estava em Codó, cuidando das suas cidades. Suspenderam
esse recesso do plenário e voltaram aqui a esta Casa para realizar a
votação, por realmente se tratar de um projeto de tão importância, mas
também por respeitar o seu trabalho, que, com maestria, é realizado de
conduzir essa Casa. Parabenizo também o Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, pois cabe frisar que o CNJ, por meio da Resolução nº
119, de 28 setembro de 2010, acabou revogando a Resolução nº 48.
Essa antiga resolução do CNJ trazia a exigência de nível superior, ou
seja, revogou a Resolução n° 48, passando a ser uma liberalidade dos
tribunais. E é por isso que eu parabenizo também o Tribunal de Justiça,
o Presidente do Tribunal de Justiça, na pessoa do Deputado Pará
Figueiredo, parlamentar que entrou com o pedido de urgência para que
esse projeto fosse votado. E parabenizo também toda a classe e todos
os oficiais que estão aqui presentes, na pessoa do Márcio, que entrou
em contato também por meio das redes sociais, e do Rômulo, que
representa todos aqui presentes, parabenizar pela reivindicação, pela
luta. Se não fossem as manifestações, com certeza, nós não chegaríamos
a esse resultado. Isso só demonstra a importância de nós agirmos em
conjunto. E, Senhor Presidente, eu destaco aqui que o meu voto, sem
dúvida alguma, é favorável a esse projeto. Inclusive nas redes sociais,
no aplicativo em que eu consulto a opinião popular, esse projeto teve
a aprovação popular de 75%. 75% das pessoas que opinaram nesse

projeto votaram a favor. E, com certeza, por esses e outros fatores,
não poderia ter um voto contrário. Voto favorável a esse projeto. Voto
pela garantia dos direitos. Voto pela justiça e voto pela elevação técnica
do nível técnico do Poder Judiciário e, claro, dessa importante função,
que é a função de oficial de justiça do Estado do Maranhão. Parabéns
a todos e parabéns pela conquista.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Como nós aprovamos agora em primeiro e segundo
turnos, vai à Sanção pelo Exmo. Sr. Governador. Senhores Deputados,
a comissão do recesso, eu submeto à apreciação do Plenário os nomes
dos deputados e deputadas que comporão a comissão de recesso.
Deputados Neto Evangelista, Ricardo Rios, Wendell Lages, Dra. Helena
Duailibe e Deputado Wellington do Curso. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, em clima de festa, já quase férias para
alguns, eu queria registrar a minha alegria, na verdade, por hoje estarmos
votando esse projeto tão importante. Eu conheci há 30 anos,
praticamente quando nasci, o hoje Presidente da Associação, o Rômulo,
e ele esteve no meu gabinete dias atrás relatando diversos assuntos
referentes aos Oficiais de Justiça e hoje um dos mais importantes está
aqui, Rômulo, é um presente do povo do Maranhão, na verdade, porque
somos representante do povo à classe de Oficial de Justiça que tanto
merece e que tanto lutava por essa conquista. Então parabéns a você e
a todos os oficiais que estão aqui. Senhor Presidente, só para finalizar
esse clima festivo que nós estamos, ontem foi o aniversário do Deputado
Ricardo Rios e eu queria pedir a V. Ex.ª que em um momento oportuno
suspendesse a sessão para que pudéssemos parabenizar o Deputado
Ricardo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Antes de atender à solicitação do Deputado Glalbert Cutrim,
quero, aliás, Deputado Wellington, V. Ex.ª tinha me pedido uma Questão
de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
uma questão de ordem também.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, duas observações e as duas já foram
inclusive feitas pelo Deputado Glalbert Cutrim, nosso Vice-Presidente.
Primeiro, se o Senhor puder suspender a sessão para que pudéssemos
parabenizar o Deputado Ricardo Rios. E, segunda, não obstante, com
relação à votação agora há pouco. A sensibilidade do Deputado Pará
Figueiredo em solicitar o caráter de urgência até por conta do recesso
parlamentar e aprovação de forma unânime por todos os deputados. E
essa reparação na carreira do Oficial de Justiça já é um anseio antigo
dos oficiais de Justiça, eu que acompanho de perto conheço essa
realidade de perto por conta do trabalho que já realizo e o contato que
tenho com os oficiais de Justiça. Então com certeza o povo do estado
do Maranhão por meio de nós representantes da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão fazemos essa reparação que, mais uma vez, já
registrei antes durante o meu pronunciamento o nosso respeito aos
Oficiais de Justiça do Estado do Maranhão. E acreditamos também
que logo após a aprovação, também a sanção por parte do Governador
do Estado, outro anseio da sociedade é com relação ao concurso do
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Tribunal de Justiça também que está na iminência e acreditávamos
também que a votação desse Projeto de Oficial de Justiça também
fosse um anseio da sociedade, com isso o concurso já esteja bem mais
próximo do que esperado e aguardado. Então muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
– Senhor Presidente, na qualidade de quem presidiu a CCJ, na aprovação
dessa lei em favor dos Oficiais de Justiça, quero fazer um rápido
destaque. Primeiro destacar na sua liderança o poder de articulação em
trazer a maioria dos deputados para que a gente pudesse garantir o
quórum. Parabenizar também o Pleno do Tribunal de Justiça, que
entendeu a importância de encaminhar este Projeto de Lei tão
importante em favor dos Oficiais de Justiça. Faço, parabenizo o Pleno
na pessoa do Presidente José Joaquim, assim como destaco a presteza
do Deputado Pará entendendo que esta é uma grande causa em favor
do Judiciário do Maranhão. E em ter pedido regime de urgência, e nós
fizemos a rápida tramitação e o Projeto de Lei já está aprovado. Projeto
de Lei este que vai elevar o nível técnico dos Oficiais de Justiça, que
serão, ingressarão com mais preparo, com mais conhecimento do direito
e assim vão contribuir com efetivação da Justiça no Estado do Maranhão.
Então, está de parabéns o Tribunal de Justiça, está de parabéns toda a
classe dos oficiais, as lideranças que lutaram em favor dessa lei. E está
de parabéns também a Assembleia Legislativa do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrando a Ordem do Dia, em seguida partiremos para o
restante da Sessão, Tempo dos Partidos ou Blocos, eu quero agradecer
a todos os Deputados e Deputadas que se dispuseram retornar de suas
bases, mas é importante esclarecer, não só para os Senhores e Senhoras
que estão aqui, mas também para quem nos assiste pela TV Assembleia.
O recesso parlamentar é um momento, onde nós apenas suspendemos
as Sessões Ordinárias. Os Deputados e Deputadas voltam para suas
bases. E neste período ficam se dedicando a outra parte importante da
atividade parlamentar, que é a visita às bases, esse contato que ele é
essencial para que nós possamos exercer com mais eficiência os
mandatos conferidos pelo povo do Maranhão. E dou essa explicação
para que fique claro que a atividade parlamentar ela continua. Nós só
não teremos as Sessões. E enfatizo este agradecimento aos Deputados,
porque a grande maioria, em especial os que não residem na cidade de
São Luís, ou que não têm a cidade de São Luís como sua base principal,
já estavam nas suas respectivas cidades. A maioria dos Deputados que
está presente aqui hoje, não estaria em São Luís, não fosse este convite
que nós fizemos, provocados pelo Presidente do Tribunal de Justiça
que nos apelou para que apreciássemos esse Projeto de Lei, antes do
recesso, assim como a solicitação feita pelos representantes da categoria,
que estão inclusive aqui presentes. E quando cheguei à Assembleia já
estavam alguns aqui aguardando ansiosamente pela Sessão. E, mais
uma vez, o Maranhão dá um exemplo para o Brasil desse equilíbrio
institucional que é fundamental. Os Poderes, respeitadas as
prerrogativas de cada um, mas tendo relação independente, harmônica.
E, hoje, a Assembleia faz mais um gesto que espelha isso. O Maranhão,
enquanto a gente vê outros Estados, e até no País, os Poderes tendo
momentos de enfrentamento, no Maranhão a convivência é harmônica
e quem ganha com isso é a sociedade. Então, nesse sentido, ratifico o
agradecimento a todos que se dispuseram a estar presentes na Sessão
de hoje.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Antes de iniciarmos o Tempo dos Partidos ou Blocos, vamos suspender

a Sessão, por dois minutos, para que possamos cumprimentar e tirar
uma foto com o Deputado Ricardo Rios que completa 33 anos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, hoje, além do aniversário
de Imperatriz, amanhã que será, eu também estou muito inspirado,
muito feliz, bem como toda a população de Imperatriz da nossa região
com o nosso time Cavalo de Aço. O nosso Cavalo de Aço está vivendo
um grande momento. Rildo, que é jogador, não quis ser jogador do
Cavalo de Aço, mas joga no time da Assembleia Legislativa. O Cavalo
de Aço chega em uma das melhores fases da sua história. Está na Série
C, no campeonato brasileiro, mas não está de qualquer maneira. A
marca do Cavalo de Aço é a superação. Tal qual foi a conquista do
campeonato maranhense na raça, na superação, surpreendendo. O Cavalo
de Aço vem aí com resultados crescentes e resultados contínuos de
boas vitórias, de muitos pontos conquistados. Agora, recentemente,
uma bela vitória do Sampaio, de 3 a 0 em Imperatriz. Ganhou do Globo
em casa. E agora, no último domingo, jogou na Paraíba contra o Treze
da Paraíba, e teve uma bela vitória de 2 a 1. Este resultado o coloca no
G4 do grupo da Série C em que está disputando. E o que é muito
importante, é que os 04 deste grupo, os 4 primeiros, 2 são times
maranhenses: Cavalo de Aço ao lado do Sampaio, estão no G4 da Série
C e isto é muito importante para o futebol maranhense. O nosso time,
o Cavalo de Aço, um time abraçado por toda a torcida, um time que faz
ferver o Estádio Frei Epifânio, este time é o orgulho da nossa cidade. E
ver a possibilidade real, concreta de o time ir para a Série B, no não que
vem, é algo que motiva, porque o aceso já está garantido para vários
campeonatos em nível nacional. Irmos para a Série B e ter a condição
de ter uma autonomia financeira para que o time faça, monte cada vez
mais uma estrutura, um apoio, um suporte é algo fundamental para o
time do Cavalo de Aço. E o torcedor se alegra, o torcedor vibra, o
torcedor se entusiasma e não é sem dificuldades que o time vem chegando
até aqui, o time tem dificuldades, mas é com a superação que o time
tem chegado até aqui. Eu não poderia deixar de parabenizar o Presidente
do Cavalo de Aço, o Adauto, com toda a diretoria, com a comissão e, de
modo especial, os guerreiros, os jogadores do nosso time do Imperatriz.
Parabéns pela confiança, parabéns pela certeza, parabéns pela coragem
de fazer as mudanças que têm dado essa crescente ao time. Nós nos
integramos ao movimento importante do nosso Cavalo de Aço e nesta
quarta-feira, depois de amanhã, teremos em Imperatriz um jantar do
lançamento do Sócio Torcedor Diamante. E esse jantar em que vai ter
várias centenas de apoiadores, é um jantar beneficente para o time
onde estão comprando, adquirindo em respeito ao time e também dos
parceiros que estão contribuindo, faremos ali um ato muito importante
de celebração do nosso time, de fidelização do torcedor, de valorização
da nossa cidade, de maneira que todos abracem. O convite está sendo
vendido para amigos e amigas que queiram apoiar e vamos nesse jantar
conseguir um resultado fantástico para o time. Mas, mais do que isso,
colocar cada vez mais o orgulho da cidade para ser valorizado por toda
a sociedade de Imperatriz e de uma maneira muito plural que envolve
as torcidas organizadas, que envolve todos que gostam, que querem e
que estão ajudando o nosso time do Cavalo de Aço. Faço questão de
parabenizar todos  que  se  engajaram  nesta  luta que  estão  fazendo
este jantar na  quarta-feira  em Imperatriz  e agradeço  inclusive, vários
colegas  Deputados  que  adquiriram  este   convite  no sentido  de dar
uma contribuição muito importante  para  o  nosso  time  do Cavalo  de
Aço  que eu tenho  certeza  de que  vai para  a  Série  B   e  vai ser  um
grande destaque   em nível nacional.  Valeu, Senhor Presidente, muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Democrático.



TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2019                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Wellington do Curso.

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

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Gentil.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Yglésio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Wendell Lages,
Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Doutora Helena Duailibe
e Mical Damasceno, Doutor Yglésio, Rafael Leitoa, Adelmo Soares,
Zito Rolim e Professor Marco Aurélio. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando que as Propostas de Emenda Constitucional
nºs: 003 e 004/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, foram
transferidas por falta de “quórum” qualificado. Em segundo turno,
regime de urgência, com pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho foi
aprovado e encaminhado a sanção governamental, o 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. Em segundo turno, tramitação ordinária, com
parecer favorável da CCJC também foi aprovado e encaminhado a
sanção governamental, o Projeto de Lei nº 090/2018, de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio, que obriga os estabelecimentos públicos
e privados do Estado a inserir nas placas de atendimento prioritário
símbolo mundial do autismo e dá outras providências. Submetidos a
deliberação do Plenário foram aprovados os Requerimentos nos: 391/
19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, solicitando que sejam
enviadas mensagens de congratulações e aplausos aos militares: Volney
Barroso Marques,  Aderson Luís Penha da Silva, Moisés Nery Lopes,
Edson de Souza Pereira e Dawid Miranda da Silva, pertencentes ao
Esquadrão Pretoriano do 7º BPM, na cidade de Santa Inês/MA e 395/
19, de autoria da Deputada Mical Damasceno, solicitando 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. Na sequência,  o Plenário manteve
a decisão da Mesa, rejeitando os Requerimentos nos: 392/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo

Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Saúde,  Senhor Luiz
Carlos de Assunção Lula Fylho, solicitando informações acerca da
construção da maternidade da Cidade Operária e  400/19, de autoria
dos Deputados Wellington do Curso, Adriano e César Pires, ao
Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap)
senhor Ted Lago, solicitando a relação nominal de funcionários efetivos
e comissionados da referida empresa e seus respectivos cargos /funções,
bem como a discriminação de salários e data de nomeação de tais
servidores. O Projeto de Lei nº 119/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo e os Requerimentos nos: 398 e 399, de autoria do
Deputado Wellington do Curso foram transferidos para próxima Sessão
Ordinária em virtude da ausência dos respectivos autores. Submetidos
a deliberação da Mesa foram deferidos os Requerimentos nos: 401/19,
de autoria do Deputado Duarte Júnior, para que sejam solicitadas ao
Presidente Lawrence Melo Pereira e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Cleyton Noleto Silva, informações detalhadas
acerca da existência de projeto para reforma do terminal rodoviário de
São Luís; 397/19, de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho,
para que seja emitida nota de pesar à família do Senhor José Wilson
Araújo Carneiro, conhecido como 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; 403/19, de autoria da
Deputada Andreia Martins Rezende, solicitando que sejam abonadas
as suas faltas, referentes ao período de 02 a 04 de julho do corrente ano
e 405/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja
desarquivado o Projeto de Lei nº 233/2015, de sua autoria. Na forma
regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nos 406 e 407/19, de autoria do Deputado
Adelmo Soares. 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 lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 15 de julho de 2019.

Ata da Sessão Especial para debater as questões
orçamentárias da Fundação Antônio Dino, realizada no Plenário
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em sete de
maio de dois mil a dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pereira

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Especial convocada por
meio do Requerimento nº 183/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio
para debater as questões orçamentária da Fundação Antônio Dino. Em
seguida, convidou para compor a Mesa: os Senhores Antônio Dino,
vice-presidente da Fundação Antônio Dino e Ricardo Melo Rodrigues
Milan, voluntário da Fundação Antônio Dino. Na sequência, foi exibido
vídeo institucional. Concluída esta etapa, o Presidente concedeu a
palavra ao Deputado Doutor Yglésio, que destacou o papel fundamental
desta instituição em prol do povo maranhense e em seguida ao Senhor
Ricardo Milan, que narrou a luta de sua filha Carmem contra o câncer,
fato que o motivou a trabalhar em prol das crianças vítimas de leucemia.
Ele agradeceu a oportunidade de ter sido seu pai e afirmou que a sua
luta constitui a fonte de sua determinação em ajudar as pessoas e
principalmente as crianças em tratamento. Destacou que realiza, ao
longo do ano, algumas campanhas de arrecadação de alimentos, roupas,
brinquedos e material de limpeza como forma de ajudar as crianças
abrigadas na casa de apoio da fundação, ressaltando a necessidade de
união para manter o valoroso trabalho realizado pela Fundação que
serve a todo o Estado do Maranhão. Apresentou os dados de 2018,
segundo os quais todos os anos, mais de 300 mil crianças e adolescentes
são diagnosticados com câncer infantil. Segundo a Agência Internacional
de Pesquisa sobre Câncer, entre os menores de até 15 anos, 215 mil
recebem a notícia da doença anualmente. Os dados da instituição
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também indicam que, entre os adolescentes de 15 a 19 anos, a detecção
da condição acontece somente para 85 mil deles, segunda causa de
morte entre crianças e adolescentes até os 19 anos, ficando atrás apenas
de causas externas, como acidentes e violência. Entre os tipos de câncer
mais comuns, estão a leucemia, tumores do sistema nervoso central e
linfomas. Os casos de leucemia no Maranhão têm aumentado de forma
progressiva, observando-se um grande desconhecimento em relação a
cuidados e sintomas de alerta da doença. Dessa forma, seria muito
importante trabalhar ações para que o diagnóstico seja feito com maior
brevidade, elaborando uma ação conjugada nos municípios de maior
incidência da doença a fim de realizar treinamentos e palestras junto
aos entes públicos de saúde da região, bem como alertar sobre a
enfermidade e a necessidade de encaminhamento e registro da doença.
Dessa forma, ele defendeu que a Assembleia Legislativa tem um poder
muito grande e pediu a ajuda dos Deputados (as) no sentido de apoiar
essas ações. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Senhor
Antônio Dino que agradeceu ao Parlamento Maranhense pela realização
desta Sessão Especial, fez um breve discurso sobre a origem e história
da Fundação, apresentou dados sobre o número de atendimentos
realizados e sobre as questões orçamentárias. Posteriormente, fez uso
da palavra a Deputada Doutora Cleide Coutinho que discorreu sobre o
serviço de tratamento do câncer, na cidade de Caxias e sobre a
interlocução e aprendizado constante com a equipe do Hospital
Aldenora Bello. Também fizeram uso da palavra a Deputada Doutora
Helena Dualibe e os Deputados Fábio Macedo e Professor Marco
Aurélio para destacar o relevante serviço prestado pela Fundação
Antônio Dino. Para concluir, o Presidente teceu suas considerações
finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 07 de maio de 2019. Deputado Antônio Pereira
- Presidente em exercício.

