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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/09/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.09.2019

I - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 277/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 033/2019), QUE
INSTITUI A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ESP/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
ALTERAÇÃO – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DA
COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO RIGO TELES.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 289/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº
036/2019, DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO FUNDO DO
TRABALHO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO N° 493/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, DR. JEFFERSON PORTELA, PELA NOMEAÇÃO DA
DELEGADA VERÔNICA SERRA COMO TITULAR DA
DELEGACIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE BARRA DO
CORDA.

4. REQUERIMENTO N° 494/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
TUNTUM/MA, PELO SEU ANIVERSÁRIO DE  64º  ANOS,
COMEMORADO NO DIA 12 DE SETEMBRO. REQUER AINDA
QUE SE COMUNIQUE AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 10/09/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 453/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 074/2019, que dispõe sobre a criação do

Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda-
CONSET, e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 110/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Rita Maria Garcia de Medeiros.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 111/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Etevaldo Garcia de Medeiros.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 450/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que acresce critério de desempate aos processos
licitatórios realizados entre empresas privadas e o Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 451/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a Instituição da Semana
de Conscientização e Valorização da Língua Portuguesa nas escolas
públicas do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 452/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que declara como Utilidade Pública a
Associação das Mulheres Cantanhedenses.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 109/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro”
ao Senhor José Emílio Santos Moreira.

5. MOÇÃO Nº 022/19, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, que envia Moção de Aplausos aos idealizadores do Projeto
“Movimento Reviva”, que tem como objetivo principal a revalorização
do Centro Histórico de São Luís e a disseminação da cultura maranhense,
mostrando a beleza que nossa capital expõe, a tornando um lugar que
toda a população ludovicense e turistas visitem frequentemente.

6. MOÇÃO Nº 023/19, de autoria do Senhor Deputado Wendell
Lages, que envia Moção de Pesar aos familiares do empresário Bianor
da Silva Marques, do Município de Itapecuru-Mirim, pelo falecimento
ocorrido no dia 1º de setembro de 2019.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 449/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, que altera a redação da Lei Nº 10.789, de 24
de janeiro de 2018, que dispõe sobre a prioridade de contratação de
mão-de-obra maranhense pelas empresas da construção civil prestadoras
de serviços no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 108/19,
de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que dispõe sobre a
alteração de dispositivos do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 447/19, de autoria do Senhor

Deputado Jose Gentil, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Hospitais
Públicos e Privados fornecerem aos pacientes e seus familiares cópias
dos prontuários médicos, dos documentos assinados por estes, bem
como as despesas que foram geradas no atendimento hospitalar.

2. PROJETO DE LEI Nº 448/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que obriga a instalação de detectores de
metais nos estabelecimentos de ensino público no Estado do MA.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 107/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Dr. Frei Hugo
César Sousa Oliveira.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 10 DE SETEMBRO DE 2019.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (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, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 074 / 2019

São Luís, 09 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
dispõe sobre a criação do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e
Geração de Renda - CONSET, vinculado à Secretaria de Estado do
Trabalho e da Economia Solidária - SETRES, e dá outras providências.

No âmbito federal foi editada a Lei nº 13.667, de 17 de maio de
2018, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Emprego – SINE, e
possui como diretriz a otimização do acesso ao direito ao trabalho
digno, permitindo a execução descentralizada das ações relacionadas à
manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), a partir da
integração entre distintas esferas de governo, com o compartilhamento
de gestão, financiamento e recursos técnicos.

Delimita, consoante a isto, que a gerência e financiamento,
bem como implemento das ações e serviços do Sistema Nacional de
Emprego – SINE deverão ser executados por órgãos específicos, quais
sejam, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador

(CODEFAT) e os Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda, integrados
à estrutura administrativa das esferas de governo participantes.

A Resolução do CODEFAT nº 831, de 21 de maio de 2019, por
sua vez, estabelece critérios e diretrizes para a instituição, o
credenciamento e o funcionamento dos Conselhos do Trabalho,
Emprego e Renda - CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios,
no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE. Instituindo os
artigos 17 e 19 como condição indispensável ao credenciamento no
SINE, a readequação, mediante Lei, dos Conselhos porventura
existentes.

Isto posto, explicita-se que, a despeito da manutenção no Estado
do Conselho Estadual do Trabalho no Maranhão, instituído pelo
Decreto nº 14.454, de 22 de fevereiro de 1995, alterado pelo Decreto nº
16.756, de 31 de março de 1999, esse conflita com as disposições da
Resolução do CODEFAT nº 831, de 21 de maio de 2019.

