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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/08/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.08.2019

I – PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

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

2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
MODIFICA O ART. 92, II, ACRESCENTANDO O DEFENSOR
PÚBLICO-GERAL DO ESTADO NO ROL DE LEGITIMADOS
PARA PROPOSIÇÃO DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE – ADI NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM
QUALIFICADO.

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

3.PROJETO DE LEI Nº 225/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE DECLARA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO O FESTEJO DO PADROEIRO SÃO RAIMUNDO
NONATO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
SUBSTITUTIVO - RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

4. PROJETO DE LEI Nº 092/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO A GASTRONOMIA
MARANHENSE. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

5. PROJETO DE LEI Nº 093/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, ESTABELECE DIRETRIZES
PARA A INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO DA GASTRONOMIA -PDG. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR

DEPUTADO CÉSAR PIRES E COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS – RELATOR DEPUTADO ZITO ROLIM.

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

7. PROJETO DE LEI Nº 271/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE INSERE O
FESTEJO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO
DE VITORINO FREIRE, NO ROTEIRO OFICIAL DE TURISMO
RELIGIOSO NO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

8. PROJETO DE LEI Nº 263/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE ESTABELECE
DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA RURAL
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA E DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA RELATOR DEPUTADO DUARTE
JÚNIOR.

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

9. PROJETO DE LEI Nº 119/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A
REGULAMENTAÇÃO DAS CAVALGADAS NO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA E COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2° SESSÃO).

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO NORMAL

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DO REGIMENTO
INTERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA
E DA MESA DIRETORA, RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO NORMAL

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO,
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, NATURAL DO
MUNICÍPIO DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
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JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 060/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, CONCEDE
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN, AO ALMIRANTE DE ESQUADRA ALMIR
GARNIER SANTOS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO.

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/
2017, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE
(AUTOR ORIGINAL DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR),
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR ALLAN QUADROS GARCÊS, COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

14.REQUERIMENTO Nº 399/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO, QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AOS CONSELHEIROS RELATORES
MELQUIZEDEQUE NAVA NETO E OSMARINO FREIRE
GUIMARÃES, SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO À
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO AO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTES AOS ANOS DE 2017 E
2018, RESPECTIVAMENTE.  INDEFERIDO, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO DA MESA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.
(1° SESSÃO).

15. REQUERIMENTO N° 408/19, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, REQUER, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES A TODOS QUE INTEGRAM O CORPO
FUNCIONAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL
SÃO DOMINGOS NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE, DR.
HÉLIO MENDES, QUE COMPLETARÁ 30 ANOS DE
FUNDAÇÃO NO DIA 28 DE JULHO.

16. REQUERIMENTO N° 410/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BENEDITO LEITE, PELA PASSAGEM DE MAIS UM
ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE JULHO, COMPLETANDO 100
ANOS DE FUNDAÇÃO. REQUER, AINDA, QUE SE DÊ CIÊNCIA
AO SENHOR PREFEITO, RAMON CARVALHO DE BARROS E
AO SENHOR, DEMAR J, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL E A TODOS OS SEUS PARES.

17. REQUERIMENTO N° 411/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAXIAS, PELA PASSAGEM DO SEU 183° ANIVERSÁRIO, A SER
COMEMORADO EM 01 DE AGOSTO. REQUER, AINDA, QUE
SE DÊ CIÊNCIA AO SENHOR PREFEITO FÁBIO JOSÉ GENTIL
PEREIRA ROSA E AO SENHOR ANTÔNIO JOSÉ BITTENCOURT
DE ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
E A TODOS OS SEUS PARES.

18. REQUERIMENTO N° 412/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PASTOS BONS, PELA PASSAGEM DO SEU 255° ANIVERSÁRIO,
A SER COMEMORADO EM 28 DE JULHO. REQUER, AINDA,

QUE SE DÊ CIÊNCIA A SENHORA PREFEITA IRIANE
GONÇALO DE SOUSA GASPAR E AO SENHOR LUIZ
GONZAGA CAMAPUM, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL E A TODOS OS SEUS PARES.

19. REQUERIMENTO N° 424/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, REQUER, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONFORTO, AOS FAMILIARES DO PREFEITO DE PAÇO DO
LUMIAR, DOMINGOS DUTRA, PARA QUE EM BREVE TENHA
SUA SAÚDE RESTABELECIDA, VOLTANDO AS SUAS
ATRIBUIÇÕES E AO CONVÍVIO FAMILIAR.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

20. REQUERIMENTO N° 406/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS DOS DIAS 08 E 09/07/2019, EM VIRTUDE DO
SEMINÁRIO: OS DESAFIOS DA AÇÃO POLÍTICA E DA
ESTRUTURAÇÃO PARTIDÁRIA NO CONTEXTO ATUAL, QUE
OCORREU EM BRASÍLIA, CONFORME CONVITE EM ANEXO.

21. REQUERIMENTO N° 407/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS DOS DIAS 03 E 04/07/2019, EM VIRTUDE DA
REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E 15° FÓRUM DE GESTORES E GESTORAS
RESPONSÁVEIS PELAS POLÍTICAS DE APOIO À
AGRICULTURA FAMILIAR NO NORDESTE, QUE
OCORRERAM EM NATAL-RN, CONFORME CONVITE EM
ANEXO.

22. REQUERIMENTO N° 413/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON, REQUER, APÓS OUVIDA A MESA, QUE
SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA UM VOTO DE
CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PASTOS BONS, PELA PASSAGEM DO SEU 255° ANIVERSÁRIO,
A SER COMEMORADO EM 28 DE JULHO. REQUER, AINDA,
QUE SE DÊ CIÊNCIA A SENHORA PREFEITA IRIANE
GONÇALO E AO SENHOR VEREADOR FRANCISCO
REINALDO COELHO DE SOUSA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL.

23. REQUERIMENTO Nº 414/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 A 09 DE JULHO DO
CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO.

24. REQUERIMENTO N° 415/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER, APÓS
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, O
SENHOR JEFFERSON PORTELA, SOLICITANDO QUE
INFORME OS MOTIVOS PELOS QUAIS OS SOLDADOS DA
PMMA/18 AINDA NÃO RECEBERAM O DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO DENOMINADO “RG MILITAR”.

25. REQUERIMENTO N° 416/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER, APÓS
OUVIDA A MESA, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, PELA PASSAGEM DO SEU 167°
ANIVERSÁRIO, A SER COMEMORADO EM 16 DE JULHO.
REQUER, AINDA, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, FRANCISCO DE ASSIS
ANDRADE RAMOS, E À CÂMARA DE VEREADORES
DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, O
SENHOR JOSÉ CARLOS SOARES, A TODOS OS VEREADORES
E A POPULAÇÃO DE IMPERATRIZ.
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26. REQUERIMENTO N° 417/19, DE AUTORIA DO

DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER, APÓS
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PESAR AOS FAMILIARES, PELO FALECIMENTO DA
SENHORA ELISANGELA CORREIA CARDOSO, EXTERNANDO
O MAIS PROFUNDO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 14 DE JULHO DO
CORRENTE ANO.

27. REQUERIMENTO Nº 418/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER, APÓS
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
NA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE
ANO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO,
CUJO OBJETIVO É TRATAR SOBRE O PLANO ESTADUAL DE
SUICÍDIO, ALÉM DA FRENTE PARLAMENTAR DA
VALORIZAÇÃO DA VIDA, COMBATE A DEPRESSÃO, A
MUTILAÇÃO E A GRANDE QUANTIDADE DE SUICÍDIOS NO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ.

28. REQUERIMENTO N° 419/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA,
BEM COMO SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM PARA A
CÂMARA DE VEREADORES E PREFEITURA MUNICIPAL,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE MONÇÃO, PELA PASSAGEM DO SEU 262°
ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, A SER
COMEMORADO EM 16 DE JULHO.

29. REQUERIMENTO N° 422/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA,
QUE SE CONGRATULE COM OS DEMAIS TUNTUENSES,
PARABENIZANDO O ALUNO DAVID COSTA PEREIRA, POR
SER UM DOS TRÊS ALUNOS DO ESTADO DO MARANHÃO A
TER RECEBIDO MEDALHA DE OURO DA OBMEP
(OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS
PÚBLICAS).

30. REQUERIMENTO N° 423/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER, APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJAM SOLICITADAS AO PRESIDENTE DA EMAP,
O SENHOR TED LAGO E AO PRESIDENTE DA MOB, O
SENHOR LAWRENCE MELO PEREIRA, INFORMAÇÕES
DETALHADAS ACERCA DA LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS
DE TRAVESSIA DE IDA E VOLTA DA CAPITAL PARA A
BAIXADA MARANHENSE, POR MEIO DE FERRY BOATS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/08/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 392/19, de autoria do Senhor

Deputado Ciro Neto, proíbe as instituições financeiras de oferecer e
celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e
pensionistas por meio de ligação e/ou mensagem telefônica no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE4 LEI N° 393/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que institui o Selo da Produção da Agricultura
Familiar no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 394/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre a criação “PROGRAMA
MILHAS DO BEM” no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 395/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre as diretrizes para compra de
gêneros alimentícios, da agricultura familiar, empreendedor rural ou de
suas organizações, destinadas a merenda escolar das escolas estaduais
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 396/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera de Utilidade Pública a

“Comunidade Terapêutica de Reabilitação RESGATE DE VIDAS-
COTERV”, com sede e foro no Município de Vitória do Mearim, no
Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 079/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro”
a Senhora Ana Paula Rodrigues Belo.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 080/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Padre Luigi Risso, natural de Roma (Itália) e
radicado em Pinheiro (MA).

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 081/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Leonardo Sá, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Padre Luigi Risso, natural
de Roma (Itália) e radicado em Pinheiro (MA).

PRIORIDADE  2ª 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.

3. PROJETO DE LEI Nº 377/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 059/19, dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativos de saúde no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 378/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 066/19, altera a Lei nº 10.509, de 16 de setembro de
2016, que institui o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos
Mestres e Mestras da Cultura Popular do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 379/19, enviado através da mensagem
Governamental nº 068/19, institui o Sistema Maranhense de Museus –
SIMM e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª 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 LEI Nº 380/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, obriga os planos de saúde que atuam no
âmbito do Estado do Maranhão a instalarem e manterem postos
presenciais de atendimento, e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 381/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que cria, no Estado do Maranhão, o Programa
Pró-Idade.

7. PROJETO DE LEI Nº 382/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, dispõe sobre a promoção de alimentação
saudável e determina a exclusão de alimentos ultrapassados e açucarados
nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 383/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, altera a Lei Estadual nº 11.056 de 2019, criando
a prioridade de atendimento para diabéticos em laboratórios no Estado
do Maranhão.
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9. PROJETO DE LEI Nº 384/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, dispensa a necessidade de carimbos em
prescrições, relatórios e atestados médicos no Estado do Maranhão e
dá outras providências.

10. PROJETO DE LEI Nº 385/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, altera o artigo 1º da Lei Estadual nº
10.840, de 30 de abril de 2018.

11. PROJETO DE LEI Nº 386/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados
para crianças portadoras de deficiência, em locais públicos e privados
de lazer estabelecidos no Estado do Maranhão.