SESSÃO ESPECIAL
REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2019 ÀS 11H.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bom dia. Declaro aberta a Sessão Especial. O Secretário
Carlos Lula vai utilizar o recurso audiovisual, mas deu um probleminha
aqui na transmissão. Ele vai começar, enquanto prepara aqui o material,
já vai começar a explanação. Secretário, V. Ex.ª tem 30 minutos para
suas explanações.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
CARLOS LULA - Exmo. Senhor Presidente Deputado Othelino, demais
paramentares, quero agradecer também o convite para estar aqui hoje,
do Deputado Dr. Yglésio. E vou tentar fazer uma apresentação breve,
mas necessária sobre uma condição ou sobre algo que pode significar
muito para a saúde do Maranhão no futuro. Os Consórcios
Intermunicipais de Saúde já são uma realidade em outros Estados e o
nosso objetivo é implantá-los no estado do Maranhão. Obviamente,
que para isso a gente precisa de uma série de fatores, fatores que não
estão adstritos tão somente à decisão da Secretaria Estadual de Saúde.
Mas que passam, inclusive, por esta Casa, passa inclusive por decisões
políticas e passa também por decisão dos municípios. Então a
colaboração desta Casa a respeito desse tema é imprescindível para
que a gente possa avançar. Eu tenho alguns slides para demonstrar e
até para auxiliar no que vou falar no dia de hoje, mas enquanto não se
resolve esse pequeno problema tecnológico a gente vai conversando
um pouco sobre, afinal de contas, o que são esses Consórcios
Intermunicipais de Saúde. Porque eles podem significar um avanço na
saúde do estado do Maranhão e o problema que a gente tem hoje na
nossa Rede Estadual de Saúde. Deputada Helena, Deputada Cleide, V.
Exas. como médicas e excelentes médicas, referências na área da saúde
reconhecidas pelo estado do Maranhão, sabem que a gente de tempos
imemoriais convive no estado do Maranhão com a rede de saúde que
poderia assim dizer, anacrônica. Ela é insuficiente para as necessidades

da população, mas ela também foi construída em parâmetros que não
seriam, assim por dizer, os melhores ou os mais técnicos. A nossa
Rede Estadual de Saúde, e aqui a gente não tem por objetivo ficar
olhando no retrovisor para saber o que aconteceu atrás, é apenas um
dado conceitual, que a gente tem de ter no presente para poder
prospectar cenários para o futuro, é de que a gente tem uma rede
estadual que ainda é insuficiente e, ao mesmo tempo, ela tem algumas
falhas. E o cenário para o futuro, Presidente Othelino, que a gente
precisa é saber que a gente tem três transições nas condições de saúde.
Primeira, a gente atravessa uma transição demográfica. Em pouco tempo,
na verdade em 20 anos o Brasil já terá mais avós do que netos, isso nos
levará a um primeiro problema que a gente vai enfrentar na saúde, que
é: a gente vai ter uma população totalmente diferente da que a gente
está acostumada a cuidar, a gente vai ter uma população demais
envelhecida. De um outro lado a gente atravessa uma transição
tecnológica. A gente nunca teve, nos últimos 50 anos, tanto avanço de
tecnologia no sistema de saúde. Opa, vamos ao segundo slide. O segundo
ponto é que a gente tem uma transição tecnológica, nos últimos 50
anos, a gente nunca teve tanto avanço tecnológico na saúde. Qual é o
problema nisso? Isso causa um impacto financeiro e imediato não só
no Brasil, mas em todos os países do mundo. A saúde é o único lugar
onde a gente avança em tecnologias, mas, em vez de em baratear o
custo do tratamento, ele acaba ficando mais caro. E a última é uma
transição epidemiológica. A gente vive num país uma tripla carga de
doenças. Essa é a característica do Brasil, mas eu poderia também
traçar esse cenário muito semelhante ao que acontece no Maranhão. A
gente tem 13% de doenças de infecções, de nutrição e problemas de
saúde reprodutiva. Ou seja, a gente tem uma agenda de infecções ainda
não concluídas. 9,5% de causas externas e 77% dos nossos pacientes
hoje é forte predominância relativa de doenças crônicas. Isso já é um
cenário do que a gente vai ter para o futuro, que a gente tem 77%
doentes brasileiros com predominância de doenças crônicas. Isso
também já dá um cenário do envelhecimento da nossa população. E o
que eu queria tratar? É que o nosso sistema de atenção à saúde, não só
no Maranhão, mas no Brasil, não foi construído, não foi preparado
para a transição desses três cenários. Ele foi construído sobre outros
moldes, de modo que a gente tem incoerência entre a situação de saúde
que combina esses fatores com a solução apontada pelo sistema. O
sistema é sempre reativo. Ele não dá conta de solucionar os problemas
de doenças que a gente tem e ele não dá conta de atender os pacientes
que temos. De modo que boa parte dos nossos pacientes ou boa parte
do sistema, Deputado César, é voltado sempre para as condições agudas
ou para agudização de condições crônicas. A gente não trata o paciente
antes de ele piorar. Acaba que o sistema recebe apenas tão somente o
paciente depois que ele piora. É a solução do modelo hospitalocêntrico,
que não cuida do paciente antes que o quadro dele agrave. A solução
apontada, não por mim, mas por parte de quem estuda o SUS, é
exatamente mudar esse sistema. É a gente passar a ter um sistema
integrado de saúde, que possa operar de maneira proativa e de maneira
preventiva e, mais do que isso, de maneira preventiva. De modo que a
gente pode apontar hoje que a gente tem que mudar, a gente tem que
fazer uma transição do sistema de saúde. A gente tem um modelo
extremamente fragmentado e a gente precisa passar para um modelo
onde a gente tenha redes de atenção à saúde. Então vejam só, no nosso
sistema fragmentado, a gente o organiza por componentes isolados
com níveis hierárquicos voltados para o indivíduo. Na rede de atenção
à saúde, a gente vai tentar mudar isso, tentar organizar uma rede que
acontece sem hierarquia e voltadas para uma população. A gente tem
uma atitude proativa, e mais do que isso, sobretudo, preventiva, voltada
para o cuidado, de modo que é o que a gente fala, de pensamento em
Rede, ou pensamento sistêmico, não vai, a gente não vai mudar a nossa
condição de saúde, se a gente não mudar o modelo, no qual o sistema de
saúde foi construído, esse é o ponto principal, se a gente não mudar o
modelo de atenção isolada, onde de paciente, ele procura apenas tão
somente o hospital, quando ele tem um agravamento do seu estado de
saúde, quando agudiza a sua condição de saúde, se a gente não mudar
esse modelo, a gente vai estar o tempo todo, apagando incêndio. O
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Deputado Yglésio foi durante muitos anos, médico do Socorrão, e ele
sabe muito bem do que eu estou falando, ele tinha o tempo todo, como
pacientes que chegavam na sua urgência, na emergência, agudização de
situações crônicas, ou pacientes agudos, não era nunca alguém, a gente
sempre tinha um déficit, eu acho que a gente pode dizer assim, de
solução no sistema primário, era alguém que chegava apenas, tão
somente à nossa Rede de saúde, apenas quando efetivamente tinha um
problema de saúde. E a gente tem uma evidência científica sobre as
Redes de Atenção à Saúde, é que todas elas quando aplicadas, melhora
os resultados sanitários das condições crônicas, diminui referência
especialista em hospital, a serviço de urgência e emergência, aumenta a
eficiência do Sistema de Atenção à Saúde. O que a gente está dizendo?
É o seguinte: na literatura de saúde, a gente tem uma evidência do
seguinte: 80% dos casos eles são resolvidos na atenção primária, 15%
na atenção média e apenas 5% na alta complexidade, isso quer dizer o
que? A gente está gastando hoje 80% dos recursos na alta complexidade,
então a gente está gastando mal o dinheiro, a gente está esperando a
pessoa adoecer para gente internar no hospital, o necessário é a gente
tentar rever um pouco a nossa Rede de Atenção à Saúde, para quê?
Para tentar passar a ter essa linha de cuidado, a partir da nossa atenção
primária e não apenas da atenção terciária, e aí eu queria que a gente
prestasse atenção nesse mapa aqui do estado, que é o próximo slide,
olha, Presidente Othelino, Deputado Glalbert, Deputado Rildo, a
distribuição que a gente tem hoje no estado do Maranhão, de Unidades
de Saúde, essas são unidades que, de algum modo, são, têm algum tipo
de interferência no Estado do Maranhão, sejam hospitais de 20 leitos,
sejam, hospitais de 50 de 100, quando a gente olha isso no mapa, a
gente tem dois pontos, primeiro, visualmente, a gente não tem uma
distribuição equânime das Unidades de Saúde. Então, a gente tem regiões
desassistidas e regiões muito assistidas. Segundo, não tem uma
distribuição, por assim dizer, técnica, muitas regiões têm várias tipos
de assistência, outras têm assistência nenhuma, outras têm assistências
iguais, terceiro, a gente teve oportunidade de construir essa rede de
saúde de forma organizada, infelizmente, não fez, de modo que hoje a
gente tem a maior rede de serviços do Brasil, somos a unidade da
federação com mais de 60 unidades de saúde gerenciadas pelo Estado.
Nenhuma unidade da federação tem tantas unidades de saúde para
gerenciar quanto o estado do Maranhão, mas com serviços concorrentes
entre si e não serviços complementares entre si. Em muitas unidades
ou em alguns locais a gente tem municípios praticamente vizinhos com
o mesmo perfil de unidade, lado a lado, que a gente não consegue
modificar essa estrutura. De modo que em vez de a gente ter uma rede
que funcione de forma a um hospital cobrir o funcionamento do outro,
a gente tem muitos modelos de serviços funcionando um ao lado do
outro. Se a gente colocar nesse mapa mais os hospitais municipais, aí
a gente vai ver que o Maranhão é pontilhado de hospitais de Norte a
Sul, mas qual é o problema? A baixa resolutividade dessa rede de serviços
de saúde. O que a gente está propondo ou o que o deputado Yglésio
propôs, ao discutir consórcio intermunicipais de saúde, é tentar mudar
a característica dessa rede, é tentar mudar a forma pela qual a saúde é
feita. Aí eu queria falar rapidamente do modelo do Ceará. O Ceará,
hoje, pode ser o modelo de referência de saúde pública para o Nordeste.
Ele é um Estado que conseguiu construir suas redes, conseguiu construir
consórcios de saúde, que lá funciona e funciona muito bem, deputado
Zito, mas o estado do Ceará, até 2007, ele tinha um modelo muito
parecido com o nosso. O mapa do Ceará está em branco, até 2007 a
Rede de Saúde do Ceará se concentrava basicamente em Fortaleza ou
na grande Fortaleza, na circunvizinhança. Olha a rede do Ceará hoje. A
rede do Ceará, conseguiu-se construir estruturada em todo Estado,
dividido regionalmente e em todo o Estado. Nós temos hospitais,
SAMU, a Hemorrede, Policlínicas, UPAs e CEUs, de modo que toda
a rede de atenção que a gente precisa para uma região de saúde, o Ceará
conseguiu construir de 2007 a 2018. Por assim dizer, o estado do
Ceará teve durante 10 anos o boom de serviços em todas as regiões de
saúde, deixou de atender apenas a grande Fortaleza e o Estado conseguiu
prover serviços para todo o Estado. Como é que conseguiu isso? Com

administração direta? Não. Aí talvez seja a grande diferença do estado
do Ceará. O Ceará organiza os hospitais regionais, ele teve um grande
hospital para cada macrorregião de saúde, porque ele dividiu em
macrorregiões, lá são 20 regiões de saúde, mas ele dividiu em
macrorregiões e em cada região dessa tem um grande hospital com 300
leitos, de 200 a 300 leitos e todos os demais serviços são administrados
pelos municípios através de consórcios intermunicipais. E aí a cobertura
do que a gente tem de UPAs de hospitais. Essa criação de consórcio
intermunicipais teve o seguinte norte, se vocês me perguntassem: “Mas,
Lula, o que diferencia um consórcio intermunicipal de um consórcio
como a gente tem, por exemplo, com Lagos, aqui na região dos Lagos.
O que diferencia um consórcio intermunicipal para um consórcio entre
municípios? Uma coisa é diferente e essencial: o Estado no Ceará é
partícipe de todos os consórcios da saúde. De modo que acontece o
seguinte: o Estado detém 40% do consórcio, Deputado Zé Gentil, e os
municípios detém 60% do consórcio. O financiamento dos consórcios
40% é pago com fontes do próprio Estado. E o que isso permitiu?
Primeiro, economia de escala. A gente passou a ter serviços regionais e
não mais serviços locais. Segundo, suficiência. Apesar de os primeiros
municípios terem tido alguma resistência, porque todo mundo quer o
serviço na sua unidade, na sua cidade, a gente passou a ter um serviço
de melhor qualidade e mais intensidade com a criação dos consórcios.
Terceiro, a gestão passou a ser compartilhada e o acesso da população
foi facilitado. Obviamente que houve resistência no Ceará, mas se
conseguiu construir uma agenda estratégica que a gente poderia pautar,
ou poderia criar aqui na própria Assembleia Legislativa para ter uma
agenda estratégica para a saúde do Estado do Maranhão. Essa agenda
estratégica, Deputado Antônio, poderia ser construída aqui no
parlamento, na forma mais democrática possível, para que a gente
possa ter cinco, seis, sete. E no Ceará foram oito pontos que pautaram
a criação dos consórcios intermunicipais e que mudaram a história de
saúde do Ceará. Então o que acontece nos consórcios intermunicipais
do Ceará e como se dá esse custeio? Eu trouxe aqui o exemplo das
policlínicas. O que são as policlínicas? Para que a gente tenha uma
ideia, a policlínica é como se fosse o Pam Diamante. A gente tem uma
série de serviços ambulatoriais, serviços de imagens, serviços
laboratoriais, todos em um só lugar. Ao lado da policlínica, também
tem o CEU com 20 baias, de modo que os consórcios ganharam um
centro de especialidades odontológicas e uma policlínica a gente tem
em todas as regiões de saúde do Ceará. Qual é o custeio de uma
policlínica dessa? A policlínica tipo I, mensal, sai a quinhentos e quarenta
e cinco mil, e a tipo II a seiscentos e vinte e nove mil reais por mês.
Para o município fica pesado, mas quando a gente cria a ideia do
consórcio, vocês vão ver como fica muito barato, por quê? Porque o
estado entra. E aí eu queria que a gente se detivesse nessa próxima
planilha. Então o que acontece? Eu trouxe aqui um exemplo do Estado
do Ceará, como é que se dá essa distribuição, para saber quanto é que
custaria para cada município por mês cuidar de uma policlínica como
essa. Vamos imaginar que 40% do gasto é repasse obrigatório do Estado,
já que o Estado tem 40% do consórcio, os outros 60% do gasto é
dividido entre os municípios e é proporcional à população de cada
município, o município que tem mais população paga a maior parte, o
município que tem menos população paga a menor parte. Eu peguei
aqui uma região de saúde de lá e coloquei o seguinte, por exemplo, o
município de Apuiarés tem 14 mil habitantes, a população corresponde
2% do consórcio, por mês, ele vai pagar R$ 9.102,00 ao consórcio, R$
9 mil é algo completamente irrelevante, no caso o município de Caucaia,
que era o maior, que ele tem 349 mil habitantes teria 58% da população
ele pagaria por mês R$ 219 mil ao consórcio, se a gente for fazer uma
análise e essa policlínica que eu pude visitar lá em Caucaia, no Ceará,
se a gente for uma análise é muito mais barato o município manter uma
policlínica como essa, do que ele manter um hospital seu próprio, ele
vai ter um serviço de melhor qualidade, ele vai ter mais resolutividade
e ele vai ter um serviço regional. Lula, como é que faz, deputada Cleide,
a senhora deve estar se perguntando, isso não dá certo porque o prefeito
no mês que não repassar, o consórcio não vai ter dinheiro, como é que
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faz? Faz da seguinte forma, o município não faz o repasse para o
consórcio, o repasse para o consórcio sai descontado do ICMS do
município, então, vejam só, Presidente Othelino, Deputado Glalbert,
não tem como o município deixar de repassar o dinheiro para o
consórcio, porque o próprio consorcio estabeleceu lá no Ceará como
regra, que o recurso que vai para o cofre do consórcio é descontado
mensalmente do valor do ICMS que o município teria para receber.
Então, esses R$ 9 mil do município de Apuiarés que têm de ir todo mês
para o consórcio, já sai descontado do teto dele, do repasse de ICMS,
de modo que, durante todo esse tempo, o Estado do Ceará não teve
atraso de nenhum mês do repasse dos Consórcios Municipais de Saúde,
e ainda teve um ponto que é o seguinte: se o repasse do consórcio, se
o repasse que o município tivesse que fazer ao consórcio tirasse mais
de 10% do valor do ICMS que o estado teria de repassar a ele, o estado
passaria o restante para que o município não ficasse prejudicado. Então,
o que o município teria de pagar para cuidar da saúde seria de, no
máximo, 10% do valor do ICMS. Olha a Policlínica tipo I, em Brejo
Santo, está aí a localização das 12 policlínicas regionais, essa daí é a
especialidade médica que a gente tem, então vê que a gente tem muitos
serviços na policlínica já tipo I, com Oftalmologia, Otorrino, Clínico
Geral, Cardiologia, Ginecologia, Obstetrícia, Mastologia, Cirurgia Geral,
Gastroenterologia, Urologia, e Traumatologia, além de serviços de
laboratórios, serviços de auxiliar de diagnóstico e mais outros serviços
técnicos, já na Policlínica Tipo II, que é uma policlínica maior, a gente
também coloca, são 10 policlínicas tipo II, 12 Tipo I, somando as 22
regionais de saúde do Ceará. A gente também tem serviços de
tomografia, endoscopia e eletroencefalograma. Então a gente tem mais
esses serviços que são colocados na Policlínica tipo II, além de
neurologia, dermatologia e endocrinologia, que não tinha na Policlínica
tipo I. Então a gente tem aí, só para a gente ter uma ideia, em 2015 é um
dado parcial, consegui obter esses dados com a Secretaria de Estado do
Ceará, mas mais de um milhão e meio de atendimentos no ano de 2014,
no estado do Ceará. Então me parece, por assim dizer, que é óbvio que
eu sei que a gente vai ter resistência política para construir os Consórcios
Intermunicipais de Saúde, mas me parece que é um caminho necessário.
O Ceará já fez isso e conseguiu, a Bahia fez isso e conseguiu também.
Os resultados são obviamente positivos, tanto em um caso quanto no
outro. Parece-me que é uma discussão necessária a se fazer, uma
discussão que a gente precisa fazer para discutir a nossa rede e o nosso
sistema de saúde, porque me parece que é algo que a Assembleia
Legislativa do Maranhão tem muito a contribuir com a construção
dessa rede, com a mudança do nosso sistema e para que a gente possa,
nos próximos anos, ter a certeza de que a gente vai ter a continuidade
da construção da Política de Saúde, que foi o que deu certo no Ceará.
Vocês olharam a Rede de Saúde deles em 2007, em 2018 ela já
completamente diferente, mas ela foi construída antes de 2007, toda
essa história foi a continuidade da Política de Saúde durante 20 anos
que permitiu ao Ceará ter hoje os resultados que tem. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Secretário Lula, V. Exa. concluiu?