De modo que a presente proposta legislativa objetiva a criação
do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda -
CONSET, órgão de instância colegiada, destinado à deliberação de
políticas públicas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e
renda e à qualificação profissional no Estado do Maranhão, com fito
de observar as determinações da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018,
e adequá-lo aos termos da Resolução do CODEFAT nº 831, de 21 de
maio de 2019.

Registra-se a imprescindibilidade da criação do Conselho
Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda - CONSET para
o regular credenciamento no Sistema de Gestão dos Conselhos de
Trabalho, Emprego e Renda - SG-CTER, mantido pelo Ministério da
Economia, com objetivo de possibilitar a atuação do Estado no processo
de gestão participativa dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 453 / 19

Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual do
Trabalho, Emprego e Geração de Renda- CONSET,
e dá outras providências.

Art. 1º  Fica instituído o Conselho Estadual do Trabalho,
Emprego e Geração de Renda - CONSET, órgão colegiado vinculado à
Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária que decidirá,
em caráter permanente e deliberativo, sobre as políticas públicas de
fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação
profissional no Estado do Maranhão.

Art. 2º  O CONSET terá composição tripartite, com
representação paritária de trabalhadores, de empregadores e do Poder
Público. 

§ 1º  O regimento interno do CONSET poderá criar Câmaras
Técnicas especializadas com atribuições específicas, respeitado o
caráter paritário das respectivas representações tripartites. 

§ 2º  O CONSET poderá convocar para a sua assessoria,
entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do
Poder Público. 

§ 3º  O CONSET poderá criar um Grupo de Apoio Permanente -
 GAP, para assessorá-lo em temas e necessidades específicas,
observadas as disposições da Resolução nº 831, de 26 de março de
2019, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
 CODEFAT.

Art. 3º  O CONSET será composto por dezoito membros,
que representarão, paritariamente, os Trabalhadores, os Empregadores
e o Poder Executivo, da seguinte forma: 
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I - pelos trabalhadores, por um representante de cada uma das

seguintes entidades:
a)  Central Única dos Trabalhadores - CUT; 
b)  União Geral dos Trabalhadores - UGT; 
c)  Força Sindical - FS;
d)  Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST; 
e)  Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB;
f)  Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB. 
II -  pelos empregadores, por um representante de cada uma

das seguintes entidades:
a)  Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do

Maranhão - FAEMA;
b)  Federação das Indústrias do Estado do Maranhão - FIEMA; 
c)  Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do

Estado do Maranhão - FECOMERCIO; 
d)  Federação das Associações Empresariais do Maranhão -

 FAEM; 
e)  Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão-

FCDL; 
f)  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

- SEBRAE.
III - pelo Poder Público, por um representante de cada um dos

seguintes órgãos: 
a)  Ministério da Economia - Superintendência Regional do

Trabalho do Maranhão - SRTb/MA;
b)  Secretaria de Estado de Trabalho e da Economia Solidária -

 SETRES; 
c)  Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento -

 SEPLAN; 
d)  Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca -

 SAGRIMA;
e)  Secretaria de Estado da Educação - SEDUC;
f)  Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia-

SEINC. 
§ 1º  Cada representante efetivo terá um suplente e mandato

de até 4 (quatro) anos, permitida uma recondução. 
§ 2º  Os membros do CONSET não são remunerados e serão

nomeados pelo Governador do Estado, a partir dos nomes dos titulares
e dos suplentes enviados pelos órgãos e pelas entidades representantes
dos trabalhadores e empregadores. 

§ 3º  A presidência e a vice-presidência do Conselho, eleitas
bienalmente por maioria absoluta de votos dos seus membros, será
alternada entre as representações dos trabalhadores, dos empregadores
e do Governo, sendo vedada a recondução para período consecutivo.

§ 4º  A eleição da presidência e da vice-presidência do Conselho
deverá ser formalizada mediante resolução do Colegiado, publicada na
imprensa oficial local e no sítio oficial local na Internet.

§ 5º  No caso de vacância da presidência, caberá ao Colegiado
realizar eleição de um novo Presidente, para completar o mandato do
antecessor, dentre os membros da mesma bancada, garantindo o sistema
de rodízio, assegurando-se a continuidade da atuação do Vice-Presidente
até o final do mandato.