12. PROJETO DE LEI Nº 387/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos
Animais Domésticos.

13. PROJETO DE LEI Nº 388/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de
empresas que provoquem maus-tratos a animais e dá outras
providências.

14. PROJETO DE LEI Nº 389/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre o atendimento prioritário à pessoa
com fibromialgia nos estabelecimentos públicos e privados no Estado
do Maranhão e estabelece outras providências.

15. PROJETO DE LEI Nº 390/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, institui o Dia Estadual do Pastor Evangélico.

16. PROJETO DE LEI Nº 391/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, dispõe sobre o dever de disponibilização de
históricos de preços dos produtos ou serviços em promoção ou
liquidação aos consumidores.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078/
19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Professor Doutor Rogério de
Mesquita Teles.

ORDINÁRIA  3ª 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.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA 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).

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 05 DE AGOSTO DE 2019.

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

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

Cutrim.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 392 / 19

Proíbe as instituições financeiras, de oferecer e
celebrar contrato de empréstimo financeiro com
aposentados e pensionistas por meio de ligação e/
ou mensagem telefônica no Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

Art. 1º É vedado, no Estado do Maranhão, ofertar e celebrar
contrato de empréstimo de qualquer natureza, com aposentados e
pensionistas, por ligação e/ou mensagem telefônica.

Art. 2º Em caso de descumprimento, a instituição financeira
será multada no valor de 400 (quatrocentas) UFR-MA – UNIDADE
FISCAL DE REFERÊNCIA NO ESTADO DO MARANHÃO.
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Parágrafo Único. A reincidência na infração, ocorrendo dentro

do mesmo ano fiscal, resultara na cassação da inscrição estadual da
instituição financeira.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de

agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O seguinte Projeto de Lei tem por objetivo proteger de
equívocos, que poção ser ocasionados ao ser solicitado de um
aposentado ou pensionista que contrate empréstimo financeiro por
meio de ligação ou mensagem telefônica. Tendo ainda como beneficio
da aprovação e divulgação desta lei a diminuição de golpes financeiros
aplicados por criminosos passando-se por funcionários de instituições
financeiras através do telefone para subtrair informações e dados
pessoais de aposentados e pensionistas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 393 / 19

Institui o Selo da Produção da Agricultura Familiar
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído “O Selo da Produção da Agricultura
Familiar” a ser conferido aos produtos oriundos de agricultores
familiares, empreendedores familiares rurais e suas organizações.

Parágrafo Único – É facultado aos agricultores familiares,
empreendedores familiares rurais e suas organizações que forem
agraciados com o Selo da Produção Familiar utilizar tal certificado no
rotulo de seus produtos e em suas peças publicitarias.

Art. 2º Para receber “O Selo da Produção da Agricultura
Familiar”, os produtos comercializados deverão ter sua origem de
agricultor familiar, empreendedor familiar rural e suas organizações
previstas no Art. 3º da Lei Federal nº 11.326/2006, e quando não
comercializados por estes, atenderam os seguintes requisitos:

I. Quando o produto possuir uma única matéria-prima,
comprovar que pelo menos cinquenta por cento dos gastos com
aquisição tenham origem na agricultura familiar;

II. Quando o produto for composto por mais de uma matéria-
prima, o produtor ou empreendedor deve comprovar que mais de
cinquenta por cento da matéria-prima principal deste produto, foi
adquirido da agricultura familiar.

Art. 3º O pedido de concessão do “O Selo da Produção da
Agricultura Familiar” deverá ser requerido pelo interessado, ficando
condicionado sua emissão ao atendimento dos requisitos desta lei e
aqueles definidos por regulamentação estadual.

Art. 4º O poder Executivo regulamentara em forma de decreto
os dispositivos necessários para execução desta lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de

agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O seguinte Projeto de Lei que institui “O Selo da Produção
da Agricultura Familiar” tem por objetivo identificar os produtores
familiares, empreenderes familiares rurais e suas organizações ou
empresas que comercializem ou processem produtos oriundos da
agricultura familiar, da mesma forma como são reconhecidos hoje, por
exemplo, os produtos orgânicos, deste que preenchidos os requisitos e
critérios definidos neste projeto.

A criação do selo terá como destacar os produtos nos locais de
comercialização, estimulando sua aquisição e transmitindo credibilidade
ao consumidor, promovendo a confiança dos consumidores e

favorecendo a criação de parâmetros para a escolha dos produtos,
além de evidentemente incentivar a ampliação deste tipo de produção.

Diante disto, peço aos nobres pares a aprovação do projeto de
lei que institui “O Selo da Produção da Agricultura Familiar”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 394 / 19

Dispõe sobre a criação do “PROGRAMA MILHAS
DO BEM” no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta do Estado do Maranhão, o “PROGRAMA MILHAS
DO BEM”, cujo objetivo é o aproveitamento de prêmios e/ou créditos
em milhagem eventualmente obtidos por agentes, servidores ou
particulares em decorrência da aquisição de passagens aéreas com
recursos públicos.

Parágrafo Único – Os prêmios e/ou créditos de milhagens
concedidos por companhias aéreas referentes ao caput devem ser
administradas pelo órgão que gerou o benefício e encaminhadas ao
Executivo Estadual.

Art. 2º Os prêmios e/ou milhas adquiridos por este programa,
serão destinados para a compra de passagens para pacientes e
acompanhantes que necessitem de deslocamento aéreo em função de
tratamento médico.

Art. 3º A adesão ao “PROGRAMA MILHAS DO BEM” é
voluntaria, o agente que aderir ao programa cederá, por instrumento
próprio, à administração pública os benefícios eventualmente a ele
destinados pela empresa aérea.

Art. 4º O edital referente ao procedimento licitatório para
aquisição de passagens deverá conter, disposição expressa,
determinando que as empresas aéreas que pretendem participar do
certame e que realizem programa de milhagem ou similar, adotem as
providencias necessárias ao cumprimento desta Lei.

Art. 5º O poder Executivo regulamentará em forma de decreto
os dispositivos necessários para execução do programa.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de

agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O seguinte Projeto de Lei “PROGRAMA MILHAS DO BEM”
tem por objetivo o aproveitamento de prêmio e/ou milhagens
eventualmente obtidos por agentes, servidores ou particulares em
decorrência da aquisição de passagens aéreas com recursos públicos,
destinando-as para a Saúde pública do Estado do Maranhão.

A ANAC – Agência nacional da Aviação Civil, declarou em seu
portal oficial que prêmios e créditos de milhagens não se submetem à
sua regulamentação. Sem cabimento de questionamentos sobre a
competência ser de órgão federal sobre a matéria

Os atos da administração publicam devem ser pautados no
princípio da moralidade e impessoalidade, previsto no Art. 37 da
Constituição Federal. Com este intuito, buscando a efetividade da
moralidade, o projeto visa reverter os benefícios oriundos das compras
de passagens aéreas, como conhecido programas de milhagens, à
administração pública voltadas para ações de saúde.

A proposta do encaminhamento de milhagens de passagens
aéreas para esse programa é justa, tendo em vista o respaldo no
dispositivo constitucional elencado na Art. 23 II e Art. 24 XII como
segue:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: II – cuidar da saúde e
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assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;
Art. 24. Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal:
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;

Diante disto, peço aos nobres pares a aprovação do projeto de
lei “PROGRAMA MILHAS DO BEM”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 395 / 19

Dispõe sobre as diretrizes para compra de gêneros
alimentícios, da agricultura familiar,
empreendedor rural ou de suas organizações,
destinadas a merenda escolar das escolas estaduais
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - Estabelece as diretrizes para compra de gêneros
alimentícios, da agricultura familiar, empreendedor rural ou de suas
organizações destinadas a merenda escolar, das escolas estaduais no
Estado do Maranhão, com base nos dispositivos da Lei Federal n°
11.947/2009, de caráter permanente, com os seguintes objetivos:

I. Entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido
no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o
período letivo;

II. O emprego da alimentação saudável e adequada,
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a
cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo
para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria
do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu
estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;

III. A participação da comunidade no controle social, no
acompanhamento das ações realizadas pelo Estado, para garantir a
oferta da alimentação escolar saudável e adequada;

IV. O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos
para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos
em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos
empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades
tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;

V. É facultado ao Estado, repassar os recursos financeiros
recebidos à conta do PNAE às unidades executoras das escolas de
educação pertencentes à sua rede de ensino;

VI. Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados
pelo nutricionista responsável, pautando-se na sustentabilidade e
diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada.

Art. 2º - Do total dos recursos financeiros destinados, no
mínimo 50% (cinquenta por cento) deverão ser utilizados na aquisição
de gêneros alimentícios para merenda nas escolas estaduais, sendo
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou
de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma
agrária, programas estaduais de produção alimentar, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de

agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O seguinte Projeto de Lei tem por objetivo melhorar a qualidade
da merenda escolar, ofertando alimentos naturais e frescos, e ao mesmo
tempo aquecer a economia local. O Estado do Maranhão possui
inúmeras comunidades rurais que trabalham com agricultara familiar
de modo sustentável, tendo como fornecer uma alimentação saudável e
orgânica para a merenda escolar.

Temos como busca com o presente projeto, ampliar a
possibilidade de recursos na compra de alimentos da agricultura familiar,

tendo em vista a recente sanção do governador do estado da lei n°
11.044/2019 que trata da lei de diretrizes do Programa linhas de
Produção, que é voltado principalmente para a agricultura familiar.

Desta formar, aumentaremos o percentual de recursos na
compra de gêneros da agricultura familiar e incentivando ao mesmo
tempo, o consumo de produtos regionais e a economia local de produção
e consumo, havendo uma utilização de gêneros alimentícios básicos,
com impactos positivos na dieta dos estudantes da educação estadual.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
agosto de 2019. - CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 396 / 19

Considera de Utilidade Pública a “Comunidade
Terapêutica de Reabilitação RESGATE DE VIDAS-
COTERV,” com sede e foro no Município de Vitória
do Mearim, no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública, a “Comunidade
Terapêutica de Reabilitação RESGATE DE VIDAS- COTERV”
com sede e foro no Município de Vitória do Mearim, no Estado do
Maranhão.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
junho de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 079 / 19

CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
“CANHOTEIRO” A SENHORA ANA PAULA
RODRIGUES BELO.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo José
Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” a Senhora Ana Paula Rodrigues
Belo.

Art. 2º- Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Bequimão” em São Luís 01 de agosto de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Resolução Legislativa, visa homenagear,
a atleta maranhense Ana Paula Rodrigues Belo, natural da cidade de
São Luís, que ao longo da sua carreira vem contribuindo com promoção
do handebol em todo o território brasileiro.