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
CARLOS LULA - Concluí e fico à disposição para o debate. Na verdade,
o nosso objetivo foi apresentar nossa rede, os problemas que ela
enfrenta hoje e uma perspectiva para o futuro considerando o estado
do Ceará e dizer que eu acho que é um caminho natural para aonde a
gente deve seguir. Obviamente, haverá resistências, haverá discussões,
por isso que a gente pede, inclusive e agradece, Deputado Yglésio...

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO –
Secretário, só no Ceará que está funcionando, tem outro Estado?

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
CARLOS LULA – Não. Ceará e Bahia. No Nordeste Ceará e Bahia já
implantaram esse modelo de consórcios intermunicipais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Então, façamos o seguinte, eu convido V. Ex.ª a retornar aqui
para a Mesa, pela sistemática da sessão especial o deputado autor do
requerimento, é o primeiro a se manifestar. Como o Deputado Yglésio
já manifestou o desejo de se pronunciar. Deputado Yglésio, V. Ex.ª tem
10 minutos, em seguida abrirei para os Deputados que desejarem fazer
alguma observação.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pela
Ordem, Senhor Presidente. Ainda pouco eu pedi a inscrição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Exa. já está inscrito.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, pela Ordem. Se puder, o Deputado Vinícius Louro também,
se inscrever.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Bom dia a todos
e a todas. Senhor Presidente, Secretário Carlos Lula, para nós é uma
satisfação a sua presença aqui, tendo em vista que nós lidamos com
esse mito às vezes de um Secretário vir a esta Casa. E foi muito tranquila
a sua vinda aqui à Assembleia para tratar de uma pauta tão importante
quanto essa de consórcio. Quando a gente tem iniciativa e encontra
resposta no Executivo para comparecer a esta Casa, a gente já sabe que
é uma sinalização de um bom caminho. O grande problema que a gente
tem hoje dentro da sistemática da saúde pública não é uma demanda
exclusiva do Maranhão, não é da gestão do Governo do Estado, que, ao
contrário, tem se esforçado bastante, é que a gente tem que romper um
paradoxo que engloba a ineficiência do sistema que foi construído
muitas vezes a ferro, fogo e facão. Muitas vezes, aqui no Maranhão,
quando ele foi construído lá atrás, aquela expansão que teve foi de uma
maneira extremamente desorganizada. Agrega a isso aí, como V. Ex.ª
falou, o envelhecimento da população, novos problemas de saúde que
têm se tornado cada vez mais presentes, e aliar isto a uma sistemática
de custos também presentes cada vez maiores no cenário que os
produtos, os insumos de saúde são dolarizados. Por que as coisas
ainda não funcionam bem do ponto de vista da estruturação da rede?
Primeiro, a gente tem um paradigma cultural que nós temos uma
Medicina que é curativa e não preventiva. Isso aí faz com que 80% seja
gasto na alta complexidade, como foi levantado por V. Ex.ª, 20% nas
demais zonas de complexidades. na atenção básica inclusive. E é claro
que isso gera um sistema de saúde muito mais caro, muito mais
ineficiente com uma morbimortalidade muito maior. O segundo ponto
é o político. Aqui no Maranhão nós ainda estamos evoluindo muito no
sentido de que cada cidade, cada prefeito, cada agente político se insira
de fato como um instrumento de construção conjunta, integrada de
fato. É muito difícil a gente ter uma prefeitura que vislumbre com bons
olhos muitas vezes essa questão da consorcialização. como aconteceu.
A gente teve nas reuniões, principalmente nessa regional lá de Itapecuru
Mirim, uma série de resistência no começo, nessa construção do sistema
de policlínica, que a gente vai começar a implantar agora. Tão bem
conduzido por V. Exa. esse processo. Hoje a gente estima um hospital
como o de Matões, que custava 2 milhões de reais por mês, salvo
engano. Correto, Secretário? E nós conseguimos baixar esse custo para
praticamente 30%. E isso é necessário. As despesas do Estado com
saúde têm conduzido a galopantes aumentos. No ano passado, foram
investidos pelo Governo do Estado do Maranhão 2,2 bi na rede de
saúde como um todo. Desse montante, só 450 milhões mais ou menos
repassados pelo Governo Federal. Portanto teve investimento de mais
de 1,7 bi. O Estado do Maranhão está segurando um sistema de saúde
praticamente sozinho. A gente não sabe até quando, porque a tendência
é as despesas de saúde aumentaram e a população envelhecer, ficar
cada vez mais cara. E é óbvio que o aumento de receitas, principalmente
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em um cenário de crise prolongada, como é a que nós temos, não vai
dar conta disso. A gente tem que fazer um freio de amarração. E esse
momento, essa proposta de iniciar essa discussão ampla sobre os
consórcios de saúde cai como uma luva nesse debate, porque é discutido
como manter a viabilidade do sistema a longo prazo. É necessária uma
interrupção desse processo decisório, para a gente ver o que que a
gente quer de fato no sistema de saúde. Se a gente quer um hospital a
menos de 50 quilômetros do outro, fazendo o mesmo atendimento
médico, consumindo o mesmo custo de todas as equipes hospitalares
de recursos e muitas vezes com leitos vagos, por quê? Porque você não
hierarquizou a rede. Você não aplicou da melhor forma possível o
recurso. Nós estamos pagando muitas vezes as contas em duplicidade
e o maior inimigo disso tem sido a própria classe política dentro dos
municípios. Eu sou testemunha viva de que o Secretário enfrenta
resistências de toda a forma nesse sentido e é fundamental que a gente
sensibilize cada vez mais os nossos raios de atuação política no sentido
de promover a necessária racionalização dos recursos. Caso contrário,
vai parar, vai interromper, vai faltar dinheiro para pagar médico,
enfermeiro, todas as profissões da saúde e financiamento de insumos
dos mais básicos a gente já tem dificuldade. E o comparecimento do
Secretário aqui, é um gesto de humildade também da gestão, porque
muitas vezes as pessoas querem colocar suas sujeiras para debaixo dos
tapetes e quando vem o Secretário aqui para dizer que nós estamos
fazendo isso porque a gente precisa melhorar o financiamento da rede,
e pelo reconhecimento de que, cada centavo ele faz a diferença. E como
faz a diferença a responsabilidade do gestor é essa aqui, chegar, procurar
os demais atores para tentar mudar. O desafio nosso é a mudança de
paradigma, é a gente mudar essa ótica que a gente tem que os problemas
são resolvidos apenas por especialistas muito próximos. Muitas vezes
a solução dos maiores problemas ela começa em atuações muito simples.
Nós temos hoje uma dificuldade, o Ceará implantou essa rede porque
eles têm lá seis ou sete universidades de Medicina, o Ceará forma
muito médico por mês, nós ainda temos um modelo no Maranhão
concentrado em que mais de 50% dos profissionais que se formam
trabalham dentro da ilha de São Luís. É muito difícil você querer levar
um cardiologista lá para a região de Marajá do Sena, não vai querer ir
ainda hoje, por quê? Porque o modelo nosso de concentração ainda é
na capital, nós só vamos vencer essas particularidades no momento em
que a gente tiver uma formação e um incentivo para regionalização
desses profissionais mais próximos do paciente na ponta, porque todos,
independe de onde nasceram no estado do Maranhão, deputado
Antônio, independente de onde vieram, seja lá em Amarante do
Maranhão ele quer ter um infarto agudo do miocárdio e ser atendido se
possível por um especialista porque todo mundo quer ter acesso ao
melhor cuidado possível e infelizmente hoje no que a gente tem de
realidade é muito legal quando a gente faz a abstração teórica e diz: não
isso aqui é o cenário ideal, mas a gente quando é confrontado para
realidade ela é dura, ela é cruel, falta o profissional. Então, nós temos
que fazer integração de todos esses conceitos o reconhecimento de
todas essas especificidades para a partir daí conseguir fortalecer esse
sistema. O consórcio é uma alternativa muito bem-vinda, ele estimula
a participação, é muito diferente você, por exemplo, ter uma Policlínica,
um hospital regional que ele é responsabilidade apenas do governo
estadual, muitas vezes o que acontece o prefeito não está nem aí, ele
não faz nada dentro do município dele, ele só tem a preocupação,
Secretário, de ter uma ambulância, dentro do município, para mandar
para o hospital do estado e o estado que se vire e se não deu certo lá o
atendimento é culpa do estado e acredito que quase 100% dos
municípios do Maranhão hoje são atenção plena do sistema,
provavelmente, praticamente, 100%, ou seja, tem a responsabilidade
na sua atenção pelo menos de média complexidade não o fazem,
empurram literalmente para o Estado que tem feito um trabalho que
muitas vezes não é reconhecido e algumas vezes até injustiçado, e a
gente sai em defesa dessa tentativa de apenas um ente dar conta de
toda a responsabilidade da maioria das Prefeituras do Maranhão. Então,
o consórcio, quando ele traz para a administração os representantes

dos municípios das regionais, faz com que haja um incentivo até para
preservar melhor o equipamento hospitalar, fazer um bom uso dele,
otimizar o recurso, não mandar todo o caso para o hospital. Não
superlotar, muitas vezes, sem necessidade e às vezes a gente tem isso.
Porque a gente ainda pratica uma medicina que é extremamente
defensiva, é muito focada no aparato técnico, no exame, no custo de
não às vezes ter aquela identificação com o paciente, de conversar com
ele, muitas coisas são resolvidas sem uma tomografia computadorizada
e hoje você tem uma mudança de conceito que todo médico acha que só
com um exame de alto custo vai resolver o problema e não é assim.
Então chega a hora de hierarquizarmos os procedimentos de rede e
integrarmos as ações de saúde, como um todo, entre os municípios e
cada um ficar com uma responsabilidade, se são muito próximos e
aquilo ali criar um círculo virtuoso de cooperação e, a partir disso,
teremos um sistema de saúde mais inclusivo que de fato atenda as
pessoas da forma integral, que é a Carta Constitucional e as leis, que se
sucederam impõem aos gestores, e uma população com índice de
satisfação de qualidade de vida, de expectativa de vida cada vez mais
prolongado. E o principal, sabemos que o que está sendo feito hoje,
que está sendo conduzido pelo secretário Lula há algum tempo dentro
da Secretaria, ele como profissional de Direito está quase recebendo
um honoris cause em medicina, do tanto que ele tem estudado a
dinâmica do SUS e tem se comportado como um ótimo gestor perante
a Secretaria. A gente sabe que isso é trabalho que ainda vai levar mais
ou menos 07 ou 08 anos para hierarquizar essa rede. Isso não vai ser de
agora, isso não vai ser em passe de mágica. A gente vai de fato ter a
necessidade de atuar no sistema, colaborando, informando, propondo
soluções, trazendo os nossos prefeitos, os nossos gestores municipais
para de fato colaborar na construção de um tema que seja democrático,
inclusivo e bom para todos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª foi britânico, parabéns! Deputado Antônio Pereira,
por 05 minutos.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Senhor Presidente Othelino, eu quero me inscrever depois.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Já está inscrita, deputada Doutora Helena.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, Secretários presentes na Mesa, Deputados e Deputadas
em Plenário, imprensa, galeria e ao nosso convidado especial para esta
Sessão Especial, Dr. Carlos Lula, Secretário de Estado da Saúde do
Maranhão, que de uma maneira hercúlea vem fazendo, diante todas as
dificuldades, um grande trabalho na saúde pública. E eu disse ainda
pouco no Pequeno Expediente, na sessão que antecedeu esta, que eu
nunca tinha visto tanta dificuldade na saúde pública do estado do
Maranhão e do Brasil, do mundo como alguém disse aqui. Nós
enfrentamos, em especial, no Brasil e no Maranhão, em todas as épocas
que vivi, talvez a maior crise na saúde pública. A saúde é, dito pelos
grandes técnicos do mundo, quem vai alavancar neste século o PIB do
mundo. Para que você veja a importância da saúde no mundo. E,
portanto, quando se fala em PIB, se fala em recursos e se fala também
na parte financeira, em dinheiro. Eu quero dizer que nós temos grandes
dificuldades no estado do Maranhão na questão da saúde. Não talvez
apenas pelo modelo, mas também e, principalmente, pela questão de
gestão e de financiamento. Eu vejo, Deputada Helena, Vossa Excelência,
sua experiência como Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal
de São Luís de saúde. Uma larga experiência que pode ajudar e muito
na construção desse consórcio, desses consórcios regionais de saúde.
Eu vejo que é muito importante reconhecermos o esforço que o Governo
tem feito na saúde pública do Estado do Maranhão. Apesar das
dificuldades que estamos enfrentando, estamos hoje com praticamente
mais de R$ 150 milhões mensais gastos na assistência à saúde no
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Estado do Maranhão. Se eu estiver errado, mais que isso. Às vezes
fico imaginando como o Governo tem conseguido colocar tanto recurso
na saúde, na questão assistencial com uma contrapartida pequena,
menos de um terço, menos de um quarto, menos de 25%, do Governo
Federal. Portanto a questão está também no financiamento. E talvez a
saída maior acho que precisa ser uma política de Governo, desculpe,
política de Estado e não de Governo. Uma das soluções, uma das
saídas está exatamente na construção de consórcios regionais de saúde
para que haja interação, cooperação entre os municípios. E aí eu quero
aqui chamar a atenção que nós temos aqui um prefeito municipal de
uma cidade pequena para média, a cidade de Buritirana, o prefeito
Vagtônio Brandão, que ali está. É bom que ele esteja escutando isso,
porque ele será porta-voz das intenções do Estado e desta Casa, da
Comissão de Saúde para os outros prefeitos. Porque essa é uma
construção que não é em tempo pequeno; é a médio e longo prazo.
Como foi muito bem dito aqui, no Brasil inteiro, respondendo a
Deputada Cleide Coutinho, no Brasil inteiro, deputada, existem vários
consórcios em praticamente todos os estados brasileiros. Mas a nossa
realidade do Nordeste, nós somos mais parecidos com a realidade do
Ceará e da Bahia. Na Bahia um consórcio, desculpe, exitoso. E no
Ceará mais exitoso ainda, fazendo-se até uma redundância. Já está
mais sedimentado, mais fortalecido, mais espalhado por todo o estado.
E uma previsão, no planejamento, de que atingiria as várias regiões dos
estados em 20 anos, se não me engano, já atingiu com um pouco mais
de 10 anos todo o estado do Ceará. E uma coisa importante, os
municípios que estão fazendo parte daqueles consórcios de saúde, eles
não querem sair, eles não querem ser retirados do consórcio de saúde
porque está sendo bom para os municípios e principalmente, melhor
ainda para a população. Portanto, eu acho, Senhor Presidente, como
eu fui quem trouxe esse tema, a primeira discussão colocando sobre
consórcio de saúde aqui no Maranhão nesta Casa, nós que trouxemos
aqui, eu queria que o senhor me desse pelo menos mais dois minutos
para concluir, por favor. Então, é importante saber que isso é uma
construção que traz dificuldades, primeiro de arregimentação, é preciso
fazer o convencimento político de cada prefeito de cada região, em
cada região, depois, havia as questões legais, porque nós temos uma lei
de 2005, que esta lei, a Lei dos Consórcios, uma lei federal, porque nós
temos que estar sempre baseados em lei, então, não é fácil, mas
precisamos, como muito bem disse o dr. Yglésio, vamos levar aí, como
o Ceará levou, em torno de dez anos, mas temos que começar em algum
momento, Deputado Zito Rolim, nós temos que começar em algum
momento e acho que já estamos perdendo tempo, é preciso que se
inicie, que se saia da inércia, urgentemente, nessa questão dos consórcios
visando melhorar a saúde pública do Estado do Maranhão. Então, nós
temos que fazer primeiro a mobilização dos participantes, depois o
protocolo de intenções, todos os municípios que queiram participar, e
que vão participar, terão que assinar um protocolo de intenções,
inclusive o Estado, e nos casos que houver o Governo Federal, inclusive
o Presidente da República, e depois esses protocolos terão que serem
homologados, terão que serem passados, transformados em leis nas
Casas Legislativas, nas Câmaras Municipais, nas Assembleias e no
Congresso Nacional quando houver participação também da União no
consórcio. Depois vem a ratificação, portanto, desse protocolo de
intenção, o Regimento Interno onde disse o nosso Secretário Lula, foi
muito feliz, quando esse Regimento Interno é que vai dizer: olha, o
recurso vai sair do ICMS, o estado vai participar com tantos por cento
40%, 50%, o município vai ser assim, quando ultrapassar os 10% do
ICMS, o estado vai contribuir, aquela contribuição será excedente será
do estado, aí o Regimento Interno é que vai dizer. Assembleia geral,
tem que ter assembleia geral, tem que ter a Executiva. Ou seja, é
realmente muito trabalhoso e leva muito tempo, portanto, nós
precisamos, senhor Secretário Lula, nós precisamos iniciar como
política de estado com a máxima celeridade possível. E eu quero aqui
deixar para terminar, deixar duas perguntas, primeiro eu quero pedir
aos senhores deputados que nos empenhemos nessa questão porque é
uma questão sem dúvida não é a única solução para a saúde pública,