§ 6º  Ocorrerá vacância quando:
I - o Presidente comunicar formalmente seu afastamento;
II - o Presidente se ausentar, sem justificativa, por duas sessões

ordinárias consecutivas.
Art. 4º  Cabe ao Presidente do Conselho:
I - presidir as sessões plenárias, orientar os debates, colher os

votos e votar;
II - emitir voto de qualidade nos casos de empate;
III - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
IV - solicitar informações, estudos e/ou pareceres sobre

matérias de interesse do Conselho;
V - conceder vista de matéria constante de pauta;
VI - decidir, “ad referendum” do Conselho, quando se tratar

de matéria inadiável e não houver tempo hábil para a realização de

reunião, devendo dar imediato conhecimento da decisão aos membros
do Colegiado;

VII - prestar, em nome do Conselho, todas as informações
relativas à gestão dos recursos do respectivo Fundo do Trabalho,
especialmente os provenientes do FAT;

VIII - expedir todos os atos necessários ao desempenho de
suas atribuições; e

IX - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho
e demais normas atinentes à matéria.

Parágrafo único.  A decisão de que trata o inciso VI deste artigo
será submetida à homologação do Conselho, na primeira reunião
subsequente.

Art. 5º  Compete ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda -
 CONSET, gerir o Fundo do Trabalho e exercer as seguintes atribuições:

I - deliberar e definir acerca da Política de Trabalho, Emprego
e Renda, no âmbito do Estado do Maranhão, em consonância com a
Política Nacional de Trabalho, Emprego e Renda;

II - apreciar e aprovar o plano de ações e serviços do SINE, na
forma estabelecida pelo CODEFAT, bem como a proposta orçamentária
da Política de Trabalho, Emprego e Renda, e suas alterações, a ser
encaminhada pelo órgão da Administração Pública Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, responsável pela coordenação da Política de
Trabalho, Emprego e Renda;

III - acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política
de Trabalho, Emprego e Renda, conforme normas e regulamentos
estabelecidos pelo CODEFAT e pelo Ministério da Economia;

IV - orientar e controlar o respectivo Fundo do Trabalho,
incluindo sua gestão patrimonial, inclusive a recuperação de créditos e
a alienação de bens e direitos;

V - aprovar seu Regimento Interno, observando-se os critérios
definidos pelo CODEFAT;

VI - exercer a fiscalização dos recursos financeiros destinados
ao SINE, depositados em conta especial de titularidade do Fundo do
Trabalho;

VII - apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove
a execução das ações do SINE quanto à utilização dos recursos federais
descentralizados para os fundos do trabalho das esferas de governo
que a esse aderirem;

VIII - aprovar a prestação de contas anual do Fundo do
Trabalho;

IX - baixar normas complementares necessárias à gestão do
Fundo do Trabalho; e

X - deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo do
Trabalho.

Art. 6º  O CONSET reunir-se-á:
I - ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu

Presidente; e
II - extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de

seu Presidente ou de 1/3 de seus membros.
Parágrafo único.  As reuniões ordinárias e extraordinárias do

Conselho serão iniciadas com o quórum mínimo de dois terços de seus
membros.

Art. 7º  As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas
em dia, hora e local marcados com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias.

Parágrafo único.  Os membros do Conselho deverão receber,
com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da reunião ordinária, a
ata da reunião que a precedeu, a pauta, e, em avulso, a documentação
relativa às matérias que dela constarem;

Art. 8º  As reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo
serão realizadas em dia, hora e local marcados com antecedência máxima
de 15 (quinze) dias.

Art. 9º  As deliberações do Conselho deverão ser tomadas por
maioria simples de votos, observado o quórum mínimo, de que trata o
parágrafo único do art. 4º, cabendo ao Presidente voto de qualidade.
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§ 1º  As deliberações terão a forma de resolução, devendo ser

expedidas em ordem numérica e publicadas em órgão da imprensa
oficial local, se houver, e no sítio oficial local na Internet.

§ 2º  É obrigatória a confecção de atas das reuniões do Conselho,
as quais deverão ser arquivadas na respectiva Secretaria Executiva
para efeito de consulta e disponibilizadas no sítio oficial local na internet.

Art. 10.  O CONSET promoverá conferência, realizada,
preferencialmente, ao término de cada gestão, na qual se empossará a
nova Presidência e para o qual serão convocadas as entidades envolvidas
no processo de geração de emprego e renda.