A atleta iniciou sua carreira ainda na infância, na escola Alberto
Pinheiro nesta capital, já em 2002 foi morar na cidade de Guarulhos
onde permaneceu até 2007. Posteriormente  veio assinar contrato com
o clube espanhol BM Puertodulce Roqueta, dando abertura a sua
carreira internacional, em seguida foi para o time espanhol BM Elche
Mustang, sendo o principal nome da equipe.  No ano seguinte se
transferiu para o rival Elda Prestigio, onde chegou a final da Liga dos
Campeões da Europa - EFH, mas o time dinamarquês Randers HK
acabou se consagrando campeão. Em 2011 acertou com o Hypo
Niederösterreich da Áustria, em um acordo com a Confederação
Brasileira de Handebol, onde ganhou três vezes o campeonato austríaco
e a Copa OHB da Áustria. Em janeiro de 2014, Ana Paula anunciou sua
saída do Hypo após o fim da temporada para jogar no Bucareste da
Romênia, junto com mais três brasileiras conquistou o primeiro título
da história do clube, a credenciando, para jogar no ano seguinte a
Champions League. Na temporada 2015/2016, com o Bucareste, a
atleta  conquistou o bi campeonato Romeno, a copa da Romênia e o tão
sonhado título da Champions League 2015/2016. No ano de  2016 Ana
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Paula foi transferida para o Rostov da Russia. , onde  foi campeã da
Liga da Rússia, Copa da Rússia e a Copa EHF, colecionando inúmeros
títulos.

Ana Paula como é mais conhecida, faz parte da seleção
brasileira de handebol, sendo considerada uma das atletas de maior
destaque da seleção, tendo colecionado inúmeros conquistas
representando a seleção brasileira, com os títulos de Campeã Mundial
em  2013  na Servia, Tricampeã do Campeonato Pan-Americano  em
2011, 2013 e 2017  nas cidades de São Bernardo do Campo/Santo
Domingo/Buenos Aires; Campeã dos Jogos Sul-Americanos  em 2014
na cidade de  Santiago no  Chile; Campeã Sul-Americana em  2013 e
Campeã da Provident Cup em  2013 e,  Tricampeã dos Jogos Pan-
Americanos nos anos de  2011 , 2015, 2019 em  Guadalajara/Toronto/
Lima.

Sendo assim, a solicitação é justificada pela relevante
contribuição da atleta, por meio da sua promoção e incentivo ao esporte.

Com base nas razões acima aduzidas, contamos com o apoio
de nossos nobres pares para a aprovação deste justificado Projeto de
Resolução.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Bequimão” em São Luís 01 de agosto de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 080 / 19

Concede Título de Cidadão Maranhense ao Padre
Luigi Risso, natural de Roma (Itália) e radicado
em Pinheiro (MA).

Art. 1º   Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Reverendíssimo Padre Luigi Risso, natural de Roma (Itália) e radicado
na cidade de Pinheiro (MA).

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

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS,
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de agosto de 2019. - Othelino Neto
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Pe. Risso, natural de Roma, Itália, filho de dona de casa e seu
pai, militar da força aérea, tendo como irmãos o Sr. Gian Carlos (falecido
em dezembro de 2010), a Sra. Beatriz (também falecida) e sr. Paolo.
Aos 9 anos Luigi Risso, já deveria decidir entre ser militar ou padre,
segundo ele os desígnios de Deus o quiseram para esta missão e mais
desafiadora ainda por ser longe de sua terra natal, não sabia o que iria
encontrar, porém este era o seu destino.

Em 1960, finalmente chegou o Pe. Risso, que está conosco a
mais de 50 anos. Ao chegar aqui em Pinheiro, encontrou uma cidade
pequena, muito trabalho deveria ser feito, e assim deu início a suas
atividades de Evangelização, na época estava com 30 anos, forte e
decidido, foi à luta.

Seu espírito “construtor” foi realmente despertado após um
acidente que vitimou uma criança no bairro do Fomento, o telhado da
igreja desabou, decidiu então: “vou destruir a velha igreja e reconstruí-
la” e assim foi feito.

Amparado pela Providência Divina, daí em diante não parou
mais, atividades de evangelização e de cunho educacional, além de
obras da construção civil, foram surgindo, sempre buscando o apoio
de benfeitores, amigos, comerciantes e governos locais. Por ser um
homem visionário, de fé e acima de tudo honesto, sempre foi atendido
em suas solicitações. Hoje, o Pe. mantém várias escolas pois acredita
que uma criança que receba educação e alimentação, tem por tendência
a ser uma criança saudável e posteriormente um adulto comprometido
para com sua família e sua comunidade.

Muitos, hoje políticos, empresários e outros de formação
diversa, já passaram pelas escolas mantidas pelos Missionários. Muito

foi feito pelo Pe. Risso, e hoje apesar de já apresentar sinais de cansaço,
não deixa de preocupar-se por suas crianças, e continua, mesmo com
dificuldades financeiras, esta missão que para nós, pinheirenses, é
motivo de orgulho. Obrigado por existir entre nós Pe Risso e esperamos
que esta Grandiosa Obra, não seja esquecida pelos Poderes Constituídos
e por todos os Benfeitores e Amigos, que tem nos acompanhado durante
todo este tempo.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS,
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de agosto de 2019. - Othelino Neto
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 081 / 19

Concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman Padre Luigi Risso, natural de Roma
(Itália) e radicado em Pinheiro (MA).

Art. 1º   Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Reverendíssimo Padre Luigi Risso, natural de Roma (Itália)
e radicado na cidade de Pinheiro (MA).

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

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS,
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de agosto de 2019. - Dr. Leonardo
Sá  - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Pe Risso, natural de Roma, Itália, filho de dona de casa e seu
pai, militar da força aérea, tendo como irmãos o Sr. Gian Carlos (falecido
em dezembro de 2010), a Sra. Beatriz (também falecida) e sr. Paolo.
Aos 9 anos Luigi Risso, já deveria decidir entre ser militar ou padre,
segundo ele os desígnios de Deus o quiseram para esta missão e mais
desafiadora ainda por ser longe de sua terra natal, não sabia o que iria
encontrar, porém este era o seu destino.

Em 1960, finalmente chegou o Pe Risso, que está conosco a
mais de 50 anos. Ao chegar aqui em Pinheiro, encontrou uma cidade
pequena, muito trabalho deveria ser feito, e assim deu início a suas
atividades de Evangelização, na época estava com 30 anos, forte e
decidido, foi à luta.

Seu espírito “construtor” foi realmente despertado após um
acidente que vitimou uma criança no bairro do Fomento, o telhado da
igreja desabou, decidiu então: “vou destruir a velha igreja e reconstruí-
la” e assim foi feito.

Amparado pela Providência Divina, daí em diante não parou
mais, atividades de evangelização e de cunho educacional, além de
obras da construção civil, foram surgindo, sempre buscando o apoio
de benfeitores, amigos, comerciantes e governos locais. Por ser um
homem visionário, de fé e acima de tudo honesto, sempre foi atendido
em suas solicitações. Hoje, o Pe mantém várias escolas pois acredita
que uma criança que receba educação e alimentação, tem por tendência
a ser uma criança saudável e posteriormente um adulto comprometido
para com sua família e sua comunidade.

Muitos, hoje políticos, empresários e outros de formação
diversa, já passaram pelas escolas mantidas pelos Missionários. Muito
foi feito pelo Pe. Risso, e hoje apesar de já apresentar sinais de cansaço,
não deixa de preocupar-se por suas crianças, e continua, mesmo com
dificuldades financeiras, esta missão que para nós Pinheirenses é motivo
de orgulho. Obrigado por existir entre nós Pe. Risso e esperamos que
esta Grandiosa Obra, não seja esquecida pelos Poderes Constituídos e
por todos os Benfeitores e Amigos, que tem nos acompanhado durante
todo este tempo.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS,
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de agosto de 2019. - Dr. Leonardo
Sá  - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 424 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o regimento interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
enviada mensagem de conforto, dessa casa, aos familiares do querido
Prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, como cristão peço a
todos oração, para que em breve nosso amigo reestabeleça sua saúde,
tenha uma recuperação plena, voltando as suas atribuições e ao convívio
familiar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE AGOSTO
DE 2019 - DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.08.19
EM: 05.08.19

INDICAÇÃO N° 987 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro, que após ouvida a mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor GOVERNADOR DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, bem como
ao Secretário de Infraestrutura do Estado – SINFRA, o Senhor Clayton
Noleto, solicitando em caráter de urgência, a recuperação asfáltica
da  MA 301 na zona rural  da cidade de São Luís.

A nossa propositura, visa a recuperação asfáltica da MA  301,
no trecho que liga o estabelecimento comercial amarelinho na BR 135
ao quebra pote na zona rural da capital, a estrada conta com 12 Km de
extensão que não estão condições de trafegabilidade e, com a recuperação
vem a beneficiar de forma direta 18 (dezoito) comunidades do entorno,
levando um maior  desenvolvimento econômico e social a região.

Portanto, em nome da comunidade da zona rural da cidade de
São Luís, solicito a Vossa Excelência o Senhor Governador Flávio Dino
e ao Senhor Secretario Cleyton Noteto, a imediata recuperação asfáltica
da MA 301 na zona rural da capital, atendendo aos anseios da
comunidade.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman”.  São Luís 02 de agosto de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 988 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO SENHOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA,
CLAYTON NOLETO, solicitando providências no sentido de
determinar, O REINICIO DA OBRA DA  MA-225, QUE LIGA OS
MUNICÍPIOS DE URBANO SANTOS E BARREIRINHAS,
paralisadas há mais de um ano e considerando que Infraestrutura
asfáltica de qualidade em rodovias é importante para o transporte
modal rodoviário, no que tange ao transporte de cargas e ao intercâmbio
cultural entre as cidades.

Ademais, a MA 225 é a principal via de acesso para a capital
do Estado e para as cidades da região, sem contar que, infraestrutura

asfáltica de qualidade tem um imenso valor econômico, para o setor da
indústria, do comércio e de serviços. Melhora a trafegabilidade, encurta
a distância entre as cidades, beneficia o escoamento da produção, reduz
acidentes, enfim, tem uma enorme importância para a segurança no
transporte rodoviário de cargas e de passageiros.