mas é um caminho viável que nós temos e que temos que percorrer e
temos que ter a coragem de percorrê-lo. Então que quero deixar aqui
duas perguntas ao senhor Secretário. Quando o governo, quando
estamos querendo realmente iniciar esse processo, começarmos a
trabalhar efetivamente nesse processo pra que as coisas possam
acontecer. E se realmente o governo está enfrentando essa questão, se
o governo está, quando eu falo governo, senhor governador, a Secretaria
como um todo, não só o senhor já me colocou, Secretário Lula, mas se
o governo está realmente ciente disso e se ele realmente quer fazer isso.
E se for assim, conte com a Comissão de Saúde desta Casa, conte com
esta Casa para o convencimento dos prefeitos. Ficam essas perguntas
ao senhor Secretário Lula e espero que ele possa respondê-las.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO - Concedo ao Secretário Carlos Lula, três minutos,
para a réplica. Em seguida, Deputada Helena Duailibe, por dez minutos.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
CARLOS LULA – Então, quero agradecer o pronunciamento tanto do
deputado Yglésio quanto do deputado Antônio Pereira. De fato,
deputados, a gente tem uma dificuldade hoje, e o Brasil todo enfrenta,
uma dificuldade financeira terrível em todos os estados da Federação.
Até no Mato Grosso que tem apenas um hospital na sua rede, ele
enfrenta problemas de ordem financeira. Não há um Estado da
Federação hoje que não passe por dificuldades no financiamento da
saúde. Se a gente for olhar para o passado, a gente ampliou muito.
Deputado Yglésio, poucos anos atrás, se a gente pegar 2005 salvo
engano, 2006, acredito que o último ano do governador Zé Reinaldo,
entre 2005 e 2006, não vou me recordar bem o ano, o gasto anual com
saúde pelo estado do Maranhão era R$ 440 milhões, hoje a gente vai
para quase 05 vezes isso. A gente gastou R$ 2,2 bilhões. Isso em
menos de 15 anos, o que demonstra que de um lado o Estado tem
também tentado investir mais em saúde pública. A gente nunca teve
investimento tão grande, nunca gastou um percentual tão grande da
Receita Corrente Líquida do Estado com saúde pública, mas a nossa
dificuldade vem, sobretudo, por conta do seguinte, nós abrimos os
hospitais regionais: Santa Inês, Bacabal, Pinheiro. Aqui o deputado
Leonardo Sá sabe quanto foi importante para região da Baixada
Maranhense o Hospital Regional de Pinheiro, depois da sua abertura,
Balsas com excelentes resultados, Caxias, Imperatriz, então a gente
acabou levando saúde pública onde não tinha. E o que aconteceu,
infelizmente, nesse meio tempo? A gente enfrentou uma grave crise
econômica no país, terrível, e a gente tem muitos processos de
financiamento e habilitação desses hospitais que estão lá no Ministério
da Saúde. Isso, obviamente, depende de um apoio político e peço
apoio desta Casa para fazer frente a política do Ministério, mas depende
de um segundo componente e aí a gente não tem como enfrentar, que é
o componente de ordem financeira. O Ministério da Saúde não teve
condições de habilitar nossos serviços nos hospitais regionais que
abrimos, de modo que acontece o seguinte, todos os hospitais que
abrimos são mantidos exclusivamente com dinheiro dos cofres estaduais,
a exceção de Pinheiro que a gente conseguiu habilitar UTI, mas é um
dinheiro irrelevante em relação ao custo do hospital inteiro, e Imperatriz
em que a gente trocou a habilitação no fim do ano passado. Todos os
restantes dos hospitais regionais são bancados exclusivamente com
recursos estaduais. Isso, ao longo do tempo, vem impactando muito
fortemente nossa rede de saúde, por mês vão lá mais de R$ 150 milhões
gastos com equipamentos de saúde. A gente sabe que a população
precisa ainda mais, mas é um desafio para o futuro sim, como tornar
esse financiamento viável já que a gente não aparenta ter, em curto
prazo, auxílio do Ministério de Saúde para minorar a questão financeira
nem do Maranhão, nem de nenhum Estado da Federação. E digo isso
por conhecimento de causa, porque hoje eu sou Vice-presidente do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, mensalmente, a
gente tem reunião com todos os secretários em Brasília e vemos que
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mesma dificuldade que o Maranhão passa. Os demais estados também
estão passando por muitas dificuldades financeiras. E de fato tornar
essa rede mais racional é um dos caminhos para a gente enfrentar essa
dificuldade, porque não adianta a gente ter uma rede de serviços que
rivalizam entre si. A gente tem hospital um ao lado do outro que
fornecem o mesmo tipo de serviço. E a gente vai acabar continuando
muitas vezes tendo de vir a São Luís, ou ir as outras localidades,
quando era possível resolver o seu problema ali pertinho de sua casa.
Se a gente pensar na saúde de maneira regional, era possível. Então a
gente tem muitos hospitais municipais, Deputado Yglésio, um ao lado
do outro, às vezes com distância de 15km, 20 km entre si com o mesmo
tipo de serviço. Então, quando é assim, não resolve o problema da
população. A gente, na verdade, vai ter a calamidade de saúde como
unidade que vai encaminhar o paciente mais grave para outro local. O
Deputado Vagotônico, de Buritirana, está aqui. Ele sabe o drama que a
gente está vivendo, hoje, em Imperatriz. No município de Imperatriz,
a gente vive um drama na urgência e emergência. O município com
grave dificuldade financeira, recentemente, o Ministério Público entrou
com a ação, inclusive, arrolando todo mundo, o Estado, União,
município. Tamanha a gravidade do que está acontecendo no município
de Imperatriz, que era para onde todos os outros municípios da região
acabavam referenciando os seus pacientes, mas que agravou tanto o
problema do financiamento. Para ver que não é algo local, não é algo
destinado só ao Maranhão, mas destinado também a uma realidade dos
municípios com extrema dificuldades para manter os seus componentes
de saúde. O que a gente vive, hoje, lá é um drama que tem impactado,
inclusive, o próprio Estado. Quando o Socorrão de Imperatriz não
consegue resolver, a gente aumenta o custo no regional, aumenta o
custo da UPA. A gente quase dobrou o atendimento da UPA Bernardo
Sayão, que é a nossa UPA, lá em Imperatriz, em razão do agravamento
da crise na cidade. E em relação às indagações, Deputado Antônio, eu
acho que a gente inicia o processo hoje. A gente agradece o senhor tem
discutido. V. Ex.ª tem discutido aqui, nesta Casa, durante todo o
semestre, trazendo o tema, discutindo com a gente o tema, inclusive na
Secretaria. Eu acho que a gente pode construir a partir daqui uma
pauta, discutir essa agenda, para a gente encaminhar, logo na abertura
do próximo semestre legislativo, um Projeto de Lei a esta Casa
permitindo que a gente crie consórcios intermunicipais no Estado.
Ficaria aí o arcabouço jurídico para a Assembleia. E aí a gente veria se
os municípios vão querer criar ou não os consórcios, mas pelo menos
o instrumento jurídico estará dado, que é criar este arcabouço jurídico.
O Governo pretende fazer, o Governo quer fazer e o Governo, inclusive,
está sendo empurrado a fazer. Eu acho que é de conhecimento público
que a gente tem uma ação correndo na Vara de Direitos Difusos e
Coletivos do Ministério Público do Estado, que tem obrigado o Estado
a fazer a repactuação de todas as redes de saúde. É uma ação antiga do
Ministério Público e agora vai chegar o momento que não tem o que
fazer. A gente vai ter que fazer a repactuação. A gente já discutiu isso
com a região de Codó, discutiu já com a região de Santa Inês, mas a
gente ainda tem outras dezessete regiões de saúde para discutir, então,
me parece que a gente precisa, inclusive a Assembleia também, está
ciente desses debates, ajudando a construir essas Redes, para que a
gente possa ter uma solução que não venha necessariamente do Poder
Judiciário, mas venha da discussão da classe política, dessa construção
entre municípios, vereadores, prefeitos , deputados estaduais e federais,
para que a gente possa construir a melhor Rede de Saúde possível para
o Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Deputada Helena Duailibe, por cinco minutos

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE -
Bom dia a todas e a todos, eu queria inicialmente agradecer a Deus, por
essa brilhante iniciativa Deputado Yglésio e o Secretário Carlos Lula
que está aqui, parabenizar o Secretário Carlos Lula, pela forma como
vem conduzindo a Secretaria de Saúde do Estado, mas também externar

a minha tristeza pelo fato como o Secretario colocou, que o Ceará em
2007, começou esse processo, e nós vamos treze anos depois, quase
doze anos depois, começar aí, como se diz, pelo berço, pela dor, porque
eu sou uma pessoa e todos me conhecem aqui, que eu sou extremamente,
não sou vaidosa e tenho convicção de que eu vou dizer aqui, não é por
vaidade, porque se fosse uma pessoa vaidosa, Deputado Yglésio que
me conhece muito de perto sabe que eu não procuro fazer as coisas,
mas quando fui Secretária de Saúde, de 2004 a 2006, para habilitar o
Estado, Bráulio, nós deixamos o PDR, o Plano Diretor de
Regionalização e a PPI, exatamente dizendo isso, o que a gente precisa
para cada região, em 2006, nós poderíamos ter começado em 2007
como começou o Ceará, e aí rasgou-se um PDR e uma PPI achando
que, eu quero, eu posso, eu faço, e se mudou toda a história do Estado
do Maranhão, isso é triste, por quê? Porque nós vamos agora tentar
organizar uma coisa toda do avesso, quando na verdade a gente tinha
que é ter seguido essa trilha e nós perdemos o bonde, mas precisamos
fazer de alguma forma, porque como o Secretário colocou, qual é o
nosso modelo hoje de saúde com a nossa população envelhecendo, e a
gente vai continuar sendo, sofrendo todos os dias com a população, ou
correndo só para alguns serviços ou toda desorganizada, ou então, a
gente todo dia chorando e sofrendo por leitos de UTI por alta
complexidade, quando a gente não consegue organizar essa rede, isso
tem que passar exatamente por todo mundo, tem que passar pelos
prefeitos, tem que passar pelo Governo do Estado, e tem que passar
também pela população, os conselhos têm que estar juntos. Então, eu
acho que agora nós temos que começar, mas antes de começar, até por
aqui, aqui pode começar o passo oficial, mas a minha sugestão é que a
gente faça o fizemos naquela época, fazer aqui na grande São Luís esse
exercício prático. Por exemplo, nós temos o HTO, eu tenho certeza
que 60% a 70% dos pacientes atendidos no HTO são pacientes que
eram responsabilidade do município de São Luís. Eu digo, como ex-
secretária de Saúde do Município, o HTO trouxe uma grande
contribuição para o município de São Luís, que por sinal muitos dos
seus pacientes são também de outros municípios. Mas o HTO foi
assim um grande impacto que realmente mudou e está mudando a
questão da ortopedia e se não fosse o HTO o município de São Luís
estaria muito mais prejudicado. Então precisamos pegar um exemplo
prático, eu acho que é sentar com os municípios aqui da grande São
Luís, que seria o primeiro exercício, mostrando esses números e
mostrando também para eles... porque veja bem, é isso que a gente tem
que ter agora, saber a dificuldade que vai ser. Hoje o Estado banca
100% o HTO e aí se ele representa 60% do atendimento de São Luís,
São Luís tem que entrar com uma contrapartida, mas aí São Luís vai
argumentar que não tem. Então por isso é que precisamos ter muita
responsabilidade agora e ter mediadores, e quero lhe parabenizar para
a gente trazer essa discussão porque nós precisamos enfrentar isso.
Porque o Estado vai ter que avançar na alta complexidade que só está
atendendo judicializada, porque aí vai faltar remédio para outras coisas.
Tem a questão dos medicamentos excepcionais, tem a questão do
Hemomar, então agora nós temos que realmente dar um passo nisso.
Aí os municípios também sobrecarregados, em um momento eleitoral,
porque outra coisa muito complicada que ainda existe é essa questão
de diferentes espaços, o município praticamente já está vivendo a sua
campanha política e o Estado está no começo de sua gestão do segundo
mandato. Então enquanto essas eleições também forem diferenciadas,
de estado e município, isso também é um complicador. Mas eu acho
que não podemos mais deixar para amanhã isso. Agora, seria
importante... o Estado tem grandes técnicos, o Secretário tem grandes
técnicos que podem fazer um desenho inicial desses números, e aqui
estou vendo a deputada Cleide e o deputado Zé Gentil, que é Caxias
também, a gente tem que passar pelo menos pelas grandes regiões,
Caxias, Imperatriz, com esse exercício prático do que poderia começar,
do que o Estado está gastando. Porque o certo é que se a gente não
parar e der um freio nisso, nós vamos cada vez piorar essa situação.
Nós precisamos saber, as pessoas precisam ser atendidas sabendo que
aquele hospital, é aquilo que eu gosto de dizer, é do SUS. Eu fico