Art. 11.  O CONSET terá uma Secretaria Executiva, à qual
competirá as ações de cunho operacional e o suporte administrativo. 

Art. 12.  Caberá à Secretaria Executiva do Conselho:
I - preparar as pautas e secretariar as reuniões do Conselho;
II - agendar as reuniões do Conselho e encaminhar a seus

membros os documentos a serem analisados;
III - expedir ato de convocação para reunião extraordinária,

por determinação do Presidente do Conselho;
IV - encaminhar, às entidades representadas no Conselho,

cópias das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias;
V - preparar e controlar a publicação de todas as deliberações

proferidas pelo Conselho;
VI - sistematizar dados e informações e promover a elaboração

de relatórios que permitam a aprovação, a execução e o acompanhamento
da Política de Trabalho, Emprego e Renda e a gestão do Fundo do
Trabalho pelo Conselho; e

VII - executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo
Conselho.

Art. 13.  Ao Secretário-Executivo do Conselho compete:
I - coordenar, supervisionar e controlar a execução das

atividades técnico-administrativas da Secretaria Executiva;
II - secretariar as reuniões plenárias do Conselho, lavrando e

assinando as respectivas atas;
III - cumprir e fazer cumprir as instruções emanadas da

Presidência do Conselho;
IV - minutar as resoluções a serem submetidas à deliberação

do Conselho;
V - constituir grupos técnicos, conforme deliberação do

Conselho;
VI - promover a cooperação entre a Secretaria Executiva, as

áreas técnicas do órgão que exerce a Secretaria Executiva, bem assim
com as assessorias técnicas das entidades e órgãos representados no
Conselho;

VII - cadastrar e manter atualizados os dados, informações e
documentos do Conselho no Sistema de Gestão dos Conselhos de
Trabalho, Emprego e Renda - SG-CTER do Ministério da Economia;

VIII - assessorar o presidente do Conselho nos assuntos
referentes à sua competência; e

IX - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho
local.

Parágrafo único.  A Secretaria Executiva do CONSET será
exercida pela Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária,
cabendo a ela a realização das tarefas técnico-administrativas. 

Art. 14.  O CONSET deverá elaborar o seu regimento interno
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei. 

Art. 15.  O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração
de Renda-CONSET substitui o Conselho Estadual do Trabalho criado
pelo Decreto Estadual nº 14.454, de 22 de fevereiro de 1995, e o
Decreto nº 16.756, de 31 de março de 1999. 

Art. 16.  As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

Art. 17.  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei
mediante decreto, no que couber.

Art. 18.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 19.  Revogam-se as disposições em contrário, em especial
o Decreto Estadual nº 14.454, de 22 de fevereiro de 1995, e o Decreto
nº 16.756, de 31 de março de 1999. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 110 / 19

Concede o Título de Cidadã Maranhense à senhora
Rita Maria Garcia de Medeiros.

Art.1º- Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense à
Senhora Rita Maria Garcia de Medeiros, natural de Pau dos Ferros,
Rio Grande do Norte.

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

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, Plenário “Deputado Nagib Haickel”,
Palácio “Manoel Beckman”, 06 de setembro de 2019. – ROBERTO
COSTA – DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Aos seus 62 anos, Rita Maria Garcia de Medeiros, empresária,
é natural de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte; filha de Eran
Francisco Antônio Chaves e Zilda Maria de Queiroz. É casada, há 44
anos, com Etevaldo Garcia de Medeiros, com quem teve duas filhas,
Elidjane de Medeiros Macedo e Isabela Maria.

Trabalhadora desde os 12 anos de idade, a guerreira Rita Maria
laborou nos mais diversos empreendimentos (desde roça, à operadora
de caixa), tendo acompanhado seu marido nas mais diversas “andanças
da vida”, criando, junto com ele, laços profissionais e fraternais com a
cidade de Bacabal/MA, onde decidiram investir e criar raízes que se
mantém há mais de 34 anos -através do “Restaurante Blitz” e da
“Distribuidora Medeiros”.

Com efeito, sendo sinônimo de modernidade e contando com a
boa culinária e ambiente familiar e despojado, o “Blitz” é hoje referência
na Cidade de Bacabal, funcionando, imperiosamente, todos os dias,
contando com mais de 40 funcionários diários para atender as centenas
de pessoas que passam para saborear as comidas e bebidas que o
restaurante oferece.