A Retomada da obra da MA-225  é vital para o
desenvolvimento sócio, político e econômico das referidas cidades e
sobretudo para as Regiões de chapadinha e dos lencois maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de
agosto de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

NA FORMA DO ART. 146 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.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado
Wellington do Curso, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, nosso
mais cordial, boa tarde. Quero cumprimentar de forma especial Dr.
Bentivi, que está na casa. Dr. Bentivi é poeta, advogado, escritor,
médico e está na Casa também. Quero cumprimentar, de forma especial
também, está na galeria um ex-aluno do Curso Wellington, David,
aprovado para Medicina e um exemplo de persistência, um jovem que
tentou o curso de Medicina seis vezes, por seis anos consecutivos.
Conseguiu aprovação para Direito, para Odontologia, para Engenharia,
para o curso concorrido como é o CFO, mas ele tinha um objetivo,
passar para Medicina, o objetivo de ser médico e não desistiu de seus
objetivos. De origem humilde, lá do bairro Bom Milagre, da periferia
de São Luís, com o pai desempregado, com a mãe assalariada como
vigilante, o pai já exerceu várias atividades informais como vendedor
de sorvete na Deodoro. Então, um exemplo a ser seguido, um exemplo
para todos nós. David parabéns, que Deus continue abençoando a sua
vida. Com certeza, é orgulho que você está dando para sua família,
orgulho para o Curso Wellington, para seus amigos, orgulho de todo o
estado do Maranhão. Parabéns, futuro médico, Doutor David. Seja
bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor
Presidente, durante o período de recesso, continuamos com nossas
atividades normais. Dentre elas, algumas atividades que eu quero
destacar, como as atividades desenvolvidas em defesa da vida e no
combate à depressão e ao suicídio. Muitas pessoas, que têm se utilizado
do suicídio, que têm recorrido ao suicídio, muitas vezes escondem uma
depressão da família e dos amigos. E não é mimimi, não é frescura,
depressão é doença e tem que ser tratada com seriedade e com muita
responsabilidade. Durante esse período de recesso, eu fui à cidade de
Bacabal onde mantive contato com o Frei Ribamar, que é o diretor do
CVV no estado do Maranhão. Estive também com o arcebispo de São
Luís tratando dessa questão, estive também com o comandante do 24°
Batalhão de Infantaria de Selva, tratando desse assunto. É uma pauta
desde o início do nosso mandato à qual nós vamos dar continuidade
principalmente no mês de setembro que se avizinha e que é o Mês
Amarelo de combate à depressão e da prevenção ao suicídio. Um tema
muito importante que precisamos desengavetar, precisamos tratar com
seriedade e com responsabilidade. Além disso, recebemos uma denúncia,
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na semana passada, de que uma criança necessitava fazer uma cirurgia,
e o Governo do Estado não havia concedido ainda o tratamento fora do
domicílio. A família já havia judicializado, já havia buscado a Justiça,
mesmo assim o Governador do Estado não cumpriu a decisão judicial.
Nós fomos até o hospital, Hospital Materno Infantil, mantivemos
contato com a mãe da criança. Nós fomos até a UTI, verificamos a
situação da criança e solicitamos ao Governo do Estado, em caráter de
urgência, foi obrigado denunciar, evidenciar a situação daquela criança
para que só assim o Governo pudesse fazer a transferência. Não é a
primeira e nem a segunda vez que fazemos denúncias de pessoas que
precisam de tratamento e tiveram que entrar na Justiça. Depois dessa
intervenção, que o Governo trate de dar a atenção devida. Ainda há
duas crianças no Materno Infantil com cardiopatia grave necessitando
de transferência, necessitando de tratamento, necessitando de cirurgia.
E só não fui hoje porque eu não consegui contato com a direção do
Hospital. Mas irei ao Materno Infantil para verificar a situação dessas
duas outras crianças que precisam de cirurgia e precisam do tratamento
fora do domicílio. E, por último, a nossa defesa da segurança pública
da população e da qualidade de vida dos policiais civis e militares do
Estado do Maranhão. E, mais uma vez, o nosso posicionamento e a
nossa solicitação para a nomeação de mais policiais, mais policiais
civis e mais policiais militares. Nós já temos policiais militares formados
e não nomeados aguardando somente a nomeação do Governador Flávio
Dino. E temos um tema a ser abordado com mais calma, com mais
cautela, que é a situação de 13 bancos que já foram assaltados no
Estado do Maranhão. E nós temos coragem para enfrentar esse assunto.
E nós não vamos nos calar diante do desgoverno do Flávio Dino. E a
falta de segurança no Estado do Maranhão, a necessidade de nomeação
de mais policiais e policiais no interior do Estado sendo utilizados
para fazer segurança privada de bancos. Então é um tema que vamos
trabalhar com mais detalhes durante o expediente amanhã, durante a
sessão amanhã. Mais uma vez, para finalizar, a nossa defesa
incondicional dos policiais civis e militares do Estado do Maranhão e
também da população que necessita de segurança pública. Mas não é a
segurança pública da propaganda mentirosa do Governador Flávio
Dino, que já gastou mais de R$ 20 milhões no primeiro semestre para
mentir, fazer propaganda mentirosa do Governo do Estado do
Maranhão. E nós vamos tratar com muita seriedade, com muita
responsabilidade. Entramos no segundo semestre, dando continuidade
no trabalho que já realizamos. Mesmo no período de recesso,
continuamos trabalhando todos os dias em defesa da população do
Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.
Deputado Zé Gentil, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, meu ex-colega Edmar Cutrim, que se
encontra presente aqui na Casa, senhores Deputados, meus colegas
Deputados. Hoje, eu ocupo esta tribuna, além de agradecer, para
agradecer aos deputados que estiveram em Caxias, como também para
dizer a todos vocês de como eu me sinto alegre e satisfeito por sentir
quanto Caxias tem crescido, com o seu trabalho diário. Aqui em nome
do Prefeito de Caxias, Fábio Gentil, eu quero agradecer a todos vocês,
que foram a Caxias para ver in loco, o que está acontecendo em Caxias,
porque dito por mim é uma coisa, dito por quem foi lá para olhar, é o
que se torna verdadeiro, para que comente aqui, e saiba dizer se é
verdade ou não. Lá esteve presente conosco o Deputado Othelino
Neto, Presidente desta Casa; Adelmo Soares, que é de Caxias; o Zito
Rolim; Vinícius Louro; o Yglésio; o Ricardo Rios. Todos eles estiveram
lá comigo, andaram e olharam a cidade de Caxias, viram a realidade da
cidade de Caxias, onde conseguimos inaugurar, durante o período de
quinta a sábado, cinquenta e duas obras. São coisas que admiram
qualquer cidadão. Na crise que nós estamos hoje, acontecer em Caxias,
as coisas nesses três dias de festa, de festividade que teve lá em Caxias.
Um hospital cujo nome, tem o nome do meu filho, Gentil Filho, que

estava abandonado, mas voltou agora, está lá, todo mundo viu como
está o hospital. Muito bom o hospital, é o hospital com urgência e
emergência, com UTI – Unidade de Terapia Intensiva. o centro de
cirurgia foi ampliado. Hoje, nós temos 8 salas de cirurgia lá, 10 leitos
de UTI, 10 leitos de UCI, 10 leitos de observação, 10 leitos de
estabilização e oito salas cirúrgicas nesse hospital. Além disso, 22
veículos foram entregues lá em Caxias, nesse dia, tanto para servir ao
município como também para servir ao Estado do Maranhão. Portanto,
eu me sinto feliz demais por sentir que Caxias cresce no dia a dia,
principalmente no conceito aqui do povo do Maranhão. Senhores
Deputados, Senhor Presidente, tive a satisfação. Isto aqui satisfaz
qualquer político, qualquer cidadão, ser humano. E não só de ter a
presença do nosso Vice-Governador, Carlos Brandão, que estava lá
presente, foi uma mensagem que recebemos do Senhor Hamilton
Mourão, Vice-Presidente da República, se confraternizando com a
festa lá de Caxias. Isso é para sensibilizar, isso é para que a gente se
sinta muito feliz. Quem foi a Caxias, anteriormente, há 15 anos, 20
anos, 10 anos passados, e vê hoje a diferença que está Caxias. Não
estou aqui para falar mal de ninguém. Humberto foi meu colega aqui na
Assembleia, foi meu parceiro em Caxias, trabalhou bem em Caxias. O
Aluísio Lobo anos atrás trabalhou muito bem. E eu tenho certeza de
que o povo de Caxias hoje está totalmente feliz por ter na frente do
destino daquela cidade um homem trabalhador, um homem que sente
no dia a dia, toda noite sente os problemas da cidade. Um homem que
cinco horas da manhã se levanta e está ao lado do varredor de rua
tomando café com ele e conversando, sabe a necessidade do povo e
isso orgulha qualquer cidadão, principalmente eu, além de deputado,
seu pai. E aqui finalizo dizendo a todos de que irei continuar trabalhando,
lutando para o bem-estar da comunidade. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro a presença do Prefeito de Caxias, Fábio Gentil, por
solicitação do Deputado Wellington do Curso. Deputado Adelmo
Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas Deputados e Deputadas, galeria,
as redes sociais que nos acompanham, a TV Assembleia. Quero
aproveitar este momento aqui e, evidentemente, saudar a presença do
nosso Prefeito Fábio Gentil, do município de Caxias, ao ouvir o
belíssimo pronunciamento emocionado do nosso Deputado Zé Gentil,
que está aqui junto conosco. Precisamos fazer um parêntese muito
grande deste momento, querido amigo Deputado Arnaldo Melo, entre
uma administração exitosa do Prefeito Fábio Gentil e o momento que
se atravessa o país. A última sexta-feira, aliás, desde o dia 1º, Caxias
completou 196 anos e o Prefeito Fábio Gentil foi necessário fazer por
três dias as festividades para dar condições de inaugurar tantas obras.
Hospitais, estrada, sistema de abastecimento de água, Hospital Infantil,
enfim, inúmeras obras para aquela população. E eu preciso fazer esse
destaque ao Prefeito Fábio Gentil, a esse jovem Prefeito contemporâneo
junto comigo, porque quando você trabalha, querido Deputado Pará,
com muito amor e dedicação ao seu município, a gente vê o resultado
brotando. Eu sou testemunha desse momento que se passa, Deputado
Carlinhos Florêncio, o país e você ver surgir um jovem político,
Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª que almeja um dia chegar ao Poder
Executivo da importante cidade de Imperatriz possa ver e se espelhar,
evidentemente, nos políticos que já conseguem fazer um trabalho
diferenciado. Eu vejo ali o Deputado Zito Rolim que foi testemunha
viva junto conosco lá, deputado Zito, V. Ex.ª que foi Prefeito da
importante cidade de Codó viu e vê o brilhante trabalho feito pelo
Prefeito Fábio Gentil. Portanto, eu gostaria de registrar aqui, meu
companheiro Ciro Neto, que a partir de quarta-feira vai receber a nossa
18ª Agritec, estarei presente com toda certeza e tenho certeza que o
deputado Fernando também estará conosco lá. Jovens políticos, nossa
geração de políticos que está chegando agora, deputado Neto
Evangelista, deputado Duarte Júnior, deputado Dr. Yglésio que buscam
e sonham de chegar ao Executivo, é importante se espelhar naqueles
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que estão fazendo a diferença no momento onde o país passa pela
maior crise político-financeira de sua história. Governar em tempos de
vaca gorda é muito bom, quero ver governar em tempos de vaca magra,
em dificuldades e aí que se conhece o grande gestor. Por isso o prefeito
Fábio Gentil merece um destaque especial desta Casa, a congratulação
de todos nós, porque é através das suas ações que o município de
Caxias está se transformando. Vá visitar um bairro que se chamava
Inferninho, chamavam um bairro lá que era “inferninho”, ele calçou o
bairro todo e pintou todas as casas, a critério da população, um grande
projeto. O Projeto PA municipal, um projeto que vai empregar muitas
pessoas. Prouni municipal, mais renda municipal, Mais Renda Mulher
que é um programa municipal, são todos programas que vão ajudar a
população a se desenvolver ainda mais, a crescer mais. O Prefeito
Fábio Gentil é, sem sombra de dúvida, uma referência para nosso
estado. Portanto, é claro, nós estamos aqui, eu, a Doutora Cleide, que
é de Caxias, o Deputado José Gentil, torcendo ainda mais pelo seu
sucesso, Deputado José Gentil. O Deputado Neto Evangelista
certamente veio pegar um pouco da sua experiência. Dizer, Fábio, que
desejamos boa sorte e é claro, por isso que muitos Deputados estiveram
presentes, o Vice-Governador Carlos Brandão e o nosso Presidente
desta Casa, Deputado Othelino Neto. Tenho certeza de que, juntos e
irmanados, nós haveremos de implantar, sim, uma política nova daqueles
que sonham e querem ver uma Caxias cada vez melhor, a cidade no
slogan dele, a cidade que a gente quer. Portanto, amigos e amigas, que
possamos buscar espelho naqueles que estão fazendo a diferença na
política para que a gente possa continuar também fazendo uma política
diferente, uma política de implantação de projetos, de perspectivas
para o desenvolvimento do bem do povo. Era só isso que eu tinha que
falar, Senhor Presidente. Que Deus abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO – Com
a palavra, a Deputada Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, colegas da Mesa, Deputados,
Deputadas, senhores da imprensa, internautas. Quero aqui
cumprimentar o Prefeito de Caxias, o Deputado Fábio Gentil, o Edmar
Cutrim que, além de ser pai do Glalbert, é meu amigo, amigo de
Humberto. É um prazer vê-lo aqui. Eu quero aqui dizer a vocês que
realmente houve várias inaugurações em Caxias, o Prefeito Fábio está
aqui me ouvindo e me convidou, mas problemas familiares me
impediram, pois tive que viajar para cá rápido. Mesmo assim, eu fui
contemplada com a visita do Vice-Governador, Carlos Brandão, em
minha casa, ocasião em que eu apresentei a ele as comissões provisórias
dos três partidos que eu estou organizando, que é o PDT, PSB e o
Cidadania, da minha amiga Eliziane. Lá eu apresentei aos participantes,
tivemos reunião com mais de 50 pessoas influentes, inclusive os
Vereadores Tevi, Edilson e Taís. Estava também presente o Ironaldo,
uma pessoa que já foi vice, que já foi presidente da Câmara durante
quatro mandatos, líder político importante. Eu quero dizer que eu me
senti bastante prestigiada com esse encontro, mas minha alegria ficou
maior ainda quando, no sábado de manhã, eu fui visitada pelo meu
amigo, Deputado Othelino, que foi até a minha residência e lá nós
tomamos um café. Devo dizer que foi um pouco tarde porque o avião
atrasou e ele chegou um pouco tarde. Mas a gente pode conversar.
Com ele estava o Zito. Cadê o Zito? Desculpe chamar V. Exa. de Zito.
É porque eu tenho o maior carinho por V. Exa. Estava o Ricardo, que eu
chamo de Ricardo Coutinho, porque o pessoal fala que ele babava, no
bom sentido, o Humberto Coutinho. E tivemos uma agradável conversa
sobre o futuro do Maranhão, sobre o que podemos fazer para ajudar.
Assim eu resolvi aqui também, depois de ouvir o Zé Gentil falar e o
Adelmo falar e depois que eu vi a presença do Fábio, dizer a vocês que
não por falta de convite. Inclusive o Deputado Yglésio quando me
ligou que ia me visitar, eu já estava na estrada. Ele chegou um pouco
tarde também. Porque eu tinha que estar aqui porque tinha compromisso
aqui no sábado. E ele chegou. Não sei se foi duas e meia que ele me
ligou. E eu disse para ele que eu não poderia recebê-lo porque eu já