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2019 29
indignada quando alguém me diz: ‘esse hospital é Universitário, esse
hospital é do Estado’. Não é de ninguém, é do SUS, então não temos
que estar dicotomizando isso. Então precisamos dessa gestão, essa
gestão integrada. Então eu quero parabenizar, me colocar à disposição.
Essa discussão tem que pegar os gestores, bipartite, chamar os
Conselhos, chamar os deputados, chamar os prefeitos e com os números,
com certeza, e com metas. Porque nós estamos com 12 anos de atraso.
Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Pela
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Dr. Leonardo Sá.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Eu gostaria
aqui, de antemão, parabenizar o Secretário Lula pelo excelente trabalho,
Secretário, pela dignidade com que V. Exa. conduz a Saúde do Maranhão.
Admiro além de Deputado, mas como médico. Sei do seu trabalho
frente à Secretária Estadual de Saúde. Sei da carga errônea que nós
recebemos do Governo passado. E eu fui testemunha disso quando
trabalhava naquela região de Lago da Pedra, de Pedreiras, em que vários
hospitais regionais, vários hospitais do Estado foram construídos em
uma microrregião do estado para se fazer política, enquanto outras
regiões do estado do Maranhão não tinham sequer um tipo de
atendimento, ou se chegava qualquer ação do Estado. Na nossa região,
na Baixada maranhense, o senhor é testemunha que naquela região, que
tem quase um bilhão de habitantes, não se tinha um único hospital
regional ou a saúde do Estado não chegava. Só com enganação, com
hospital de vinte leitos, mandando convênios em torno de cem mil
reais, que não resolvia a saúde daqueles pequenos hospitais. E a nossa
região, naquela época, e outras regiões do Estado sempre penalizadas,
com cidadãos tendo que morrer. E eu tive a honra com o nosso
Governador Flávio Dino de inaugurarmos o primeiro hospital
macrorregional ainda na gestão anterior, na região de Pinheiro, na cidade
de Pinheiro. E esse hospital, quando nós terminamos a gestão, 80% de
aprovação de bom e ótimo. O hospital que realizou a primeira
tomografia da história da Baixada maranhense, os primeiros leitos de
UTI na história da Baixada maranhense, a primeira neurocirurgia da
história da Baixada maranhense. O Governador Flávio Dino e a sua
gestão frente à Secretaria do Estado da Saúde acabou com a peregrinação
de ambulâncias que nós tínhamos naquela região indo para Teresina.
Eu me lembro e sei e já passei por isso. Vi os nossos conterrâneos
vendendo os seus patrimônios para irem se tratar e deixar o dinheiro lá
em Teresina, porque aqui no Maranhão não tinha condições. O que
seria da saúde do Maranhão sem os hospitais regionais do Estado? Eu
digo, sem sombra de dúvidas, Secretário, o seu trabalho frente à
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão é um dos melhores do
Brasil, porque uma rede, uma das maiores redes do Brasil de assistência
hospitalar se encontra hoje no estado do Maranhão. O que seria a
saúde da Baixada maranhense sem o hospital macrorregional Dr. Jackson
Lago? Eu sei quantas e quantas vidas foram salvas a partir da
inauguração daquele hospital, porque antigamente naquela região não
tínhamos como nos deslocar. O paciente, por exemplo, a noite adoecia
e os hospitais municipais de toda aquela região não tinham capacidade
de resolver o problema, não tinha como se chegar aqui porque o
transporte de ferryboat só vai até 22h30. Então eu gostaria de deixar
aqui o meu testemunho. Lhe parabenizar pela sua seriedade em frente
à Secretaria de Saúde do Estado. Eu não poderia deixar aqui de marcar
e parabenizar o senhor. Sei das dificuldades financeiras que enfrenta a
Secretaria de Saúde do Estado, por conta de uma rede tão ampla, por
conta de uma rede tão diversa. E eu sei também que o senhor vai saber
conduzir isso e melhorar ainda mais a saúde do nosso Estado do
Maranhão. Fica aqui a minha ratificação, a minha admiração ao senhor
e ao governador Flávio Dino que apesar de terem enfrentado uma
regionalização de inaugurações de hospitais hoje vêm conduzindo com
maestria a saúde do Estado do Maranhão. Muito obrigado, secretário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Concedo três minutos ao Secretário Carlos Lula para
suas considerações finais.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
CARLOS LULA – Obrigado, Presidente, eu quero aqui agradecer as
palavras muito generosas e gentis do deputado Leonardo Sá, foi nosso
diretor, o primeiro diretor lá do hospital regional Dr. Jackson Lago, na
cidade de Pinheiro, ser diretor dos nossos hospitais dá sorte, deputado
Yglésio! Dá porque aqui tem dois diretores que viraram deputados, dá
sorte, ser médico também, a gente tem muitos aqui na Assembleia, mas
eu quero agradecer...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Secretário,
só o interrompendo, desculpe, se me permite, presidente, é outra coisa
nós realizamos lá no hospital de Pinheiros na gestão do secretário Dr.
Lula o primeiro processo licitatório de empresa médica da história do
Estado do Maranhão. A gente sabe como eram contratadas as empresas
médicas na gestão anterior, eram por indicação, por superfaturamento,
com um todo tipo de alteração que a verba pública não pode que o
cidadão público que governa e tem acesso a verba pública não pode de
forma nenhuma ser conivente. Nós fizemos lá o primeiro processo
licitatório de empresa médica, Dr. Yglésio trabalhava no hospital na
época e nós conseguimos reduzir em mais de 30% só com esse processo
licitatório o valor que se pagava às empresas médicas. Dr. Antônio, o
hospital de Pinheiro passou a ter após essa economia, quando eu era
diretor, na gestão do secretário Carlos Lula, outros serviços que foram
implantados com essa economia que fizemos nas empresas médicas,
que foi o serviço de mastologia, o mamógrafo, que funciona dentro do
hospital, o serviço de Otorrino que funciona e não funcionava e hoje é
um dos únicos hospitais do estado que tem o serviço de Otorrino
funcionando, e várias outras melhorias, aumentamos o número de
tomografias, o Tribunal de Contas do Estado passou um ano dentro do
hospital de Pinheiro fiscalizando e até hoje fiscalizando, não encontrou
indício de nada. Só besteira de carga horária, diz que, tantas tomografias
foram realizadas e era para ter sido feito tantas e a gente aumentava o
número de tomografias para atender a população e isso tem que ser
dito, o Tribunal de Contas está há mais de um ano dentro do hospital,
Dr. Yglésio, sem achar um indício de fraude, achou lá, sabe o quê?
Trabalho, respeito, dignidade, um hospital limpo, honesto, que trata a
população daquela região e da Baixada maranhense como ela deve ser
tratada, com zelo e maestria, desculpe a intromissão, secretário, eu
gostaria de fazer este testemunho aqui para o senhor.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
CARLOS LULA– Deputado, eu tenho certeza tanto é que o fruto do
vosso trabalho que a população reconhece deu uma votação estupenda
na cidade de Pinheiro e em toda Baixada, fruto do seu trabalho, com
certeza, enquanto diretor da Unidade Hospitalar e a gente sabe que é
referência, o hospital é referência para o Maranhão inteiro, mas eu
quero agradecer aqui as palavras da Doutora Helena, e, de fato,
reconhecer, acredito ser algo que o Maranhão tem de reconhecer, que é
o período em que a Doutora Helena foi secretária de Saúde, eu acho
que, sem modéstia alguma, foi um período divisor de águas no estado,
a nossa PPI é de 2004, ainda a PPI feita pela Dra. Helena que a gente
precisa construir. Então, eu agradeço muito, eu acho que a gente
envolvendo a Assembleia vai conseguir ter mais frutos, a gente tem
uma equipe hoje voltada na secretaria só para reconstruir o PPI, porque
a nossa Rede em 2019, é totalmente diversa do que era em 2004, e isso
vai causar problema por quê? Porque a gente não vai ter dinheiro novo
para dividir no teto do Ministério da Saúde, então a gente vai ter que
dividir, os recursos que temos hoje, isso vai implicar que municípios
que antes compunham uma rede de serviço maior, vão perder algo para
municípios que passaram a ter seus serviços próprios, e o caso, por
exemplo, de Imperatriz, de Caxias, de São Luís, que à época concentrava
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os serviços, hoje a gente já tem esses serviços muito mais regionalizados,
mas que a gente precisa avançar para fazer, porque se a gente não
consertar isso, a gente não vai chegar a lugar algum, então, infelizmente,
de fato, me parece que a gente se perdeu, a gente quis construir um
SUS, que fosse um SUS, que só existiria aqui no Estado, a gente
municipalizou a Rede Estadual e foi um erro, eu acho que a gente tem
condições de consertar, sem querer olhar no retrovisor, para dizer
quem fez, qual foi o motivo, não me parece que é esse o objetivo, o
objetivo é a gente olhar para frente, em perspectiva, para dizer assim:
olha, a gente tem, precisa aí de quinze, vinte anos de política de saúde,
de estado, não política de governo, política de estado, pensado adiante,
que a gente pense o PPI para frente, para que a gente pense o sistema
de saúde, do que vai ser daqui a vinte, trinta anos, para que a gente
possa ter esse salto de qualidade na saúde do Estado, melhoramos?
Melhoramos. A gente aumentou o número de procedimentos? Muito.
Aumentou o número de internações? Muito. O número de leitos?
Também. Levamos UTI a cidades onde não tinha. Em alguns casos
ficamos um ano sem mortalidade materna em Balsas, era 140 por 100
mil e para a gente ter ideia, no Brasil, a gente tem algo em torno de 40,
em Balsas era 140. E a gente chegou hoje para ter zero em um. Então
assim, são resultados concretos que a gente tem na nossa rede, mas que
obviamente ainda podem ser melhorados, por isso que a gente conta
com o auxílio da Assembleia, da Comissão da Saúde. A gente sabe que
V. Exa. não pode compor comissão, mas queria também que V. Ex.ª
fizesse parte para estar junto debatendo, construindo para que a gente
possa ter outra rede de saúde com perspectiva para o futuro e que ela
seja fruto do amplo debate aqui nesta Casa. Eu agradeço aqui a
Assembleia Legislativa, ao deputado Yglésio pelo convite. E dizer que
tantas e quantas vezes eu for convidado estarei aqui presente para
prestar contas e para fazer o bom debate.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Agradeço, Secretário, sua presença. Penso que quem
caminha com a verdade e com a boa intenção dentro de si, como V. Ex.ª
tem mostrado nessa caminhada, deve estar com todas as portas sempre
à sua frente abertas e jamais temer comparecer a qualquer ambiente
que seja. Fico feliz de contar com a presença dos parlamentares aqui
até o final, dos colegas, 90% da bancada médica aqui da Assembleia se
fez presente. Aqui de cada 07 parlamentares 01 é médico de formação,
militou na Medicina. Quem não está atuando atualmente, mas teve
uma história grande de amor com a medicina e para nós é importante
ter este momento com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Secretário
aqui na Casa. É um prelúdio de bons ventos vindo para a gestão da
saúde pública do Maranhão mesmo em meio a este mar tenebroso
dessa crise financeira que não abandona o Brasil, mas a gente tem
esperança em dias melhores e certamente quando temos bons capitães
à frente do barco, o destino é um lugar feliz. Muito obrigado. Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2019.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a Sessão Solene, por meio do Requerimento nº 214/ 2019 e da
Resolução Legislativa nº 935/2019, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, para homenagear a Casa de Apoio Ninar, que completa
dois anos de fundação, e a entrega da Medalha Manuel Beckman à
Senhora Patrícia da Silva Sousa. Convido para compor a Mesa a Dra.
Patrícia Sousa, homenageada desta Sessão Solene. Excelentíssimo
Senhor Eduardo Jorge Heluy Nicolau, Corregedor-Geral do Ministério
Público; Excelentíssima Senhora Desembargadora Etelvina Ribeiro
Gonçalves; Excelentíssimo Senhor Joaquim Neto, Defensor Público
do Núcleo da Defesa da Criança e do Adolescente; Doutora Lídia
Nicolau; convido ainda o Dr. Cláudio Rezende, Diretor do Instituto

Acqua, para compor a Mesa. Registro as presenças do Senhor Júlio
Moreira Gomes Filho, Vice-Presidente da Academia Maranhense de
Letras Jurídicas; a Sra. Mayra Sampaio, Secretária Adjunta de Saúde
de Bacabal; Exmo. Sr. João Leonardo, Promotor de Justiça. Assistiremos
agora a um vídeo institucional sobre as ações da Casa de Apoio Ninar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao senhor Deputado Roberto Costa, autor
do Requerimento de convocação desta sessão solene, que falará em
nome do Poder Legislativo.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Saudar aqui,
primeiramente, e ao mesmo tempo agradecer também, por fazer parte,
hoje, dessa homenagem aqui, presidindo a Sessão nosso querido
Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Othelino Neto. Saudar
aqui também a nossa querida homenageada, a quem se faz jus todas as
homenagens, que até se tornam poucas pelo trabalho que ela desenvolve
e, acima de tudo, pelo compromisso que ela tem não apenas com a
Casa Ninar, mas acho que com o ser humano. Isso para mim é o mais
fundamental, que é a doutora Patrícia Sousa. Saudar aqui também o
nosso Excelentíssimo Senhor Dr. Eduardo Jorge Heluy Nicolau,
Corregedor-Geral do Ministério Público. Também ficamos felizes com
a sua presença, doutor Eduardo. Saudar aqui a nossa Excelentíssima
Senhora Desembargadora Etelvina Ribeiro Gonçalves, que se faz
presente, muito obrigado. Saudar aqui o Excelentíssimo Senhor Joaquim
Neto, Defensor Público do Núcleo da Defesa da Criança e do
Adolescente, também de uma instituição fundamental na vida dessas
crianças. Saudar aqui o senhor Cláudio Rezende, Diretor do Instituto
Acqua, que é um dos parceiros também da Casa Ninar. E saudar aqui
também a Dr. Lídia Nicolau, que está aqui representando a minha
querida amiga e uma das pessoas que, na verdade, me levou até a Casa
Ninar, que é a Sâmia, que não pode estar presente, mas eu sei que aqui
o pensamento dela com certeza também faz parte com todos nós aqui.
Até porque a Sâmia é uma pessoa assim que tem toda uma dedicação
em apoiar todo esse trabalho da Casa Nina. E toda a empolgação dela
foi o que me levou a conhecer a Casa Ninar e a conhecer,
consequentemente, a Dra. Patrícia. Saudar aqui os nossos queridos
deputados que fazem parte aqui também desta sessão, Dr. Yglésio que
também está presente, o deputado Wellington do Curso nosso grande
companheiro, o deputado Duarte Júnior que também se faz presente
aqui. A nossa querida Deputada Cleide, minha amiga amada Deputada
Cleide Coutinho. Saudar também em nome das crianças e da família, a
criança Lorenzo, de 02 anos e sua mãe e a avó Gardênia que vieram lá
da cidade de Bacabal, nossa querida cidade de Bacabal, também fazer
parte hoje desta homenagem a Dra. Patrícia. Encararam aquela estrada
que está terrível, mas digamos assim, reconhecimento, por parte delas,
ao trabalho que a Patrícia desenvolve na vida delas, que é tão grande
que qualquer obstáculo se torna pequeno. Vivemos em um tempo
marcado por grandes e profundas mudanças. Temos tido avanços
significativos da inovação tecnológica e científica na comunicação e na
informação, contudo, vemos avançar também a indiferença, indiferença
aos grandes problemas humanos e sociais. A humanidade, todos nós
parecemos cada vez mais anestesiados. Para utilizar termo médico,
paralisado, diante da dor, do sofrimento e dos dramas dos nossos dias.
Cenas de fatos onde o ser humano é desrespeitado, ultrajado, ferido
em sua dignidade, não parece causar em nós algum tipo de reação, de
enfrentamentos. Entretanto, não podemos nos deixar conduzir pelo
pessimismo, nem nos deixar abater pela onda da indiferença e do
individualismo que ferem de morte as nossas relações. Os pequenos
gestos, as simples iniciativas podem apontar para um outro caminho,
para a construção de uma sociedade nova onde a solidariedade e a
fraternidade sejam realidades constantes. Há muita gente espalhando o
bem, semeando boas sementes, plantando ideias de ajuda ao próximo,
de transformação da realidade, esse otimismo é próprio da nossa gente.
O Maranhão já deu ao Brasil e ao mundo grandes nomes da literatura,
da política, das artes e da resistência, e continua a contribuir por meio
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de seus filhos ilustres, homens e mulheres destacados por sua
competência, capacidade de descoberta e força de trabalho. Muito me
emociona este momento e acrescento aqui hoje, que hoje é um dia de
muita felicidade para mim, também, porque apresentamos nesta Casa
Legislativa, há praticamente um ano, um projeto que visava atender
uma parcela da população que também precisa do nosso apoio, que
são os diabéticos e que nós aprovamos, nesta Casa, o direito de o
diabético ter também a preferência na fila dos bancos, nas repartições
públicas, porque quem vive com diabetes sabe da dificuldade que é se
manter no seu dia a dia. O projeto tinha sido vetado, mas com a ajuda
do presidente da Assembleia, o meu querido deputado Othelino, e os
nossos deputados da Casa, derrubamos o veto e hoje foi promulgada a
lei que garante também ao diabético esse direito a ele de ter a preferência
também nas filas das repartições públicas, então foi um momento de
muita alegria também hoje, como disse o Deputado Marco Aurélio e o
Deputado Othelino, parecia que o dia era nosso hoje. E fico mais feliz
hoje exatamente em razão dessa Sessão Solene aqui agora, exatamente
porque a homenagem de hoje é para um projeto, que é fruto de um
sonho, da persistência e da ousadia de quem compreendeu que o ser
humano só é plenamente realizado e feliz quando se coloca a serviço
dos demais, falo da Casa de Apoio Ninar e falo da Dra. Patrícia. Mas o
que é esse projeto? Gostaria de iniciar enfatizando que, antes de tudo,
estamos falando de uma casa, quando pensamos em uma casa pensamos
em uma família. A casa, a nossa casa, onde nós moramos, existe porque
nós existimos, uma casa ela é sempre projetada e construída para
atender uma necessidade, neste caso a necessidade de centenas de
famílias maranhenses que possuem crianças com distúrbio de
desenvolvimento neuromotor. Esta casa teve como sua grande arquiteta
e projetista um ser humano excepcional, que hoje temos a alegria de
homenagear a Dra. Patrícia da Silva Sousa, tive a oportunidade de
conhecê-la, através da Dra. Sâmia Nicolau, que foi quem primeiro
falou do projeto e da Dr. Patrícia, falou com tanta empolgação e
felicidade que me despertou a vontade de conhecer mais de perto, e aí
eu faço um parêntese aqui que a Sâmia, hoje ela não está presente, mas
a Dra. Lídia está aqui, e a Sâmia, depois me confidenciou que ela tem
também dois filhos que são atendidos por Dra. Patrícia, e na ânsia da
mãe sempre às vezes quer se aproximar mais da médica. E ela disse que
fazia de tudo para a Dra. Patrícia, assim para agradar a Dra. Patrícia, e
ela disse: Roberto, eu não sentia qualquer, digamos assim, diferença
em relação a isso. Até que um dia Sâmia sensibilizada também com as
outras crianças, começou a ser, digamos assim, uma colaboradora, uma
voluntária e começou a ajudar a Casa Ninar, no sentido de atender
algumas crianças com uma cadeira de roda e fez uma campanha, que eu
falo que foi vender café, Dra. Lídia: Não, cappuccino, foi vender os
cappuccinos. E Sâmia um dia me ligou: Olha, tu tens que tomar o
cappuccino que é para ajudar a Casa Ninar. E então Sâmia disse assim
uma coisa muito importante para mim: Roberto, quando a gente passou
a fazer as coisas para o conjunto da Casa das Crianças, você vê a
mudança assim na alegria, na empolgação da Dra. Patrícia, mostra
exatamente aquilo tudo que representa esse momento aqui, assim o
respeito e admiração na Patrícia, acima de tudo, pelo compromisso
dela, como eu disse, com o ser humano, independente quem seja esse
ser humano, mas uma casa bem construída, além de um bom arquiteto,
precisa de um bom mestre de obras que toque em frente, acompanhe e
a torne concreta. Este mestre obra foi aqui, e preciso também registrar,
que é o Governador Flávio Dino, que acreditando no projeto, não
mediu esforços para a sua plena execução. E, no mês de julho de 2017,
exatamente, há dois anos, o Governo do Maranhão entregou à população
a Casa de Apoio Ninar, que hoje é referência nacional no método de
tratamento a crianças com distúrbios de desenvolvimento neuromotor.
Aqui quero destacar, brevemente, a biografia da nossa homenageada.
Patrícia nasceu em 11 de novembro de 1968, em São Luís. Filha
primogênita de Edgar Sousa e Paula Francinete da Silva Sousa, que
estão aqui presentes. É fruto de sua vida dedicada. Dra. Patrícia tem
dois filhos. O Raul está aqui à frente com o seu avô, e a Juliana, que
também está por aqui, que são suas joias raras. Patrícia iniciou seus