Por sua vez, a “Distribuidora Medeiros” foi fundada em janeiro
de 2000, graças à percepção do casal de Empresários, que enxergaram
uma demanda reprimida no setor de frios e congelados na região.

Com humildade, dedicação e compromisso em oferecer uma
prestação de serviços de qualidade, este estabelecimento evoluiu de
um pequeno depósito no centro da cidade, para uma empresa sólida e
de sucesso, reconhecida nacionalmente pela credibilidade do trabalho
desenvolvido, possuindo filiais nas cidades de São Luís e Teresina,
atendendo 95% da população do Maranhão e 91% da população do
Piauí.

Com equipes próprias e uma infraestrutura com capacidade de
armazenamento para 4.500 toneladas no Maranhão e 1.700 toneladas
no Piauí, cada uma das sedes da “Distribuidora Medeiros” possui
autonomia de funcionamento e condições de assegurar estoque,
flexibilidade e diversidade de produtos, além de garantir, por contar
com frota de 105 caminhões baú, entrega rápida, atendimento
personalizado e diferenciado a seus clientes.
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Ademais, a fim de manter a eficiência e alta performance de

seus serviços, este Potiguar investiu na “Academia Medeiros”,
plataforma EAD, no qual todo o time comercial tem acesso online a
treinamentos de capacitação e atualização, sempre estimulados a
compreender o mercado em que atuam, elevando o atendimento a um
patamar de destaque nesse mercado.

Tais investimentos são colhidos até hoje. Em 2012 e 2013, a
“Medeiros” foi considerada a melhor distribuidora “Danone” na Região
Nordeste e 3° melhor de todo o Brasil. Em 2014, foram convidados a
fazer parte do DIEFS, um seleto grupo formado pelos melhores
distribuidores de “food service” do Brasil, posicionando-se como uma
das 60 maiores distribuidoras do país, segundo ranking ABAD Nielsen
2019.

Diante disso, por toda sua contribuição, de modo sem igual,
para o desenvolvimento socioeconômico, não só da região do Médio
Mearim, mas de todo Estado do Maranhão, que a Sra. Rita Maria
Garcia de Medeiros faz jus a esta seleta homenagem desta Casa
Legislativa.

Plenário “Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 06 de setembro de 2019. – ROBERTO COSTA – DEPUTADO
ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 111 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
senhor Etevaldo Garcia de Medeiros.

Art.1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
senhor Etevaldo Garcia de Medeiros, natural de Encanto, Rio Grande
do Norte.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, Plenário “Deputado Nagib Haickel”,
Palácio “Manoel Beckman”, 06 de setembro de 2019. – ROBERTO
COSTA – DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Aos seus 68 anos, Etevaldo Garcia de Medeiros, empresário, é
natural de Encanto, no Rio Grande do Norte; filho de Antônio Garcia
de Medeiros e Telvina Alta de Melo. É casado, há 44 anos, com Rita
Maria Garcia de Medeiros, com quem teve duas filhas, Elidjane de
Medeiros Macedo e Isabela Maria.

Sua vida sempre foi de trabalhar viajando e, nestas “idas e
vindas” pela BR-316, juntamente com sua esposa, criou laços
profissionais e fraternais com a cidade de Bacabal/MA, onde decidiu,
enfim, investir e criar raízes que se mantém há mais de 34 anos -através
do “Restaurante Blitz” e da “Distribuidora Medeiros”.

Com efeito, sendo sinônimo de modernidade e contando com a
boa culinária e ambiente familiar e despojado, o “Blitz” é hoje referência
na Cidade de Bacabal, funcionando, imperiosamente, todos os dias,
contando com mais de 40 funcionários diários para atender as centenas
de pessoas que passam para saborear as comidas e bebidas que o
restaurante oferece.

Por sua vez, a “Distribuidora Medeiros” foi fundada em janeiro
de 2000, graças à percepção deste Empresário, que enxergou uma
demanda reprimida no setor de frios e congelados na região.

Com humildade, dedicação e compromisso em oferecer uma
prestação de serviços de qualidade, este estabelecimento evoluiu de
um pequeno depósito no centro da cidade, para uma empresa sólida e
de sucesso, reconhecida nacionalmente pela credibilidade do trabalho
desenvolvido, possuindo filiais nas cidades de São Luís e Teresina,
atendendo 95% da população do Maranhão e 91% da população do
Piauí.