estava viajando. Então foi muito bom esse fim de semana não só para
mim, para o Prefeito, mas foi também para Caxias. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
todos que nos acompanham pela Rádio e TV Assembleia. Senhor
Presidente, estamos retornando agora do recesso parlamentar e agora
viemos anunciar mais melhorias, melhorias para a nossa região,
melhorias para a cidade de Barra do Corda, melhorias para a região
central do Maranhão. Senhor Presidente, amanhã, estaremos
acompanhando o Comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão,
Coronel Roberto. E estaremos vistoriando juntos com a equipe
pedagógica da Secretaria de Educação, junto com o Prefeito Eric Costa,
o Vice-Prefeito Leandro Sampaio e os Vereadores da nossa base aliada
lá na cidade de Barra do Corda. Iremos vistoriar a escola que irá ser
implantada, a Escola do Militar do Corpo de Bombeiro, Senhor
Presidente. Com muita satisfação, agradecemos ao Felipe Camarão,
agradecemos ao Governador Flávio Dino, que, agora, a partir de janeiro,
já estará sendo instalada a Escola de Tempo Integral. Na verdade, já
estará funcionando na cidade de Barra do Corda. Amanhã será a primeira
reunião nossa in loco, reunião e vistoria, onde irá ser implantada a
Escola Militar na cidade de Barra do Corda, a Escola Militar do Corpo
de Bombeiro. E nós já estaremos vistoriando, como também já
estaremos dando os primeiros passos para, juntos com a prefeitura,
juntos com o Governo do Estado, onde já estará dando os primeiros
passos para ser instalada essa grande escola que vai melhorar não só o
município de Barra do Corda, mas também a toda Região Central que
vai contemplar mais de 600 alunos, lá essa Escola Militar, onde,
Deputado Rafael Leitoa, eu comecei a brigar, eu comecei a luta por
essa escola. Depois que fui à cidade de Timon com V. Ex.ª, onde lá
estivemos olhando como funciona a Escola Militar. E aí, graças a Deus,
já estamos agora em fase, o Governador já aprovou, o Comandante do
Corpo de Bombeiros já estará amanhã in loco vistoriando junto com a
equipe da SEMED, da Secretaria de Estado da Educação como também
estará com a equipe da Secretaria de Educação Municipal com o nosso
Secretário de Educação, com o Prefeito e os Vereadores. Todos nós
estaremos lá vistoriando. Também, Senhor Presidente, tratamos sobre
a Escola de Tempo Integral que pedimos à cidade de Tuntum, em que
o Secretário Felipe Camarão me pediu mais um tempo, mas que também
nos garantiu que será instalada a Escola de Tempo Integral até o ano de
2020. Então, Senhor Presidente, o nosso agradecimento ao Secretário
Felipe Camarão por ter sempre atendido as nossas demandas, o nosso
agradecimento também ao Secretário Felipe, por estar fazendo lá na
cidade de Tuntum a reforma da escola no município de Belém, a escola
Astolfo Seabra. O nosso agradecimento à equipe da educação, o nosso
agradecimento ao nosso Secretário Felipe Camarão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, primeiramente, eu quero
agradecer a Deus pela oportunidade de retomar os trabalhos agora na
Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, onde passamos por um
período de recesso de quinze dias. Mas eu sempre tenho dito na nossa
região, a população vem observando, vem acompanhado o nosso
trabalho nas redes sociais, por meio das redes sociais, nas cidades onde
a gente percorre. É o período, querendo passar, é um período que mais
a gente trabalha é no período de recesso. Porque a gente intensifica
mais ainda. Nós intensificamos mais ainda o trabalho nas bases, onde
nós visitamos várias cidades, na região do Médio Mearim. Várias
cidades, fora da região do Médio Mearim. E fizemos todo um trabalho
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ali acompanhando a necessidade desses municípios e principalmente,
presencialmente, e trazendo essas demandas para que a gente possa de
alguma forma ajudar a procurar solucionar os problemas das pessoas
nas cidades no municipalismo. Mas o momento é de felicidade, o
momento é de parabenizar, porque estive agora no sábado, Deputado
Arnaldo Melo, na cidade de Lima Campos, onde estive lá com o Prefeito
Jailson Fausto. E fiquei muito feliz do que vi ali, fiquei realmente
emocionado, porque eu vi um gestor, dentro de um período de crise, de
dificuldade que o Brasil está passando, todos os municípios brasileiros,
vejo um prefeito preocupado e dando qualidade de vida às pessoas,
deputado Adelmo Soares. O prefeito Jailson lançou o Vale Gás, no
sábado, onde esse vale gás beneficiou 2.200 pessoas, 2.200 famílias
onde vai chegar a beneficiar mais de 6.400 pessoas. Naquele momento
no meu discurso que fiz ali na cidade de Lima Campos, falei para o
prefeito Jailson: ‘Prefeito, é um dos maiores programas do Brasil, não
só do Maranhão, do Brasil’. Agora eu vou dizer para os senhores por
que é o maior programa do Brasil? Porque o IBGE mostra que a cidade
de Lima Campos, deputado Felipe dos Pneus, tem 12.400 pessoas na
cidade de Lima Campos, habitantes, e o programa vai atingir mais da
metade dessas pessoas, chegando mais de 6.400 pessoas. Então por
isso que falo que é um grande programa dali da cidade de Lima Campos,
que é um dos maiores programas do nosso Brasil. Quero aqui
parabenizar ao prefeito Jailson Fausto, parabenizar a toda a sua equipe
que faz parte dessa administração, parabenizar a Câmara de Vereadores
em nome do presidente da Câmara, Cabrinha. E parabenizar as pessoas
de Lima Campos por ter um grande gestor, responsável, capacitado e
que vem dar qualidade de vida para as pessoas. Parabéns, Lima Campos,
parabéns ao prefeito Jailson, parabéns a toda sua equipe. Mas eu
queria também aqui, senhor presidente, aproveitar o momento e
primeiro saudar o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que está aqui na
Assembleia Legislativa hoje, na Casa do Povo. Seja bem-vindo à nossa
Casa. Quero aqui parabenizar também o seu pai Zé Gentil, que
estivemos agora, sábado também, na cidade de Caxias onde foi o
aniversário de emancipação política daquela cidade. Primeiramente eu
quero agradecer pelo convite do prefeito, pelo convite do seu pai,
nosso amigo aqui Zé Gentil e dizer que o povo de Caxias está de
parabéns, porque eu olhei muitas entregas ali, inaugurações, mais de
100 inaugurações na cidade de Caxias e lá estive presente olhando
quantas obras foram realizadas. E principalmente uma delas, onde
quero aqui também homenagear esse rapaz que veio a falecer e foi
homenageado, que é o seu filho, filho do Zé Gentil, que foi homenageado,
Gentil Filho, que hoje, tenho certeza, que lá de cima sempre teve
orgulho e sempre vai ter do seu pai Zé Gentil. Porque é um deputado
aguerrido, é um deputado trabalhador, vem sempre buscando a melhoria
da vida do povo de Caxias e seu filho, prefeito Fábio Gentil, também
contribuindo e fazendo uma excelente administração na cidade de Caxias.
Então, parabéns ao povo de Caxias pelos seus 169 anos de emancipação
política. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, queria que V.Ex.ª registrasse a presenta
aqui do vice-presidente da FIEMA, Dr. Cláudio Azevedo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
HETO – Seja bem-vindo, Dr. Cláudio Azevedo, Vice-Presidente da
FIEMA. Deputado Rafael Leitoa, por 5 minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, Senhor
Presidente Othelino Neto, quero aqui cumprimentar também o Prefeito
Fábio Gentil, da cidade de Caxias, que fez uma grande festa no final de