estudos no Rio de Janeiro. Quando retornou a São Luís, foi aluna da
primeira turma da Escola Reino Infantil. E, mais tarde, terminou os
estudos fundamentais no Colégio Santa Teresa. Foi aprovada no
vestibular para Medicina na Universidade Federal do Maranhão.
Durante o curso, acompanhou médicos da área de Pediatria e de
neurologia. Permanecendo firme no propósito de especializar-se como
neuropediatra. Participou, durante a faculdade, como voluntária do
Centro Dialético de Pais e Amigos dos Especiais, assim como do
orfanato Menino Jesus e na Casa de Acolhimento de Crianças Soro
Positivo. O último ano do curso de Medicina foi realizado no Hospital
Regional da Asa Norte, em Brasília. Após formatura, foi aprovada
para residência médica em neuropediatra no Hospital das Clínicas, na
Unicamp, em Campinas, São Paulo, onde decidiu-se pelas
especialidades em transtorno do desenvolvimento infantil, paralisia
cerebral e epilepsia na infância. Regressando a São Luís, sua vida
profissional e docente, instalou seu consultório e ingressou na UFMA
como professora substituta. Foi aprovada para o curso de mestrado
em Ciências da Saúde, promovido pela UFMA e, ao final do curso,
apresentou a tese: “Crise convulsiva no período neonatal”. Após um
período de trabalho, sentiu que precisava de um Doutorado na sua área
de especialização e prestou exames, sendo aprovada para o ingresso
no Doutorado na Escola Paulista de Medicina em São Paulo. Doutora
Patrícia tornou-se mestre e doutora. Mas seu principal título não foi
nenhuma de suas tantas e importantes conquistas acadêmicas, mas seu
coração atento, sensível e inclinado para ajudar e favorecer a vida e a
dignidade de tantas crianças e suas famílias. Colocando concretamente
a ciência a serviço da vida e da esperança. Assim, a história da Casa de
Apoio Ninar se confunde com a história da Dra. Patrícia e tem seu
início marcado em 2016, quando a nossa homenageada foi convidada a
assumir o ambulatório de microcefalia congênita por Zica vírus, que
foi, sem dúvida, a gestação do que seria, um ano depois, a Casa Ninar.
Projetada e conduzida por suas mãos, sob a direção do nosso Secretário
de Saúde Dr. Carlos Lula, a Casa de Apoio Ninar conta com mais de
sessenta profissionais que cuidam da casa, entre porteiros, jardineiros,
copeiros, aprendizes e todos os profissionais do administrativo e da
área da saúde. Depois, sentiu-se a necessidade de acrescentar ao projeto
inicial o ambulatório de especialidade em epilepsia na infância, no
qual, as famílias, além de receber o acompanhamento especializado
para as crianças, neuropediatria, pediatria, neuroinfectologia,
oftalmologia, psiquiatria, participam das oficinas e outras atividades
por meio de um circuito de vivência idealizado por ela. São realizadas
oficinas de arte, terapia, musicalização da família, cozinha amiga, de
empreendedorismo, objeto de estimulação e imobiliária adaptada, entre
outras atividades. Atualmente, são assistidas 60 famílias por semana,
sendo que 15 famílias passam a semana inteira no projeto de vivência
da Casa de Apoio Ninar e 45 no ambulatório de especialidade em
epilepsia na infância. Nesses dois anos de atividade, na Casa Ninar já
foram atendidas 355 famílias que passaram no circuito de oficina e 663
pacientes foram atendidos em ambulatórios. Dos 217 municípios do
Maranhão, 97 são assistidos pela Casa de Apoio Ninar, além da região
metropolitana, cidades como Caxias, Timon, Bacabal, Santa Inês,
Imperatriz, Açailândia, entre outras, também são atendidas. Esta é
uma grande causa e grandes causas exigem compromissos e empenho.
Esse projeto requer um olhar de atenção de todos nós. Como deputado,
após conhecer de perto o trabalho realizado na Casa Ninar, porque
uma das grandes dificuldades que a gente sentiu, e isso a Sâmia já vinha
me passando e quando eu conversei com a doutora Patrícia, ela
demonstrou exatamente que várias crianças que são atendidas, boa
parte não tem as condições financeiras adequadas e precisam às vezes
de uma cadeira de rodas que não é uma cadeira simples, é uma cadeira
mais resistente, mais projetada e que tem um custo um pouco mais
elevado. Se eu não me engano, com os capuchinhos de Sâmia acho que
adquiriram umas 15 cadeiras. Depois teve um andador para uma criança
que Sâmia disse assim: - Eu estou trabalhando atrás de um andador.
Tudo isso que ela faz também, além de sensibilizar, é porque sabe que
é uma forma também de continuar motivando todo esse trabalho que a
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Patrícia tem. E em função disso, depois da minha visita, eu saí
extremamente sensibilizado com o trabalho e fiz um indicação, uma
emenda minha individual no valor de R$ 400 mil, R$ 200 mil inclusive
com o apoio do Deputado Othelino Neto que me ajudou, R$ 200 mil já
estão na Secretaria de Saúde, já está sendo feito todo um processo para
a aquisição de cerca de 50 cadeiras, para que a gente possa fazer também
essa doação a essas crianças que tanto precisam, na verdade, desse
suporte para continuar melhorando e buscando sempre ter uma
dignidade muito melhor. Porque o sofrimento de uma criança não é
apenas da criança, principalmente é da sua família que fica no seu dia
a dia e sabe todas as dificuldades. Então é necessário que a gente possa
também, como homem público, e conhecendo esse tipo de projeto que
se torna fundamental na vida das pessoas, darmos a nossa contribuição.
Como eu disse, a Secretaria de Saúde já iniciou o processo de aquisição
das cadeiras, que muito em breve estarão entregues. Assim,
conclamamos a todos e todas para a importância da manutenção e do
bom funcionamento desse projeto tão importante para o Maranhão e
até mesmo para o Brasil. Doutora Patrícia, dizia um filósofo grego que
a gratidão é a memória do coração. Agradecer é um dos gestos mais
nobres do ser humano. A Medalha Manuel Beckman é a maior honraria
concedida por esta Casa legislativa. Há pessoas que marcam a história
do Maranhão com a sua atuação, dedicação, pessoas como a senhora.
Então tenho consciência que a nossa homenagem ganha mais sentido,
porque se une ao agradecimento sincero e profundo de todas essas
mães que estão aqui hoje presentes e de tantas outras que passaram
pela Casa e todas essas crianças que na serenidade dos seus olhares
dão o seu ‘muito obrigado’. A eles e a elas que quero me unir e, junto a
todo o povo do Maranhão, lhe dizer: Grande é quem sabe amar, como
dizia a Madre Teresa de Calcutá: O que eu faço é uma gota no meio de
um oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Finalizo minhas palavras,
também citando uma passagem importante que eu tive na Casa Ninar,
na visita que eu fiz, quando eu cheguei, a doutora Patrícia largou seus
afazeres e me acompanhou mostrando, deputada Cleide, cada cômodo
da Casa, na brinquedoteca, na cozinha e cada parte daquela Casa você
vê na verdade, a relação de amor e de carinho da doutora Patrícia e de
toda a sua equipe. Tem os brinquedos, inclusive a parte na brinquedoteca
ela me mostrando vários brinquedos que foram adquiridos inclusive
pelo Governo, brinquedos, digamos assim, de alta qualidade, de muita
importância, mas o modelo que a doutora Patrícia implantou na Casa
Ninar, como eu disse, é uma coisa muito pessoal dela. Ela dizendo
exatamente isso, que foram também feitas oficinas, por parte dos
pacientes, das crianças, dos familiares, e que criaram, dentro desse
contexto, também brinquedos produzidos por eles. E o que é mais
importante, quando você dar a oportunidade para a criança escolher o
brinquedo que ela quer, entre o que foi comprado, digamos assim, já
veio pronto, e o que foi construído por elas, hoje, a maioria das crianças
brincam com os brinquedos produzidos por elas. Isso é uma marca
importante, digamos assim, da referência que tem hoje esse projeto na
vida das pessoas. Ela me levou na cozinha lá da Casa e me contando
história, Deputado Othelino Neto, que o que me surpreendeu também,
um dos pontos que me surpreendeu muito com a Dra. Patrícia, que eu
não conhecia, mas na conversa, a preocupação dela com a criança, mas,
acima de tudo, após a saída da Casa Ninar. Como é que essas famílias
vão se sustentar, vão ter o mínimo de condições para dar uma qualidade
de vida para essas crianças? E aí na cozinha fizeram também agora,
Deputado Othelino, apareceu um MasterChef, mas não tinha Um
MasterChef e o MasterChef, quem ia para a cozinha era ela, com a
equipe dela ensinar as mães a fazer um bolo, para que servisse também
uma forma, digamos assim, comercial de renda para essas famílias.
Porque, como eu disse, chega na Casa Ninar tem todo o suporte, mas
a preocupação da Patrícia ela vai além, depois que sai da Casa Ninar,
como é que essas crianças ficarão no seu dia a dia? Como é que essas
famílias ficarão no dia a dia? E assim para finalizar, e quando terminou
a nossa conversa, eu fiquei encantado, primeiro com a visita, assim
conhecendo realmente a importância que tem a Casa Ninar hoje na vida
dessas crianças, na vida dessas famílias. E aí eu disse assim: Dra.

Patrícia, toda essa criação foi sua. Eu disse: A senhora precisa patentear
esta ideia, porque isso vai se tornar importante para a senhora, isso vai
dar dinheiro para a senhora. A Patrícia vira para mim disse assim olha:
Roberto, é importante realmente patentear, né, porque se a gente
patentear a gente pode conseguir dinheiro para as famílias dos pacientes.
Quando a Patrícia me disse aquilo ali, você consegue assim, ao mesmo
tempo eu me choco, porque hoje o ser humano, como disse aqui no
início do discurso, ele está desvirtuado. Ele não está preocupado com
o seu semelhante. A preocupação nossa, hoje, é uma coisa muito
individual. E quando a gente encontra uma figura que, num momento
como esse, em que poderia dizer “agora eu acho que eu vou ganhar
dinheiro com esse projeto”, você vê que o pensamento dela vai muito
mais além. O pensamento dela não é um pensamento individual. O que
a riqueza da Patrícia é exatamente ver o bem-estar dessas crianças e
dessas famílias. Quando eu saí de lá, eu estava com o Rodrigo. Eu saí
com a ideia já fixada na minha cabeça. Eu liguei para a Sâmia dizendo
que tinha adorado a visita, mas eu disse assim “Eu vou fazer uma
homenagem para essa mulher”. Porque é difícil você encontrar um ser
humano, nos dias de hoje, que tenha a compreensão da importância de
respeitar a vida do seu semelhante e que possa ajudar o seu semelhante.
Então, Doutora Patrícia, eu fico muito feliz de estar aqui, hoje, fazendo
essa homenagem. Fico muito feliz, quero finalizar minhas palavras,
citando uma canção popular que reflete o sentimento e a emoção deste
momento: “Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem
oferece rosas, nas mãos de quem sabem ser generosas. Dando o pouco
que tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua vida
ainda mais linda”. Muito obrigada, Doutora Patrícia, não em nome do
Deputado Roberto Costa, não só em nome da Assembleia Legislativa,
mas de todas as famílias maranhenses, de todas essas mães que puderam
estar aqui presentes e as que não estão presentes, de todas as crianças,
dos seus familiares. Porque você é uma pessoa única e que merece todo
o nosso respeito e toda a nossa admiração. Parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra à Senhora Cristiane Lemos Corrêa do
Amaral.

A SENHORA CRISTIANE LEMOS CORRÊA DO
AMARAL – Saúdo o Presidente Deputado Othelino Neto, aos demais
que compõem a Mesa, também saúdo o Deputado Roberto Costa. E
quero, primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui, por tudo
que tem feito na vida de cada um de nós, plantando a sabedoria em
nossos corações para buscarmos melhores condições para os nossos
filhos. Peço licença agora para falar um pouquinho e fazer uma
homenagem a essa pessoa maravilhosa, que é a Dra. Patrícia Souza. A
Dra. Patrícia está presente em nossas vidas há três anos, desde quando
iniciou o atendimento com Rebeca, a minha filha. Logo nós percebemos
nela uma profissional de referência e sabedoria. No dia 04 de julho de
2017, foi inaugurado pelo Governador Flávio Dino a Casa de Apoio
Ninar como centro de atendimento e referência não somente do
Maranhão, mas nacional, para atendimento às crianças com
microcefalia, no intuito de abraçar as famílias destas crianças e juntos
alçar objetivos e conquistas tendo em vista a promoção de uma melhor
qualidade de vida, pois é uma casa que foi projetada para oferecer tudo
o que há de melhor em atendimento multiprofissional. E nesse projeto
lindo esta profissional foi nomeada diretora da casa, dando início a um
belo trabalho. Após alguns meses, por meio de um sentimento gerado
no coração da mesma, da então coordenadora Valéria Sousa e da
supervisora Kely Cunha, nasceu o desejo de oportunizar outro público
a participar das atividades da casa, que foram as crianças com síndrome
Down. Foi então que deu início ao projeto de atendimento às crianças
com síndrome de Down e, naquele momento, ela e Valéria conversaram
comigo para juntas, em parceria, conseguirmos levar famílias para as
atividades da casa. E juntas iniciamos, com 14 famílias, e de 3 em 3
meses os retornos foram acontecendo, objetivando o desenvolvimento
dessas crianças e criando oportunidades para as mamães. Sim, para as
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mamães, pois na casa também são oferecidos cursos voltados tanto
para a culinária quanto artesanato. Dois anos se passaram e quantas
famílias já tiveram oportunidade de ter o acompanhamento com todos
os profissionais da Casa, desde pediatra, oftalmo, neuro, fono, odonto,
psicólogos, infecto, nutricionistas, entre outros. Todas as famílias aqui
presentes e por mim representadas deste público que vos falo, somos
gratas por tamanho amor pelos nossos filhos, por todo o cuidado e
oportunidades geradas, pois sabemos que não é fácil, não pelo fato de
ser especial, mas pelo fato de ser filho. E filho necessita de cuidados,
de amor, de carinho, de atenção, de atendimentos médicos e quando
nos deparamos com um filho que precisa de uma necessidade a mais,
nós nos perguntamos: e agora, o que eu vou fazer? Deus capacita cada
um nessa jornada, podem ter certeza disso. Parabenizamos, neste
momento de agradecimento, a Dra. Patrícia, atualmente coordenadora
do projeto da Casa pelo leque de oportunidades a todas as famílias que
são atendidas e que aqui estão presentes, e as que não puderam estar
presentes o nosso muito obrigada. Esta homenagem é um ato de
reconhecimento por tamanho feito na sua gestão e que ainda continuará
realizando como coordenadora do projeto. Uma mulher de garra, fibra,
coragem, uma mãe dedicada plenamente aos seus filhos e aos seus
pais, uma profissional excelente e que cuida com tanto amor dos seus
pacientes, os nossos filhos. Mulher de grande coração que abraçou a
causa e ainda continua abraçando dessas crianças especiais. Saibam
que tudo que se faz com carinho, com amor, cuidado e atenção, os
frutos são visíveis e surgem naturalmente. És mais que merecedora
desta medalha, ela é sua por direito e por reconhecimento. Muito
obrigada ao Senhor Deputado Roberto Costa, em nome do Estado,
pelo reconhecimento desse mérito a Dra. Patrícia Sousa. Portanto, eu
declaro que temos um novo projeto a iniciar visando pleno
desenvolvimento de nossas crianças em parceria com a Dra. Patrícia,
na Casa de Apoio Ninar. Nossos parabéns e muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra a senhora Luzenilde Mendes Costa.

A SENHORA LUZENILDE MENDES COSTA - Meu muito
bom dia a todos, é com enorme prazer que eu falo de você, prometo
não chorar, o nome da minha mensagem hoje é “Um arco-íris de amor”,
que realmente a Casa Ninar, representa para a gente : Tão bom seria, se
pudéssemos pintar, colorir e retocar os tons da nossa vida, tão bom
seria, que se todas as cores permanecessem lindas e brilhantes do pôr
do sol ao anoitecer, mas sabemos que nem sempre é assim, às vezes
nos falta cor, aí Deus vem e envia anjos que são verdadeiros pintores,
usam seus pincéis de amor, suas tintas de alegria, e de forma única,
refaz o seu arco-íris de amor, assim foi você, Dra. Patrícia, você chegou
no momento certo, onde tudo já parecia não fazer mais sentido algum,
você chegou num momento, onde já nos faltava muitas cores, e com a
sua pureza e com o seu amor, veio ajudar o nosso arco-íris completar,
você nos enlaçou num momento em que ninguém nos abraçou, e olha
onde estamos, viemos te homenagear, por esse lindo projeto que você
ajudou a criar, já se passaram dois anos, e parece que foi ontem, que
você dividia conosco, os seus sonhos, que em sua mente, já estava
tudo concluído, só faltava ser construído, e hoje dois anos já de existência.
Então, vamos comemorar, vamos festejar, pois muita gente ainda está
vindo para ajudar nesse Projeto Ninar. As cores vão se juntando e o
nosso arco íris continuará brilhando. Feliz estou eu pelo Sr. Deputado
Roberto Costa, que veio somar e homenagear o nosso anjo de luz. Que
veio à terra com uma só missão: Nos amar e nos entregar de todo o seu
coração. Obrigada a todos e eu termino com gratidão. Nós te amamos
muito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Neste momento, faremos a entrega da Medalha Manuel
Beckman à Senhora Patrícia Silva Sousa. Concedo a palavra à Senhora
Patrícia.

A SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Concedo a palavra à Senhora Patrícia da Silva Sousa, homenageada
nesta Sessão Solene.

A SENHORA PATRÍCIA DA SILVA SOUSA – Deputado
Roberto Costa, obrigada pelo carinho nessa Indicação. Digníssimos
representantes desta Casa, obrigada pela consideração à minha pessoa.
Eu hoje reflito, assim como sempre, a todos vocês, mães de crianças
especiais. O que me motivou, durante minha vida, a ser neuropediatra
é sempre querer tratar das crianças que não iriam jamais crescer,
daquelas que seriam eternamente crianças. E foi, durante vários
momentos na vida, que eu tive a gratidão de poder existir para isso,
exercer. E qual não foi minha surpresa cujo momento que mais me
tocou na vida que era o meu desejo de ser mãe. Eu fui presenteada
pelos melhores filhos que Deus poderia me dar e que fez de mim a
melhor mãe do mundo, não aos meus olhos e nem aos olhos dos meus
filhos, mas simplesmente porque eles existem e eles me motivaram a
fazer o projeto, digníssimos representantes dessa Casa, porque, quando
se anda num caminho incerto, quando a todos vem e todos só sabem
olhar aquilo que é o do nosso exterior, pouco valor tem. Nós nascemos
e morremos aqui nessa terra por sermos representados em outras mais
terras que seria dizer somos vivos. Temos um valor inestimável. E
naquele momento em que eu fui convidada por doutora Jucélia Ganz,
Neuropediatra do Projeto inicial Ninar, a assumir o ambulatório de
microcefalia congênita, eu me deparei com algo não diferente do que
meu curso de história de cuidar de crianças especiais, crianças com
paralisia cerebral e com microcefalia por Zika, mas me deparei com
algo que me chocou profundamente: o esquecimento de quem estava
ali doente. O não poder viver a sua maternidade, o não poder sonhar, o
não poder que as outras pessoas nos vissem com nossos filhos no colo
e foi naquele momento em que eu descobri que mais do que colocar os
pacientes que eu amo no colo, eu queria colocar as mães. Porque elas
tinham o direito, acima de qualquer coisa, de ter seus filhos no colo. E
como exercer isso se eu estava só? Foi quando me deparei que eu tinha
um monte de amigos e tudo isso só foi possível, vou citar o nome de
uma pessoa e entendam o nome de toda a minha equipe, que é a Valéria.
Porque quando um dia me referi a ela: Valéria, como nós vamos devolver
esses bebês para essas mães? Ela disse: “nós vamos conseguir”. E foi
nesse momento que surgiu o projeto. Foi nesse momento indo a cada
um de vocês, os amigos que corajosamente largaram seus afazeres e se
uniram a mim naquele primeiro momento para poder executar o projeto,
surgiu uma mãe e, mais ainda, surgiu um filho, e por isso a minha eterna
gratidão se diz a esta medalha que é um Título de Independência, que
representa a independência para essas mães: Vocês existem! Então,
estimada Casa e seus representantes, deputado, muito obrigada por
suas palavras. E eu gostaria de dizer, todas as mães que estão aqui hoje
tem muito orgulho de ter seus filhos no colo e todas nós somos
merecedoras de saber que existe algo além da doença. Existiu hoje, com
a implantação da Casa Ninar, um movimento que se diz do cuidar, um
movimento de cuidar da famílias que pelo pouco espaço de tempo, que
amanhã realizamos dois anos, mas só daqui a 20 anos as pessoas
poderão ter noção desse grande passo que o Maranhão deu, que é o
reconhecimento de que se você fica doente, você continua a existir.
Nós não olhamos apenas a doença, olhamos além dela. Olhamos,
principalmente, quem está ali. Então, devolver um filho aos braços das
mães e que essas mães se tornem pessoas dignas, e que são, de serem
ativas na sociedade, essa é a principal missão da Casa Ninar e do
projeto. O método de cuidado utilizado só foi possível por uma razão:
eu tive muitos braços que me ajudaram para conseguir abraçar a todos.
E por isso esta homenagem para mim é vocês todos dizendo: “nós
reconhecemos que vocês existem”! Não a doutora Patrícia, não todos
os componentes da Casa, mas as famílias. Então sempre que se puder
olhar além da doença, sempre que se puder saber que existe ali uma
família que sofre e que pode se reconstruir todos os dias, porque
alguém acredita nela com sentimentos muitos simples, usando todos
os seus sentidos, existirá alguém. Então, essa história vai sempre ser
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contada por eles e também por todos nós. Eu gostaria de agradecer e
dizer a todos vocês, famílias, a minha família especial e os meus amigos
que estão aqui, muito obrigada e a esta Casa pela consideração.
Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bem, uma Sessão cheia de emoção e de muita alegria
para todos nós. Senhoras e Senhores, nós já estamos perto de concluir,
embora a Sessão esteja muita prazerosa, mas tem muitas crianças aqui,
já estamos aqui passando um pouco do horário do almoço, três
Deputados presentes pediram para fazer uma breve saudação. Eu os
chamarei agora, Deputado Wellington do Curso, V.Exa. tem a tribuna
para fazer uma breve saudação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, até corri rapidinho para a gente poder ganhar tempo
dado o adiantado da hora e muitas crianças, muitas mães e aí a gente
precisa ter esse cuidado também e essa atenção. E aí eu vou até pedir
desculpas a todos da Mesa, mesmo com o carinho e respeito que eu
tenho a todos, amados estimados da Mesa, mas eu vou pedir para
passar rapidinho, eu quero cumprimentar, de forma especial, a
homenageada a Dra. Patrícia. Então, cumprimento a senhora em nome
de toda a Mesa e aí eu cumprimento também todas as mães, todos os
pais, demais autoridades que aqui estão, o Deputados Duarte Júnior,
Deputado Yglésio, Deputada Cleide, e os demais Deputados que estão
aqui. Eu vou fazer três observações, a primeira é com relação à
homenagem. A sensibilidade do deputado Roberto Costa teve em fazer
a sua homenagem à Dra. Patrícia, à Casa Ninar, ao atendimento. Então,
de forma especial, como todas as vezes eu falo, na ausência do
Presidente Othelino, eu falo agora na ausência e não muda nenhum
protocolo, é o mesmo. Então em nome do Presidente Othelino, em
nome dos demais Deputados desta Casa, da Assembleia Legislativa,
sejam todos bem-vindos. E essa justa homenagem ela tem duplo sentido,
duplo significado. Primeiro é a homenageada, então hoje a Assembleia
Legislativa, ao fazer essa justa homenagem, é bom deixar bem claro que
foi uma homenagem, o requerimento do deputado Roberto Costa, mas
aprovado de forma unânime por todos os deputados, o respeito que o
deputado Roberto Costa tem nesta Casa e pela pessoa do homenageado.
Então todos nós estamos muito felizes na manhã e tarde de hoje, por
conta dessa justa homenagem. E, mais uma vez, em nome do Presidente
Othelino e dos demais Deputados que não puderam estar presentes,
nós agradecemos a presença de todos vocês. Vou para o segundo ponto,
o segundo ponto é com relação às crianças que têm nascido com
microcefalia no Estado do Maranhão. Eu fui um dos primeiros nesta
Casa a bater nesta tecla, a denunciar, a cobrar e o conhecimento por
conta da dor de algumas mães. E eu fui a duas experiências, e eu quero
relatar para vocês antes de falar a terceira parte que é a Dra. Patrícia.
Eu conheci uma ex-aluna, que é dentista e o marido é médico e nasceu
uma criança com microcefalia. Então vejam: mesmo uma família
estruturada, uma família com posses, uma família organizada, uma
criança com microcefalia. E passaram por todas as dificuldades, todos
os percalços desde o nascimento ao atendimento. E essa mãe que é a
Dra. Érica conheceu uma outra mãe em uma situação de dor e sofrimento
semelhante, mas numa situação de condições financeira muito pior,
por ser hipossuficiente, por não terem condições. E ela conheceu essa
mãe na maternidade. Então as duas deram luz ao mesmo tempo. E
como mãe, que tem um marido médico e ela é dentista, que trabalha e
que passou por todas as dificuldades relatadas por ela. E uma outra
mãe, vindo lá de Santa Helena, mãe de 06 filhos, uma criança já cadeirante
e a sétima criança nasce com microcefalia no interior do estado vem
morar num quartinho lá na Camboa, vivendo da doação, da caridade, da
solidariedade das pessoas. A dor de quem já luta com seis crianças teve
que deixar todos os filhos com a mãe com a avó, para poder vir tentar
o tratamento e cuidar dessa criança em São Luís. E mães guerreiras que,
às vezes, o marido nem está mais próximo porque não suporta a dor e
o sofrimento. E aí sobra para quem? Para a guerreira, para a mãe. Na

manhã de hoje, ao fazer essa justa homenagem à Dra. Patrícia, mas em
sua homenagem também se estende a todas as mães e pães, mães que
também são pais, e mães guerreiras, mães de luz, mães lutadoras. E
Dra. Patrícia, quando em 2016, 2017, eu trouxe para a Assembleia por
conta dos casos da omissão, ou seja, da Prefeitura ou do Governo do
Estado em dar a atenção ao Aedes Aegypti, para que se pudesse
controlar essa manifestação que estava acontecendo em São Luís dessa
quantidade de pessoas, de crianças nascendo com microcefalia. E uma
preocupação maior, Deputado Othelino, que preocupação maior? Hoje
nós temos o apoio e a luta que eu acompanhei desde o início dessa
guerreira, anjo de luz, chamada Dra. Patrícia. Mas e o amanhã? E essa
preocupação também com essas crianças com deficiência. E essa
preocupação dessa criança na creche, na escola e a possibilidade de
mercado de trabalho. Muitas pessoas não perceberam ainda, que nós
temos a possibilidade de ter uma geração de pessoas com deficiência. E
hoje nós temos a dor de cabeça, a dificuldade no atendimento e no
acesso das pessoas com deficiência. E ainda mais uma geração, uma
grande quantidade de pessoas, de crianças nascendo com microcefalia.
Então fica aqui o nosso apelo ao Governo do Estado, à prefeitura de
São Luís, a nós legisladores para que tenhamos essa atenção e esse
olhar voltado para o amanhã. Porque hoje, eu vou falar da terceira
parte, as mães, as crianças encontram guarida, encontram apoio. E eu
posso falar com conhecimento de causa. Conheço Dra. Patrícia muito
antes de tratar da questão do Zica vírus, de denunciar nesta Casa o
problema da microcefalia e de trazer, no início de 2017, o testemunho
tanto da Érica como da outra mãe e o sofrimento dessa mãe que saiu de
Santa Helena e padecendo em São Luís em busca de tratamento. Mas
um anjo, um anjo que hoje tem um reconhecimento, que hoje tem
homenagem, mas muito antes da Casa Ninar já realizava um trabalho,
muito antes da Casa Ninar já tinha um olhar cuidadoso, um olhar
atencioso, um olhar humano e um coração que brota todos os dias o
amor de Deus. Dra. Patrícia, tudo que o deputado Roberto Costa falou
hoje, e olha que ele demorou bastante, talvez tenha sido um dos maiores
pronunciamentos de homenagens até hoje, mas todos nós ficamos
atentos dada a justa homenagem. E a palavra que temos na mente hoje
se chama gratidão. O Maranhão hoje diz muito obrigado a senhora.
Mãe, filha, mulher, guerreira e que além dos seus filhos a senhora
ganhou também muitos afilhados, muitos filhos adotivos e que
depositam nas suas mãos, todos os dias, a esperança. A mesma esperança
que Deus levantou um profeta, destacado lá no Antigo Testamento que
foi o profeta Jeremias. E naquele momento que o povo estava cativo
na Babilônia, o povo de Deus cativo na Babilônia, Deus levantou o
profeta Jeremias e disse: precisamos trazer à memória as coisas que
nos dão esperança. E hoje, a senhora diz para o Brasil, diz para o
mundo que o Maranhão já conhece e já sabe: precisamos trazer à
memória as coisas que nos dão esperança. E hoje a senhora renova a
nossa esperança, a minha esperança enquanto cidadão, enquanto
parlamentar, enquanto legislador, a nossa esperança de que existem
pessoas boas, pessoas de bem e a senhora, como uma guerreira, o
nosso muito obrigado por existir. Hoje, a senhora é a homenageada,
mas quem ganha é o estado do Maranhão, quem ganha são todas essas
mães por terem a senhora. Que Deus continue abençoando a sua vida
abundantemente, estenda as suas mãos poderosas sobre a sua vida
todos os dias e tudo que a senhora tocar continue sendo próspero,
sendo abençoado e tendo o dom da cura. É por isso que Deus a colocou
neste mundo. Continue brilhando, continue sendo luz e, mais uma vez,
muito obrigado por existir no nosso tempo, na nossa geração, que
Deus a abençoe abundantemente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior, também fará uma breve saudação.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Boa tarde a
todos e todas. Senhor Presidente, eu estou realmente muito feliz,
emocionado, tocado por esta Sessão Solene. Prometo respeitar o tempo
e ser bem breve. Apenas para registrar aqui o meu respeito por esta
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sessão, meu respeito por esse projeto, o meu respeito pela senhora
Patrícia, por todos esses profissionais. E inicialmente destacar que a
doutora Patrícia não apenas plantou o amor, o sentimento por meio
desse projeto, que é a Casa de Apoio Ninar, mas ela também trouxe
amor, sentimento a esta Casa. E vejam só, neste momento de crise,
crise política, onde há uma polarização muito grande, onde um ataca o
outro sem qualquer motivo, e às vezes, simplesmente, por pensar de
forma diferente nós temos nesta Casa, Doutora Patrícia, um Deputado
do MDB realizando uma justa homenagem à senhora, a um Projeto do
Governo do Estado do Maranhão. Deputado Roberto Costa, cada dia
que passa, eu tenho aprendido a admirá-lo, respeitá-lo, cada dia mais.
V. Ex.ª é uma referência para mim, eu o respeito cada dia mais por
momentos como esse. Hoje eu consigo compreender o porquê V. Ex.ª
aqui dentro é tão respeitado, por exatamente saber fazer a diferença da
crítica justa, do momento de se criticar e do momento de se reconhecer
um excelente trabalho. Doutora Patrícia, a senhora representa esse
Projeto, a senhora simboliza esse Projeto, assim como outros Projetos
como, por exemplo, o Projeto Sorrir. Mas a Casa de Apoio Ninar
garante a todos os cidadãos maranhenses o direito constitucional, um
direito fundamental, que é o direito à vida, o direito à saúde. E traduz,
simboliza da melhor forma, pois o que a Constituição Federal de 1988
nos garante não é apenas o direito à vida, não é apenas o direito de estar
vivo, mas é viver, doutora Patrícia, com dignidade, respeitando a
dignidade da pessoa humana. E eu tenho certeza de que esta
homenagem, iniciativa do Deputado Roberto Costa, apesar de ser a
maior Comenda que esta Casa, esta importante Casa pode oferecer a
um cidadão, eu tenho certeza que o maior prêmio que a Senhora recebe
é a cada dia olhar, testemunhar o sorriso dessas crianças, a gratidão
dessas mães, porque a senhora foi além. Além de se preocupar com
essas crianças, além de cuidar, tratar essas crianças, a senhora também
se preocupou com as mães, que são também verdadeiras guerreiras,
que abdicam da sua própria vida para poder cuidar dessas crianças que
merecem todo nosso carinho, nossa atenção. Portanto, já finalizando,
em respeito também a dignidade da pessoa humana, mesmo porque já
são 12h45, eu não quero que nenhuma mãe aqui me denuncie no Procon
pela demora da minha fala. Eu quero aqui simplesmente registrar
profundamente meu respeito à senhora, meu respeito a esse projeto,
mas muito especialmente, Deputado Roberto Costa, meu respeito a V.
Exa., saiba que eu sou seu fã e saiba que eu me espelho muito no seu
trabalho. Parabéns a todos, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Finalmente, o Deputado Dr. Yglésio fará uma breve saudação.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Bom dia, boa
tarde já, né, vou economizar as palavras aqui, mas não nos argumentos,
porque eu penso que as ideias são muito importantes nesse momento.
Senhor Presidente, eu peço a vênia de quebrar o protocolo, começar
parabenizando o nosso amigo Roberto, o Deputado Roberto, mas,
acima de tudo, a pessoa com a sensibilidade que o Roberto tem das
grandes causas do Maranhão. Méritos quaisquer outros a gente não
aproveita aqui para falar, porque fica feliz em contar com o Roberto
aqui no dia a dia. E o que o Duarte falou foi muito apropriado. Então,
em nome do Roberto, Presidente, eu vou cumprimentar toda a Mesa.
E, Doutora Patrícia, lhe agradecer pela presença aqui nesta Casa
Legislativa. Muitas vezes as pessoas se confundem com as instituições
e às vezes tem uma sobreposição disso, principalmente aqui no Brasil,
que a gente é muito acostumado a personalizar as coisas. A gente pensa
na Assembleia. Lembra dessa figura barbada do Othelino, fofinho.
Parece um papai Noel o nosso presidente. Então é uma figura muito
amigável. H hoje a Ninar, de alguma forma, tem uma identidade muito
grande com a figura da Doutora Patrícia. E às vezes as pessoas acham
isso ruim, mas o que acontece é que as instituições têm um propósito,
mas, acima de tudo, as pessoas que fazem as instituições têm
propósitos. Então é uma ideia que se sobrepõe a outra. E às vezes as
instituições têm uma ligação muito forte com quem está lá. Então

quando a gente faz uma homenagem à pessoa, a gente está homenageando
também a instituição. E para mim eu acho isso muito interessante. O
segundo ponto de homenagem aqui, que a gente faz principal, são com
aquelas senhoras que estão ali atrás, principalmente que têm as famílias,
que são as condutoras de seus lares. Se você for ver hoje, 55%, 60%
das famílias do Maranhão são chefiadas por mulheres. Mulheres que
no dia a dia tem a guarda, o cuidado dos seus filhos, a necessidade de
estar assistindo esses filhos de uma maneira diária. Isso a gente vê.
Não é da boca para fora que a gente puxa essa sardinha de alguma
forma para as mães. Eu mesmo tenho aqui que render homenagem à
minha mãe. A minha mãe me criou sozinho, então mais do que ninguém,
eu reconheço a importância dessa força da mãe, da força que a mãe tem
quando o filho adoece. A gente sabe da situação quando a criança nasce
com problema na sua estrutura de desenvolvimento, principalmente
neurossensorial, que é o contato que a gente tem com as coisas todos
dias. Isso gera uma carga de ansiedade e pensamento mais diversos nas
famílias, nas mães. Muitas vezes, os homens, nós homens nos
acovardamos. E muitos homens fogem de estar próximos de seus filhos.
Isso é uma coisa que às vezes causa um constrangimento em cada um
de nós, mas que a gente precisa enfrentar. Tem uma frase de uma
música de uma banda canadense chamada Rush que eu gosto desde a
minha adolescência que dizia assim: “Ignorância, preconceito e medo
caminham juntos”. Dra. Patrícia, eu fiz um apanhado no Google
rapidinho, dei uma “googlada” nela rapidinho. Ela tem uma frase que é
justamente disso que ela usou numa entrevista, que quem não conhece
tem medo, mas quem conhece cuida. E é basicamente a mesma coisa. A
partir do momento que a gente retira aquela névoa do desconhecimento,
você começa a ver que são crianças com necessidades tão peculiares,
mas que conseguem interagir com amor. Eu tenho uma filha de um ano
e meio. Ela não fala absolutamente nada ainda. Ela fala “au, au” e “mã”.
A mãe dela é “mã” e eu sou “mã” também. O pai é “mã”, então, eu sou
mã”. No começo aquilo me gerou uma ansiedade, aí eu fico pensando,
como não deve ser a ansiedade de cada uma de vocês, para saber até
onde os filhos de vocês irão? E aí a gente faz um paralelo bem aqui,
porque os simbolismos são importantíssimos na vida da gente. O
simbolismo de uma Casa Ninar, que foi construída em uma estrutura
que antigamente servia para ter festa lá dentro, era um equipamento
privado de governo e a gente não vem aqui fazer enfrentamento de
forma alguma, não é o momento, mas o que é legal é que eles pegaram
um estado de pessoas tão desassistidas, como o Maranhão é, de ter
aqui uma população que 80% ganha um salário mínimo para baixo, um
Estado pobre como nós somos, de população desassistida, de altos
índices de problemas de neurodesenvolvimento infantil, uma série de
coisas relacionadas à desnutrição, desassistência, mosquito Aedes
Aegypti em todo o lado por falta de saneamento básico, transmissão
de Zika, uma série de problemas que a gente enfrenta, mas a gente vai
superando. E a gente supera no momento que a gente tem simbolismo.
Qual é o simbolismo bonito? O governador criou uma Casa de Apoio
às pessoas, às crianças com a maior dificuldade que uma pessoa pode
ter, não é a dificuldade de um sentido da visão, um dedinho que falta,
um pedacinho, não! A dificuldade é de entrar em contato com o ambiente
externo, com o desenvolvimento, são os que precisam mais de nós que
estão no melhor equipamento que o estado do Maranhão já teve, que
era usado para as grandes festas do Estado. Então o que o governador
fez foi um ato de generosidade pessoal, mas um simbolismo necessário
com as pessoas que têm aqui no Maranhão, com essas pessoas que
precisam de assistência. Roberto, o que tu estas fazendo hoje em
trazer a Dra. Patrícia para a gente poder falar e fazer uma reflexão, por
mais rápida que seja sobre isso, é reconhecer que a gente tem uma
forma de ver diferente as pessoas hoje aqui no Maranhão. Quem não
conhece, teme. Quem conhece, cuida. A gente conhecendo o trabalho a
gente tem certeza, planta uma semente de coragem em cada um de nós.
Sabemos que estamos no caminho certo, no caminho de cuidar dos que
mais precisam. Então Doutora, meus parabéns a senhora, a Casa Ninar
meus parabéns, saibam que nós aqui na Assembleia Legislativa do
Maranhão apesar de qualquer visão errônea que tenham desta Casa
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sobre nós, estamos aqui cuidando de cada uma dessa pessoas e batemos
palmas para a senhora e para a Casa Ninar. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Neste momento as mães, as crianças e os profissionais da
Casa de Apoio Ninar apresentarão um número musical.