semana. Cumprimentar também o ex-Secretário de Agricultura, Cláudio
Azevedo, e nosso conselheiro Edmar Cutrim, que estão aqui no Plenário.
Mas, Senhor Presidente, venho à tribuna para ressaltar o grande trabalho
feito pelo Governador do Estado, na pessoa do Secretário Felipe
Camarão com relação à educação do estado do Maranhão que tem
andado a passos largos no investimento, tanto no ensino regular como
no ensino em tempo integral e também nas escolas militares. Vejo aqui
o Deputado Fernando Pessoa subindo à tribuna porque esta semana já
começam os estudos para implantação da Escola Militar no município
de Barra do Corda. Já fiz um requerimento e já estive em algumas
reuniões com o Secretário e o Comando Geral da Polícia para que
pudéssemos instalar também uma escola no município de Coroatá e de
Coelho Neto, escolas militares que têm dado um resultado positivo em
todos os municípios onde atuam, como em Timon, em Caxias, em
Bacabal, em Imperatriz, São José de Ribamar e no município de São
Luís. Creio que essa política é um diferencial para que todos os jovens
e alunos possam aprender de forma eficiente, mas com uma doutrina
diferenciada, o que tem trazido bons resultados para o nosso alunado.
Mas, Senhor Presidente, também gostaria de destacar que não é apenas
investir nos prédios públicos onde quase mais de mil escolas já foram
reformadas, ampliadas, reconstruídas ou construídas pelo programa
Escola Digna, programa aprovado por esta Casa, mas também a
valorização dos professores, pagando o melhor salário do país, fazendo
as progressões que que há muito tempo eram desatualizadas. Agora
também premiando os gestores escolares. Digo isso porque, na última
semana, na semana passada, o Secretário Felipe Camarão premiou a
Escola Estadual Jacira de Oliveira e Silva, no município de Timon, em
tempo integral, uma vez que obteve o melhor resultado no primeiro
simulado do SEAMA, que é o novo Sistema de Avaliação do Estado do
Maranhão. Com isso o gestor passará uma semana na Alemanha fazendo
um treinamento de aprofundamento com relação à escola de tempo
integral. Então, fico feliz porque, além de todo o investimento físico e
financeiro, há o investimento também nos professores e nos gestores
escolares para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa
educação. Sei que está no planejamento da SEDUC ampliar o número
de escolas em tempo integral e aqui quero também usar expediente
para protocolar uma indicação porque precisamos expandir o Ensino
em Tempo Integral também no leste maranhense. Faço aqui uma
indicação para que a gente possa colocar uma escola de tempo integral
no município de Parnarama. Com certeza, o Centro de Ensino Mestre
Tibério e Cônego tem a capacidade de receber essa nova metodologia
de ensino para que todos os jovens da região possam ter oportunidade.
Já temos o IEMA Unidade Plena em Matões, temos o IEMA em
Timon e temos a escola de tempo integral também. O IEMA em Coelho
Neto está em fase de construção e com certeza será inaugurado ainda
este ano para que a gente possa ter essa escola funcionando. Então,
Senhor Presidente, para concluir a minha fala, quero dizer também que
este prêmio significa muito, porque de verdade é um sistema que
funciona, o Sistema de Tempo Integral, sem falar da estrutura. Como
falei, neste recesso o Secretário Felipe Camarão esteve no município
inaugurando mais uma reforma da Escola Ana Bernardes, e já com o
planejamento de reformar tantas outras. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (Questão de Ordem)
- Senhor Presidente, antes de o senhor anunciar alguém na tribuna, eu
gostaria de ir aí na sua Presidência com o Prefeito fazer a entrega de
alguma coisa para o senhor, nesse instante agora.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) – Presidente, aproveitando já aqui o ensejo, também
cumprimentar a Deputada Daniella Tema pela passagem de seu
aniversário, no dia 27 do mês passado. Se Vossa Excelência julgar
conveniente, interromper a Sessão, por alguns minutos, para que todo
mundo possa tirar uma foto com a Deputada mais bela da Casa.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – A Sessão está suspensa por dois minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Declaro reaberta a Sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2019, de autoria do
Deputado Marco Aurélio. Concede Medalha de Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao senhor Roberto Carvalho Veloso. Em discussão.
Em votação. Aprovado. Grande Expediente. Não há oradores. Inclusão
na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de terça-feira, 06 de agosto de
2019: Requerimento nº 442/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa; Requerimento nº 423/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior; Requerimento nº 424/2019, de autoria do Deputado Pará
Figueiredo; Projeto de Resolução Legislativas nº 010/2019, de autoria
do Deputado Othelino Neto; Projeto de Resolução Legislativa nº 060/
2109, de autoria do Deputado César Pires.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Fábio Macedo, por 30 minutos, com
apartes.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTELINO NETO
– Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Só uma Questão de Ordem. Gostaria de solicitar que fosse
incluído na pauta da sessão de amanhã os projetos, o Requerimento de
Urgência, a leitura do Requerimento de Urgência dos Projetos de Lei nº
350/2019 e 065/2019, ambos são de minha autoria.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão
do orador) – “Muitos buscam o favor do governante; mas é do Senhor
que o homem recebe a justiça.” Senhor Presidente, Membros desta
Mesa, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, cumprimentar aqui
a galeria e todos hoje que visitam esta Casa. Muito feliz, hoje, Senhor
Presidente, de retornar depois desse recesso parlamentar de 15 dias,
em que aproveitamos também para visitar algumas bases nossas,
aproveitamos também para curtir um pouco a família, aproveitando
esses 15 dias também já para fazer alguns novos Projetos de Lei. E aí
a gente inicia hoje, com grande alegria, de dar boas notícias ao povo do
Maranhão. Recentemente, nós entramos aqui, a gente deu entrada aqui
nesta Casa, Senhor Presidente, em três Projetos de Lei. Graças a Deus,
V. Ex.ªs. aprovaram por unanimidade esses três Projetos. E tivemos aí
a alegria, mesmo com o recesso de ter esses três Projetos sancionados.
E eu quero aqui falar desses Projetos, mas, antes disso, Senhor
Presidente, neste domingo, no programa da Rede Globo, o Programa
Fantástico iniciou um quadro muito importante que entra um dos
nossos Projetos de Lei que foi sancionado. Algo que vem sido falado
não só no Maranhão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que,
infelizmente, vem crescendo muito, que é a depressão. Esse quadro do
médico conhecido e renomado, Drauzio Varella, iniciou agora esse
quadro chamado: “Não tá tudo bem, mas vai ficar.” E este quadro teve
como o seu primeiro convidado a cantora sertaneja conhecida
nacionalmente Paula Fernandes, que ali, de modo encorajador, falou de
um grande problema que ela passou, que foi a depressão. Eu gostaria
aqui de homenageá-la por sua coragem. Porque quem passa por esse
problema sabe como é difícil encarar a depressão. E ela teve a coragem
de estar ali neste quadro, expondo toda a sua vida pessoal daquilo que

ela passou em relação à depressão. E este quadro se iniciou domingo e
vão ter outros quadros no próximo domingo, e assim em diante. E daí
tivemos a grande felicidade, meus nobres colegas, que o Maranhão,
por meio deste Deputado que vos fala, desta Casa, de aprovar esse
então importante Projeto de Lei, em que saímos aí à frente, o Estado
do Maranhão. Nós aprovamos o Projeto de Auxílio a Pessoas com
Depressão na Rede Pública Estadual de Saúde. Quero aqui agradecer
também ao governador Flávio Dino que teve a sensibilidade de sancionar
esse projeto e que em breve, muito breve, vai estar funcionando a
quem precisa desse tratamento tão sério e tão importante. Felizmente
a cantora Paula Fernandes tinha e tem condições de procurar desse
auxílio, mas muitos dos maranhenses que têm esse problema não têm
condições de procurar o tratamento adequado, porque como todos
sabem um tratamento com um psicólogo ou mesmo com psiquiatra é
muito caro. Mas a partir desse projeto que foi sancionado, quem tem
esse problema vai agora contar com esse tratamento adequado na rede
estadual pública de saúde. Então a gente fica muito feliz de saber que
muitas vidas serão salvas, porque a depressão, quem sofre com a
depressão é um fortíssimo candidato ao suicídio, infelizmente. Então,
além disso também, Senhor Presidente, foi sancionado também o Dia
do Combate à Depressão, que já será agora no dia 13 de setembro. O
Maranhão agora passa a ter o Dia do Combate à Depressão, que será
agora no dia 13 de setembro. Também teve outro programa, projeto de
lei aliás, nosso, sancionado pelo governador, que também é do auxílio
ao alcoolismo. Todos esses problemas, meus amigos, inclusive do
alcoolismo, das drogas, quem passa pela depressão às vezes submerge
a ir ao fundo do poço buscando o álcool, as drogas, diversas doenças...

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado
Fábio, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Só um
momentinho, Deputado Roberto. Então com grande alegria hoje o
Maranhão conta com esses três projetos de grande importância, como
eu falei agora aqui, que vai salvar realmente vidas, porque a coisa mais
importante para Deus são as vidas dos seus filhos tão amados. Passo
aqui aparte ao deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Deputado
Fábio, logo após o deputado Roberto, por favor.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputado
Duarte Júnior também.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Logo após o
deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Deputado Fábio, eu quero primeiro parabenizá-lo pela aprovação dos
seus projetos que foram sancionados pelo governador Flávio Dino,
porque são projetos que atingem diretamente, positivamente as pessoas
e as famílias. Essa questão da depressão, das drogas, do alcoolismo
que são situações que acontecem na vida de muitas famílias e que
terminam, na verdade, criando um clima, um sistema de infelicidade
muito grande. E o seu projeto vem exatamente reforçar essa luta, o
combate a essas situações que têm atingido boa parte da população do
Estado, boa parte da população do Brasil. E que temos, aqui nesta
Casa, colocado como tema principal, como um tema importante porque,
como disse, mexe com as vidas. E o que temos aqui é exatamente fazer
sempre esse trabalho de proteger as famílias maranhenses. Eu quero,
mais uma vez, aqui parabenizá-lo pela sua delicadeza, pela sua
sensibilidade de trazer para Assembleia Legislativa esses temas que
são fundamentais e apresentar como projeto, que foi aprovado por
todos nós aqui desta Casa, que foi sancionado pelo Governador, porque
mostra exatamente a sua sensibilidade com a problemática que as
famílias têm enfrentado em todo o estado. É importante, como eu
disse, que isso esteja sempre na nossa pauta principal, nesta Casa,
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porque são temas que atingem diretamente as pessoas. O nosso papel
é exatamente aqui também legislar, mas sempre beneficiando as pessoas.
Eu quero mais uma vez dizer que as suas propostas, os seus projetos
são fundamentais para o futuro do nosso estado, para o bem-estar da
nossa população. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Agradeço as
suas palavras, Deputado Roberto Costa. Passo o aparte agora ao
Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Deputado
Glalbert depois. Deputado Fábio, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) -
Deputado Fábio, gostaria apenas de congratulá-lo pela postura, pela
iniciativa e pelos projetos aprovados. Eu costumo afirmar que mudar
a lei é bem mais fácil do que mudar a cultura das pessoas e V.Ex.ª tem
agido aqui, dentro desta Casa, trabalhando na elaboração de leis, não
apenas no que é pertinente à quantidade de leis, mas na qualidade
dessas legislações que com certeza vão garantir uma melhoria na
qualidade de vida do ser humano. Como V.Ex.ª bem destacou,
corretamente destacou a preocupação com a vida, a saúde e segurança,
que é uma garantia constitucional. A Constituição Federal de 1988
estabelece não só o direito à vida, mas o direito de estar vivo com
qualidade. Não é tão somente o direito de sobrevivência, mas o direito
de viver com qualidade, usufruindo os seus direitos. Por isso congratulo
V.Ex.ª pelas iniciativas, pela aprovação dos projetos, pela legislação
que está sendo aprovada e por ter tomado essa iniciativa de forma
pioneira, como V.Ex.ª também repercutiu aqui nesta Casa. Foi feita
uma matéria no Fantástico, demonstrando a importância dessa
legislação, por isso congratulo porque V.Ex.ª colocou o Maranhão como
estado pioneiro na elaboração e no fomento de políticas públicas desta
natureza em proteção à vida, saúde e segurança dos cidadãos. Por isso,
parabenizo V.Ex.ª e me orgulho muito de ver o trabalho que V.Ex.ª
agora está realizando aqui dentro dessa Casa. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Muito
obrigado, Deputado Duarte Júnior, pelas suas palavras. Isso me alegra
muito. Deputado Glalbert Cutrim, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (aparte) -
Deputado Fábio, eu queria, assim como os demais, também parabenizá-
lo. A gente tem visto aqui, na Casa, nos últimos meses, a preocupação
com diversas doenças que hoje estão assolando bastante não só a
nossa vida aqui em São Luís no Maranhão, no nosso estado, mas em
todo mundo, como depressão e diabetes. Poucos dias atrás, aprovamos
um projeto do Deputado Roberto Costa e a gente vê essa preocupação
de todos os Deputados, dentro da Casa. Tivemos a sensibilidade,
graças a Deus, de sancionar o seu projeto em prazo curto e esperamos
que isso seja implantado para que as pessoas possam arrumar a cura.
Na verdade, não tem uma cura para depressão e o tratamento é muito
complicado, é muito demorado, é um tratamento em longo prazo, pode
ir e voltar. Então, a gente sabe o quanto é difícil, mas, tendo atenção
para esses setores por meio desse projeto de lei que agora foi sancionado
pelo Governador Flávio Dino, a gente pode tentar minimizar essa
situação aqui no nosso estado. Então, quero parabenizar V.Ex.ª e
parabenizar também o Governador Flávio Dino e agradecer a ele...