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

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2019.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a Sessão Solene para a entrega da Medalha João do Vale
ao cantor Bruno Patrício de Abreu Ferreira, concedida por meio da
Resolução Legislativa n.º 930/2019, oriunda do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 021/2019, de autoria do deputado Adriano. Convido
para compor a Mesa, o senhor Bruno Patrício de Abreu Ferreira, Bruno
Shinoda; Genival Alves, neste ato representando o Presidente da
Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho; o senhor Cays Matias da
Paz, gerente-executivo do INSS; e o deputado Dr. Yglésio que está ao
nosso lado. Agora assistiremos a um vídeo mostrando a trajetória do
cantor Bruno Shinoda.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO – Vou passar agora a Presidência da Mesa ao Deputado
Dr. Yglésio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DOUTOR YGLÉSIO – Obrigado, Deputado Adriano, aproveito,
aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os presentes.
Concedo a palavra ao Deputado Adriano, autor da Proposição.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Bom dia, Senhor
Presidente, Deputado Yglésio. Bom dia ao Bruno Shinoda, ao Cays, ao
nosso ilustre Vereador, aqui representando o Osmar Filho, Presidente
da Câmara, Osmar Filho, nosso Vereador Genival Alves. Aos parentes
do Bruno, aos amigos do Bruno, aos fãs do Bruno, aos meus
funcionários, aos funcionários desta Casa, à TV Assembleia, a todos
os maranhenses que estão nos vendo pela TV Assembleia também.
Hoje é um dia muito especial, é uma Sessão Solene para entrega da
Medalha João do Vale, a Medalha de maior expressão cultural do
nosso Estado do Maranhão. João do Vale, como todos nós sabemos e
conhecemos, veio de origem humilde, um batalhador, uma pessoa que
conseguiu galgar espaço e crescer, não só no Maranhão, mas no Brasil.
E ele leva o nome dessa Medalha. E eu vejo muito em você, Bruno, o
João do Vale, começando, cada um com seu estilo, o estilo vai mudando
com o tempo. E o estilo do Bruno, é o estilo que está em vigor, o que
as pessoas querem ouvir. Se você quer encher um evento, lotar um
show ou trazer público, você vai chamar o Bruno Shinoda, porque ele
vai botar o povão lá. Então, o governo vem e quer lotar a pracinha, quer
lotar a feirinha, não consegue, mas quando chama o Bruno consegue
lotar, porque é estourado, porque o pessoal quer ouvir o ritmo dele. E
é isso que importa, Deputado Zé Gentil também que está ali presente.
É isso que importa. O que importa é o que a pessoa quer ouvir. E esse
ritmo dele é o que o maranhense quer ouvir. É o que o Brasil quer ouvir.
E isso nos traz muito orgulho de termos um maranhense que está
fazendo sucesso no Maranhão, que tem um potencial enorme para
galgar um caminho ainda maior no Brasil, que é orgulho da nossa cultura,
que é orgulho da sua família e que nunca esqueceu as suas origens. O
Bruno podia muito bem-estar morando onde ele está morando e esquecer
as suas origens. Mas não, sempre volta a Santa Cruz, sempre vai nos
bairros fazer as suas ações sociais. Ontem, Bruno, eu postei no meu
Instagram um vídeo em que nós estávamos entregando as cestas básicas

e tudo. E fui até um restaurante e o garçom, muito feliz, me chamou a
atenção: “Rapaz, você estava com o Bruno lá entregando as coisas
junto com ele. Que legal! Que bacana!” O garçom veio me falar isso. E
as pessoas no meu prédio também vieram conversar e vieram falar
sobre isso. Isso é um negócio muito legal, muito bacana, por que é?
Porque a pessoa não esquece, não esquece das suas raízes, não esquece
de onde veio. E poderia muito bem-estar fazendo o show dele e não
fazer mais nada, não fazer mais nada por ninguém. Mas faz porque
tem essa consciência. Então, Bruno, eu fiquei muito emocionado quando
eu fui à sua casa, à casa da sua avó, que eu encontrei o seu avô Bacabal.
O seu avô Bacabal, ex-goleiro, 91 anos de idade, inteirão, ex-goleiro do
Moto. E ele me mostrou com o maior orgulho a foto da Roseana, que
ele gosta da Roseana, é fã da Roseana. Trabalhou por 35 anos no
serviço público no Estado e com muito orgulho me mostrou também
uma Medalha, Medalha Timbiras, que ele recebeu também na época do
Governo Roseana. Ele também tem uma Medalha e eu fiquei feliz. Eu
falei agora o avô recebeu essa Medalha com essa trajetória maravilhosa,
goleiro, um excelente servidor público e recebeu essa Medalha da
Roseana. E agora eu vou dar uma Medalha, a Assembleia, porque na
verdade não é o Deputado Adriano que está dando, é toda a Assembleia.
O seu Requerimento, essa Medalha, Shinoda, aqui foi aprovada pelos
42 deputados, unanimidade. Nenhum se levantou contra. Os 42
deputados aprovaram. Eu fui apenas o autor da proposta, mas quem
aprovou foi a Assembleia. Tanto é que no convite tem o Presidente da
Assembleia convidando para essa sessão. Então essa Medalha não é o
Adriano. Eu estou entregando simbolicamente para você, mas quem
está lhe dando essa Medalha é a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, a maior honraria da cultura. Eu fiquei muito contente em
ver a dona Maria Amélia, sua avó, o Bacabal, a sua mãe, que está ali
presente. A Dila Abreu está ali presente, muito orgulhosa do filho
certamente. O Gago, que está lá, que te dar uma força lá no bairro. E,
para finalizar, Shinoda, eu sei que as pessoas te conhecem como o
Adriano, como Imperador. Tem um Adriano Imperador e agora o Shinoda
Imperador. Então estamos juntos. Não sou Adriano Imperador, mas
estamos juntos com o imperador. Um grande abraço a vocês, parabéns
a cada um que está aqui presente. Porque eu tenho certeza, absoluta,
que vocês fazem parte do sucesso do Shinoda, fazem parte dessa
trajetória dele e dão apoio. A gente sabe que não existem momentos
fáceis, a gente sabe que existem momentos de glória, como o de hoje,
mas que existem momentos difíceis. E a verdadeira amizade está nesses
dois momentos, tanto de glória como momentos difíceis. E parabéns a
todos vocês que são os amigos mais próximos dele e que estão aqui
para esta homenagem. Espero que ele tenha homenagens ainda maiores
em outros Estados do Brasil, porque o Shinoda vai longe e tem o total
apoio do Adriano e da Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO - Convido o deputado Adriano para fazer a entrega da
Medalha João do Vale ao cantor Bruno Patrício de Abreu Ferreira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO – Convido o homenageado, o cantor Bruno Patrício de
Abreu Ferreira, para uso da tribuna. Bruno, treina aí, porque já te
lançaram vereador, lá no seu bairro, viu? Agora ainda não, mas...

O SENHOR BRUNO PATRÍCIO DE ABREU FERREIRA –
Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz, estou
muito emocionado de estar aqui hoje neste momento maravilhoso, é
um momento surreal na minha carreira. Acho que hoje é o dia mais feliz
da minha vida, desde o dia que eu nasci, que é uma realização do meu...
ser reconhecido pelo meu Estado, ser reconhecido pelas pessoas que
mais amo e que estão aqui presentes. E assim, é com muita luta, que a
gente começou cantando, sou filho de mãe solteira, minha mãe com
muita luta me criou, eu e a minha irmã e já passamos por muitas
dificuldades na vida. E tinha outros sonhos de ser um grande engenheiro,
um grande publicitário, um grande marinheiro, porque o meu avô queria
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que eu me alistasse e tal, essas coisas, e resolvi cantar. Quando resolvi
cantar, não foi uma coisa que muitos bateram palmas, não foi. Mas a
minha mãe falou assim: “vai, vai dar certo”. A minha maior
incentivadora. Então, eu queria uma salva de palmas para ela que sempre
me incentivou por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Que
a gente chega, começa a tomar essa decisão na vida... “não mãe, não
quero, não vou seguir mais o curso que eu fazia de Administração no
Ceuma, eu quero cantar, eu quero arriscar, tudo na vida é um risco”.
Você que está entrando na faculdade é um risco, tudo é um risco, tudo
é arriscado na vida. E eu estou conseguindo e mudei a história da minha
família, que eu acho que essa vitória não é só minha não, essa vitória é
da minha família inteira, graças a Deus, primeiramente, todos os meus
amigos também que me ajudam bastante, eu nunca vou esquecer de
ninguém. Tem minha mãe, tem Cléber, tem minha mulher, tem minha
irmã, tem todos os meus amigos e cada um de vocês é especial para
mim, certo, eu vou fazer um pequeno discurso. Escrevi umas palavrinhas
aqui, está bom, e vou ler um pouco. É com muita satisfação que venho
pela primeira vez à sede do Poder Legislativo, a Casa do Povo. Sinto-
me muito feliz e lisonjeado por estar aqui sendo objeto de homenagem
proposta por esse engajado deputado, meu amigo Adriano Sarney,
sempre muito atuante e que representa nova geração de políticos
brasileiros. É muito gratificante para nós, artistas, sermos valorizados
e homenageados em nossa própria terra. Pois são muitas dificuldades
que enfrentamos diariamente para levar em frente os nossos projetos
culturais. São muitas portas que se fecham, mas também são muitas
janelas que se abrem. Agradeço, do fundo do meu coração, a todos os
parlamentares deste Parlamento Estadual que dão o suor do seu corpo
para mudar para melhor a realidade do povo maranhense, a nossa
realidade, por meio de leis que fazem a diferença, quando bem aplicadas.
Vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre valorizei muito as amizades,
tem muita gente que às vezes se decepciona com amigos, mas eu digo
para vocês assim: Existe muita gente que vale a pena no mundo, existe
muita gente bacana no mundo e por existir amizade, e por existir essa
coisa de você tratar bem as pessoas, de você ser uma pessoa de coração
limpo, eu conheci a Bárbara, e ela é mãe do meu amigo Júnior Soeiro,
mãe da Gaby, mãe da Carol, uma mulher guerreira, batalhadora que eu
acho muito parecida com minha mãe, tem um carinho enorme, viu o
Bruno Shinoda nascer, praticamente na minha carreira toda, e eu
agradeço muito ela por tudo que ela tem feito por mim, um beijo no
coração da senhora, está bom tia? Muito obrigado, queria uma salva de
palmas para ela também, eu vou continuar o meu discurso rapidinho.
Quando o Deputado Adriano Sarney fez o convite para esta
homenagem, passou um filme na minha cabeça, um menino cheio de
sonhos, de família humilde que acreditou no seu próprio talento para
galgar novos horizontes, nem todos conseguem, é preciso muita garra,
persistência e jogo de cintura. O Adriano Sarney é um cara que tem
uma bondade que transparece logo, quando ele chega parece que ele
atrai tudo que é bom para perto dele, é um cara que, sem brincadeira
nenhuma, eu quero que seja meu amigo para o resto da vida, porque
você é um cara que reflete todas as qualidades que Jesus tem, muito
obrigado. E outra coisa, nesse Brasil de dificuldades todos nós sabemos
que não é começar, mas é se manter. A gente pode dar o primeiro passo
em tudo, mas se manter que é a luta. Nada é fácil no Brasil das
desigualdades e crises. E recebo esta homenagem e dedico a todos os
artistas maranhenses, todos os artistas maranhenses eu dedico, à minha
família que me acompanha e torce pelo meu trabalho, os meus amigos
que valorizam o meu projeto, esse gesto do Deputado Adriano Sarney
demonstra a sua sensibilidade de enxergar que o menino simples,
morador de um bairro humilde, poderia chegar mais longe. Hoje, graças
a Deus, repito: temos uma agenda lotada de shows e somos requisitados
não somente na capital, mas sim em vários municípios maranhenses.
Isto prova que estamos no caminho certo e serve também de incentivo
para não desistimos da caminhada. Não desistir é importante em
qualquer profissão. Nunca desista dos seus sonhos. É preciso acreditar
em você mesmo e dar uma chance para os seus sonhos. Eu sou grato a
toda esta Casa, Assembleia Legislativa. E queria deixar o meu muito
obrigado de coração a todos vocês. Estou muito feliz, muito feliz de

coração mesmo. Gente, muito obrigado, eu estou sem palavras. Hoje é
um dia mais feliz da minha vida. Eu já acordei. Fui e olhei para o céu,
me ajoelhei e agradeci a Deus. Eu sempre sonhei assim em dar o melhor
para a minha família. Eu nunca fui aquele cara de pensar assim: Eu vou
ser cantor. Eu vou ser um grande profissional. Eu vou comprar isso
para mim. Eu quero ter isso, quero aparecer na TV. Não. Sempre o meu
pensamento foi coletivo. O meu pensamento sempre foi: eu vou cantar.
Eu vou dar uma vida melhor para a minha mãe. Vou dar uma vida
melhor para os meus avós. Vou ajudar a quem precisa, as pessoas que
precisam, que eu enxergo com muita sensibilidade e com muita
transparência. Eu olho. Sou muito daquele tipo de carinho de se comover
rápido. Olho um cara ali, uma família necessitada e eu vou lá e ajudo
sem precisar de ninguém. Pego lá, vou lá, ajudo. Falo com a minha mãe.
Vou e ajudo. Então o meu pensamento é coletivo, que Deus me abençoe
cada vez mais. Toda vez que eu vou fazer um show, eu não quero tomar
muito tempo de todos. Toda vez que eu vou fazer um show, sabem o
que eu penso? Eu não penso que eu vou lá cantar para ganhar dinheiro.
Eu penso que eu vou lá cantar para levar a alegria para o povo. Eu
penso que eu vou lá cantar, tem um vendedor de bombom na porta que
depende que a Casa esteja cheia para ele poder vender o bombom e
levar uma quantia de dinheiro para Casa, para ajudar a sua família
humilde. Tem um garçom que precisa. Tem o dono da Casa que precisa.
Tem os milhares de pessoas, os empresários que precisam vender
roupas para as pessoas irem para o show. Então é um pensamento
coletivo de todo mundo sair ganhando e sair feliz, entendeu? E o Bruno
Shinoda é isso. É a simplicidade e todo mundo tem acesso e sempre vai
ter a mim. Eu não tenho fãs, eu tenho amigos, porque eu admiro todos
por gostarem de mim. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero
agradecer a todos os que estão aqui de coração mesmo. Estou muito
feliz e realizado. Quero agradecer a James, Wal, Andrey, Igor, Kleber,
Gleubert, Taynan, minha mãe, minha irmã Carol, Deise, Natália, Tia
Marilene, Gago, Neto Verdelho, Debora, Tia Bárbara, Felipe, Rafael,
Marão, Dr. Franklin, Gabi, Carol, Thiago Rachid, Brunhinha, todo
mundo, Lúcio Cordas e Mary, obrigado por ter vindo. Agradecer a
todos vocês. Se eu estiver esquecendo de alguém, por favor, me
desculpem. Quero agradecer aos meus amigos, o programa do Luiz
Cardoso, Marcelo Vieira, Werbeth, Sel, todo mundo. Gente, é muita
gente. Então, Jujuru, estamos juntos. É nós! Adriano Sarney, obrigado.
Caio César, estamos juntos. E veio fazer essa cobertura maravilhosa.
Gente, é um bocado de gente, minha tia Ana que chegou agora ali, o
Juninho, todo mundo, Henrique, meu Deus, é muita coisa boa na minha
vida acontecendo, eu sou rodeado de anjos. Muito obrigado, meu Deus,
por tudo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO - Shinoda, você vai querer dar uma palhinha aí?

O SENHOR BRUNO PATRÍCIO DE ABREU FERREIRA -
Eu queria que a gente fizesse uma oração para agradecer. Eu queria que
vocês fechassem os olhos agora e a gente fizesse um Pai Nosso. Uma
salva de palma para Jesus. Eu queria que a gente fizesse uma oração
para agradecer. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora e a gente
fizesse um Pai Nosso. Uma salva de palma para Jesus. Eu queria que
todo mundo se levantasse agora também e que a gente cantasse uma
música em palmas. Obrigado, gente!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO – Só registrar a presença da ilustre Deputada Helena
Duailibe, também, o Deputado Zé Gentil, Deputado Yglésio, que estava
aqui há pouco. Agradecer mais uma vez ao Genival, Vereador Genival,
ao Caios, do INSS, a todos os familiares aqui presentes, aos
funcionários da Casa, aos amigos, aos que estão aqui organizando, o
Cerimonial. Enfim, a todos que estão aqui, agradecer, mais uma vez, e
declarar, não é Bruno? São tantas emoções. E agora nós vamos declarar
esta nossa Sessão Solene, da entrega da Medalha, declarar encerrada. E
que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
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