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Deputado
Glalbert muito obrigado pelas suas palavras. A OMS ela estima hoje,
senhores deputados, que mais de 300 milhões de pessoas já sofrem
com a depressão. A depressão, infelizmente, já se fala que hoje é a
segunda doença que mais cresce na verdade. E a gente, falo a gente
porque eu quero aqui colocar todos meus colegas deputados, e aqui
também faço uma grande referência ao Governador Flávio Dino por ter
sensibilizado e ter sancionado essa lei, que está saindo à frente, já se
preocupando com este mal que vem se agravando a cada dia mais, nos

lares maranhenses. Então, para nós, é de grande alegria saber que,
através desses projetos de lei hoje sancionados, vamos, enfim, poder
estar ajudando as famílias maranhense. E dizer também, Senhor
Presidente, que escolhemos essa data, dia 13 de setembro, para o
combate à depressão, porque o mês de setembro é o mês de combate ao
suicídio nacional. Então é uma data importante porque todos sabem
que a depressão leva ao suicídio. Então foi por isso que nós escolhemos
esta data dia 13 de setembro, porque fica no mesmo mês em que se
combate o suicídio. Para encerrar, aqui, gostaria de agradecer a todos
os meus amigos, a todos vocês, meus colegas. Agradecer, primeiramente,
a Deus, que tem nos dado muita sabedoria, e encaminhando sempre
para fazer as coisas boas. E agradecer a todo o povo do Maranhão e a
todas as minhas lideranças, que não deixaram de acreditar em nós e em
nosso trabalho. E dizer para todo o povo do Maranhão que o nosso
trabalho só está se iniciando e, nesse semestre, aprovamos três projetos
de lei. Temos uma luta muito grande também, que é para trazer o GNV
para uso maranhense. Vamos e estamos com esta bandeira. E eu tenho
certeza que, em breve, os maranhenses também estarão usufruindo
desse tipo de combustível. O Maranhão, como eu venho falando aqui
várias vezes na tribuna, é o segundo maior produtor de gás do Brasil.
Mas, mesmo assim, ainda não utilizamos esse tipo de combustível. A
empresa ENEVA é a empresa responsável que tem extraído esse nosso
gás. Temos buscado diálogo a todo tempo com ela. Acredito que muitos
maranhenses já sabem disso. Mas não temos recebido uma posição
concreta da empresa. Mas quero aqui, mais uma vez, registrar que este
Deputado e esta Casa, que eu tenho certeza que é por unanimidade,
não vai aceitar que um recurso que é dos maranhenses não seja utilizado
pelos maranhenses. Então, meus amigos, dizer aqui que se o diálogo
não avançar com a empresa ENEVA, a fim de que este gás, uma parte
desse gás seja utilizada como uso GNV, como uso de gás natural, nós
faremos, nós daremos, na verdade, a entrada a uma CPI. A CPI do Gás
em que vamos nos aprofundar, judicialmente, e saber os motivos
realmente por que esse gás ele não possa ser mesmo utilizado para uso
GNV. Então, passo aqui a palavra para o nobre Deputado Neto
Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) –
Deputado e amigo Fábio Macedo, primeiro, parabenizá-lo pelo tema
que V.Exa. traz à tribuna desta Casa, aliás, pelo tema que V. Exa. vem
trazendo, que V. Exa. vem debatendo esses dois temas que relatou
agora pouco aqui tanto com relação à depressão, que é um tema hoje de
discussão mundial. Este Parlamento não pode ficar fora desta
discussão. V. Exa. se apresentou de forma muito corajosa como uma
pessoa que entendia do que estava falando e ascendia quando começou
a trazer a esse tema na nossa sociedade, a necessidade de se debater
este tema, de abrir os olhos daquelas pessoas que passam por esse
problema. Abrir os olhos das famílias dessas pessoas que às vezes
acham que besteira e não é, é uma doença. Quando V. Exa. consegue
aprovar um Projeto, quando esse Projeto vira lei, como V. Exa. já
destacou, sem dúvida vai fazer a sociedade refletir sobre esse tema. E
V. Exa. também vem debatendo a questão do gás, aqui no Maranhão,
que é de suma importância. Já falei a V. Exa., reitero agora publicamente
aparteando V. Exa. que o Deputado Fábio Macedo pode contar com o
Deputado Neto Evangelista, nesta luta. É uma luta encabeçada por
V.Exa., isso deve ser frisado aqui, mas que precisa do apoio de vários
Parlamentares e o meu apoio a V.Exa. pode contar em todas as pautas
que V.Exa. precisar de Parlamentares debatendo, me chame que eu
estarei à disposição desses dois debates que V.Exa. vem travando nesta
Casa, parabéns!

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
Deputado Neto, isso é muito importante saber que posso contar com
o seu apoio nesta causa, tanto na de depressão como a do gás natural,
porque realmente nós temos que nos unir, esta Casa, de não aceitar que
um bem, que é dos maranhenses, não ser utilizado pelos maranhenses.
Então é muito importante o seu apoio pela sua experiência e pela sua
competência. Deputada Dra. Cleide.
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A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO
(aparte) – Deputado Fábio, eu, há muitas semanas ou dias, gostaria de
expressar o que agora eu tenho chance de expressar, o meu respeito
por V.Exa., pela sua humildade em reconhecer as suas necessidades e
agora pelo seu valor político em reconhecer também, por meio do seu
Projeto, que as necessidades não são só sua, de modo geral, ou seja, da
maioria do nosso povo, porque as depressões estão aí levando atitudes
horríveis, inclusive ao suicídio e até ao assassinato. Então, eu quero
expressar aqui o nosso apoio, como falou aqui o Deputado Neto, eu
sei que nós médicos, aqui eu vejo o Deputado Yglésio, vejo o Deputado
Arnaldo Melo, Deputado Leonardo Sá, nós sabemos mais do que todo
mundo o que é uma depressão e o que pode causar. E eu admirei muito
a sua coragem de assumir que V.Exa. estava deprimido, estava precisando
de ajuda, V.Exa. procurou. Eu parabenizo a sua humildade, a sua
inteligência e a sua coragem de lutar pelo nosso povo. Parabéns para V.
Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Dr.ª Cleide,
a gente chega até a se emocionar pelo respeito que tenho pela senhora,
de ouvir essas palavras de carinho e de acreditar na gente, no nosso
trabalho, muito obrigado, fico muito feliz com seu aparte. Então meus
amigos, para encerrar aqui as nossas palavras, peço que Deus abençoe
esta Casa, a todos os deputados, que hoje iniciamos o nosso segundo
semestre desta legislatura e dizer que cada um possa ser abençoado,
seus lares e que Deus conduza, cada dia mais possamos trabalhar
incansavelmente por esse nosso povo tão amado, nosso povo
maranhense. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhora Presidente, o que me traz novamente
à tribuna desta Casa, depois de um recesso, Deputado Leonardo Sá,
que a gente trabalha mais no recesso do que no próprio período que
estamos aqui, haja vista que viajamos muito para nossas bases,
visitando, conversando com o povo e, principalmente, executar ações
com os gestores. E aqui venho de forma muito feliz, deputado Zito
Rolim, parabenizar. Parabenizar o Governo do Estado do Maranhão,
parabenizar o prefeito Edijacir Leite, da cidade de Lago dos Rodrigues,
com a primeira-dama Vânia, todos os funcionários da Prefeitura,
Secretários, os vereadores da sua base que vêm dando sustentação. E o
momento dessa crise, dessa dificuldade é generalizada, ela parte para
todos os municípios brasileiros, deputado Zito Rolim, mas o que ajuda
esses municípios neste momento de crise, neste momento de dificuldade
a realmente executarem ações são as parcerias. E essas parcerias,
deputado Arnaldo Melo, temos feito na cidade de Lago dos Rodrigues
onde agora quero aqui parabenizar o povo do Lago dos Rodrigues, em
que foram asfaltadas várias ruas daquela cidade. Foi R$ 900 mil da
emenda do deputado Vinícius Louro, que foi um compromisso que
tivemos com a população. E aqui eu queria nominar algumas ruas que
foram asfaltadas, Deputado Rafael Leitoa, na cidade de Lago dos
Rodrigues, como a Rua do Comércio, Rua José de Balsas, antiga Rua
José Sarney, Rua Gilberto Brito, Rua Joaquim Borges e a rua logo após
o povoado Cesário, ao povoado São Lourenço, que faz parte dos
outros 400 mil de emenda. Foram duas emendas, uma de 500 e outra de
400. E a Rua do Balneário Ricardão. A política, Deputado Ariston, é
feita assim, com gestos, com trabalho, com suor, principalmente dos
agentes públicos que têm que mostrar a sua cara e colocá-la a tapa,
estar lá junto do seu povo, ajudando os municípios a realizarem obras
que voltam para o povo em forma de qualidade de vida. Então eu fico
muito feliz e quero parabenizar o Prefeito Edijacir Leite que sempre
foi preocupado com o município de Lago dos Rodrigues e sempre vem

aqui buscando parcerias e recursos. Quero mais ainda, Deputado
Ariston, dizer que colocamos agora dois carros, um no valor de 125 mil
reais, que é uma caminhonete, e outro carro ambulância, uma
caminhonete traçada Hilux no valor de 185 mil reais para o município
de Lago dos Rodrigues. Eu quero agradecer ao Deputado federal Josimar
de Maranhãozinho que conseguiu esses dois veículos junto ao partido
PL, em Brasília, além de sete ambulâncias, Deputado Zito Rolim, para
a gente distribuir nos municípios. Realmente o PL tem essa parceria e
estivemos engajados junto ao projeto do PL. Agora nós estamos
trabalhando bastante para que essas ambulâncias sejam bem
aproveitadas nesses municípios, que logo mais irei tratar dos municípios
que foram agraciados nessas ambulâncias, mas eu quero agora mesmo
é agradecer ao Presidente estadual do PL, do Partido Liberal, Josimar
de Maranhãozinho, pela sensibilidade. Ele me ligou, Deputado Leonardo
Sá, e falou: “Deputado, nós estamos aqui conseguindo com o partido
sete ambulâncias e nós temos que colocar essas ambulâncias nos
municípios”. E nós levamos. Chamamos os prefeitos, comunicamos a
eles e está sendo feita toda a questão burocrática para que essas
ambulâncias cheguem aos municípios. Esse é o PL do estado do
Maranhão, um partido compromissado com o povo, um partido
compromissado com a classe política. Isso vem desde a gestão do
Deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que sempre esteve
preocupado com os municípios. Isso também aconteceu com o
municípios de Lago dos Rodrigues, ou seja, o município de Lago dos
Rodrigues ganhou 900 mil para obras que já foram executadas, os
asfaltos já foram colocados nessas ruas da emenda do Deputado estadual
Vinicius Louro, além de ganhar mais 125 mil e mais 185 mil do Deputado
federal Josimar de Maranhãozinho para a compra de veículo para a
saúde, caminhonete traçada e uma caminhonete ambulância traçada
também para o município de Lago dos Rodrigues. Então, parabéns ao
povo de Lago dos Rodrigues, parabéns ao Prefeito e sempre contem
com o Deputado Vinicius Louro porque ele está junto daquele povo
que me acolheu. Nós fomos o mais bem votado naquela cidade.
Deputado Ariston, quando há compromisso e respeito, trata-se dessa
forma pela classe política, pois tem que ser tratado dessa forma pela
classe política e principalmente pelas pessoas que têm compromisso.
E é isso que eu tenho feito bastante nas cidades onde a gente atua.
Muito obrigado, Senhora Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado Roberto. Declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade/ PP. Declina. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Declina.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Octogésima Quarta 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
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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. 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): Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Fernando
Pessoa e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando a discussão e votação do Requerimento n° 409/2019,
de autoria do Deputado Pará Figueiredo, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 370/2019, de autoria do Poder Judiciário, que
altera a Lei n°8.715, de novembro de 2007. Conforme acordo de
Lideranças, o referido Projeto foi apreciado na presente Ordem do
Dia, quando o Presidente anunciou sua discussão e votação, em regime
de urgência, suspendendo os trabalhos para que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e a Comissão de
Administração Pública se manifestassem sobre o mesmo. Reabertos
os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o Projeto foi aprovado
nas comissões. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra ao
Deputado Duarte Júnior que o encaminhou à votação e em seguida o
submeteu a deliberação do Plenário, que aprovou o Projeto de Lei nº
370/2019 nos seus turnos regimentais, sendo o mesmo encaminhado à
sanção Governamental. Em ato contínuo, o Presidente submeteu a
deliberação do Plenário os nomes dos Deputados Neto Evangelista,
Ricardo Rios, Wendel Lages, Doutora Helena Duailibe e Wellington do
Curso para formação da Comissão de Recesso, sendo aprovados por
unanimidade. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 410 a 412/19, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo; 413/19, de autoria do Deputado
Ariston; 414/19, de autoria do Deputado Pará Figueiredo; 415 a 418/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 419/19, de autoria
do Deputado Felipe dos Pneus e 420/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
Professor Marco Aurélio falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado
No Expediente Final ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
05 de agosto de 2019.

Ata da Sessão Solene para entrega da Medalha João do
Vale ao Senhor Bruno Patrício de Abreu Ferreira, realizada no
dia onze de julho de dois mil e dezenove, na Assembleia
Legislativa do Estado Maranhão.

Presidente, em exercício, Deputado Adriano.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou 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. Em seguida, convidou para compor a Mesa: o senhor Bruno
Patrício de Abreu Ferreira conhecido como Bruno Shinoda; o Senhor
Genival Alves, neste ato representando o Presidente da Câmara
Municipal de São Luís, o senhor Osmar Filho, Vereador de São Luís; o

senhor Cays Matias da Paz, gerente-executivo do INSS e o Deputado
Doutor Yglésio. Em seguida, foi exibido um vídeo mostrando a trajetória
do cantor Bruno Shinoda e na sequência, o Deputado Adriano passou
a presidência da Sessão para o Deputado Doutor Yglésio e ocupou a
Tribuna para em nome do Poder Legislativo Estadual, saudar o
homenageando, destacando sua trajetória de vida, sua origem humilde
e o seu perfil batalhador. Em ato contínuo fez entrega da Medalha João
do Vale ao cantor Bruno Patrício de Abreu Ferreira, que fez uso da
palavra para agradecer a comenda, destacando a generosidade e
sensibilidade do Deputado Adriano, que foi capaz de enxergar que o
menino simples, morador de um bairro humilde, poderia chegar mais
longe. Em seguida, o Presidente teceu suas considerações finais e nada
mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão solene, sendo lavrada
a presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, São Luís, 11 de março de 2019. Deputado Adriano -
Presidente em exercício

Ata da Sessão Especial para explanação do Secretário de
Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, sobre a formação de
consórcios intermunicipais de saúde, realizada no dia nove de
julho de dois mil e dezenove, na Assembleia Legislativa do Estado
Maranhão.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Especial para explanação
do Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula sobre à formação
de consórcios intermunicipais de saúde, nos termos do Artigo nº 282,
Inciso II, do Regimento Interno. Na sequência, concedeu a palavra ao
Senhor Carlos Lula, que iniciou sua explanação, apresentando dados
que demonstram  que os Consórcios Intermunicipais de Saúde já são
uma realidade em outros Estados e afirmou que o objetivo da atual
gestão é implantá-los no estado do Maranhão, ressaltando que para
isso é necessário uma série de fatores que não estão adstritos  somente
à decisão da Secretaria de Estado da Saúde, mas que passam por
decisões políticas que envolvem o Estado e os municípios. O Secretário
Carlos Lula destacou que a colaboração desta Casa a respeito desse
tema é imprescindível para formação de consórcios intermunicipais de
saúde e afirmou que eles representam um avanço na saúde do estado do
Maranhão, apresentando uma série de dados estatísticos para justificar
seu posicionamento e apontando o Estado do Ceará como referencial
do modelo apresentado. Em seguida, a Deputada Doutora Cleide
Coutinho perguntou se o Ceará é o único estado onde este modelo está
funcionando. Ao que o Secretário Carlos Lula respondeu que, no
Nordeste, os estados do Ceará e Bahia implantaram o modelo de
consórcios intermunicipais. Na sequência, o Presidente concedeu a
palavra ao Deputado Doutor Yglésio que discorreu sobre a dificuldades
do atual modelo de gestão da saúde, destacando que grande problema
existente 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, mas sim, o paradoxo que engloba
a ineficiência de um sistema que foi construído de uma maneira
extremamente desorganizada somada ao envelhecimento da população,
aos novos problemas de saúde que têm se tornado cada vez mais
presentes e a uma sistemática de custos cada vez maiores em um
cenário no qual os produtos e os insumos de saúde são dolarizados. O
Deputado também destacou o paradigma cultural em que prevalece
uma Medicina que é curativa e não preventiva e defendeu a formação
dos consórcios de saúde como alternativa para a construção de sistema
democrático e inclusivo. Na continuidade dos debates, o Deputado
Antônio Pereira fez uso da Tribuna para apresentar sua análise sobre
o tema. Ele destacou que nunca tinha visto tanta dificuldade na saúde
pública do estado do Maranhão e do Brasil, mas que essa crise não se
explica apenas pelo modelo, mas também e, principalmente, pela
questão de gestão e de financiamento. Com a palavra, a Deputada
Doutora Helena Duailibe parabenizou o Secretário Carlos Lula, pela
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forma como vem conduzindo a Secretaria de Saúde do Estado e externou
seu apoio à formação de consórcios intermunicipais de saúde. Em seu
turno, o Deputado Doutor Leonardo Sá também parabenizou o
Secretário Carlos Lula pelo excelente trabalho, relatou sua experiência
na região da baixada e seu apoio a proposta apresentada. Na sequência,
o Secretário Carlos Lula comentou a fala de cada um dos Deputados
que se manifestaram e agradeceu a oportunidade. Em seguida, o
Presidente teceu suas considerações finais e nada mais havendo a tratar,
declarou encerrada a sessão solene, sendo lavrada a presente Ata.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, São
Luís, 09 de julho de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente

Ata da Sessão Solene em homenagem a Casa de Apoio
Ninar e entrega da Medalha Manuel Beckman à Senhora Patrícia
da Silva Sousa, realizada no dia três de julho de dois mil e
dezenove, na Assembleia Legislativa do Estado Maranhão.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada 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.
Em seguida, convidou para compor a Mesa: a Senhora Patrícia Sousa,
homenageada desta Sessão Solene; o Senhor Eduardo Jorge Heluy
Nicolau, Corregedor-Geral do Ministério Público; a Senhora
Desembargadora Etelvina Ribeiro Gonçalves; o Senhor Joaquim Neto,
Defensor Público do Núcleo da Defesa da Criança e do Adolescente; a
Senhora Lídia Nicolau e o Senhor Cláudio Rezende, Diretor do Instituto
Acqua. Na sequência, foi exibido um vídeo institucional sobre as ações
da Casa de Apoio Ninar e em ato contínuo, o Presidente concedeu a
palavra ao Deputado Roberto Costa que, em nome do Poder Legislativo,
saudou a homenageada pelo trabalho que ela desenvolve e, acima de
tudo, pelo compromisso profissional e humano que ela tem com a
Casa de Apoio Ninar. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra
as Senhoras Cristiane Lemos Corrêa do Amaral e Luzenilde Mendes
Costa, que também homenagearam a Senhora Patrícia Souza pela
excelência do trabalho realizado, denominando a Casa de Apoio Ninar
como um “arco-íris de amor”, expressando respeito e gratidão. Em ato
contínuo, foi feita a entrega da Medalha a homenageada que fez uso da
palavra para agradecer a Comenda. Os Deputados Wellington do Curso
e Duarte Júnior também fizeram uso da tribuna para destacar a
importância do trabalho desenvolvido pela Casa de Apoio Ninar e
manifestarem seu respeito e admiração pela Senhora Patrícia Souza.
Para concluir, o Presidente teceu suas considerações finais e nada mais
havendo a tratar, declarou encerrada a sessão solene, sendo lavrada a
presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, São Luís, 03 de julho de 2019. Deputado Othelino Neto -
Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 946/2019

Concede a Medalha “Manuel Beckman” e dá
outras providencias.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman, ao Senhor Doutor ROBERTO CARVALHO
VELOSO, Juiz de Direito Federal.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 05 de agosto de 2019.

Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada
DANIELLA TEMA - Segunda Secretária, em exercício
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