Com equipes próprias e uma infraestrutura com capacidade de
armazenamento para 4.500 toneladas no Maranhão e 1.700 toneladas
no Piauí, cada uma das sedes da “Distribuidora Medeiros” possui
autonomia de funcionamento e condições de assegurar estoque,
flexibilidade e diversidade de produtos, além de garantir, por contar
com frota de 105 caminhões baú, entrega rápida, atendimento
personalizado e diferenciado a seus clientes.

Ademais, a fim de manter a eficiência e alta performance de
seus serviços, este Potiguar investiu na “Academia Medeiros”,
plataforma EAD, no qual todo o time comercial tem acesso online a
treinamentos de capacitação e atualização, sempre estimulados a
compreender o mercado em que atuam, elevando o atendimento a um
patamar de destaque nesse mercado.

Tais investimentos são colhidos até hoje. Em 2012 e 2013, a
“Medeiros” foi considerada a melhor distribuidora “Danone” na Região
Nordeste e 3° melhor de todo o Brasil. Em 2014, foram convidados a
fazer parte do DIEFS, um seleto grupo formado pelos melhores
distribuidores de “food service” do Brasil, posicionando-se como uma
das 60 maiores distribuidoras do país, segundo ranking ABAD Nielsen
2019.

Diante disso, por toda sua contribuição, de modo sem igual,
para o desenvolvimento socioeconômico, não só da região do Médio
Mearim, mas de todo Estado do Maranhão, que o Sr. Etevaldo Garcia
de Medeiros faz jus a esta seleta homenagem desta Casa Legislativa.

Plenário “Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 06 de setembro de 2019. - ROBERTO COSTA - DEPUTADO
ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 491 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário seja encaminhada mensagem de congratulações ao ilustre
Secretário de Segurança Pública, Dr. Jefferson Portela, pela nomeação
da Delegada Verônica Serra como titular da Delegacia da Mulher no
Município de Barra do Corda.

Requeiro, ainda, que seja encaminhada mensagem de
congratulações à Delegada Verônica Serra com votos de uma boa atuação
junto a esse importante órgão em defesa da mulher.

Ressalte-se, ainda, que a ilustre Delegada Verônica Serra também
é barra-cordense e vem mostrando bons serviços no exercício dessa
importante função, tornando-se, desta forma merecedora da presente
homenagem.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 09 de setembro de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.09.19
EM: 10.09.19

REQUERIMENTO Nº 492 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja
enviada mensagem de congratulações à população de Tuntum (MA),
pelo 64º aniversário do município, a ser comemorado no dia 12 de
setembro do corrente ano. Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-
se ciência ao Prefeito, Senhor Cleomar Tema de Carvalho Cunha, ao
Presidente da Câmara Municipal, Vereador Nelson Silva de Almeida e
a todos os seus pares.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de

2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.09.19
EM: 10.09.19

INDICAÇÃO Nº 1181 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a retomada da obra da escola do povoado
Bacurí, que faz parte do Programa Escola Digna do Governo do
Estado, em Riachão/MA.

A presente indicação dá-se em razão da obra encontrar-se
parada, fazendo com que os alunos que moram na região tenham que se
locomover para outros povoados a fim de estudarem.

Desta forma, a fim de melhorar a qualidade de vida daquela
população, solicitamos a retomada desta importante obra.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de
2019. – FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1182 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada a Presidente do VIVA/Procon, Drª. Karen Barros,
solicitando uma unidade do Viva Cidadão Móvel para a sede do
Município de Pirapemas/MA, para atender os moradores do
referido município bem como aqueles de cidades vizinhas.

Desta forma, buscando garantir aos habitantes deste e de todos
os Municípios vizinhos que tenham acesso aos serviços prestados
pelo Viva/Procon, como emissão de documentos pessoais e formalização
de denúncias, solicita-se o encaminhamento de uma Unidade Móvel do
Viva Cidadão, ao Município de Pirapemas/MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de
2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1183 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando, por meio do Programa Mais Asfalto, a
pavimentação asfáltica da Rodovia MA-332, que liga o Município
de Pirapemas ao Município de Matões.

Vale ressaltar que a revitalização desse trecho da rodovia é de
suma importância para a melhoria da locomoção e da qualidade de vida
da população local, uma vez que se trata de uma via muito trafegada e
com altos índices de acidentes, pois se encontra com a pavimentação
asfáltica em estado precário e sem sinalização.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de
2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1184 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando,
em caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a cidade de Paço
do Lumiar- MA.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE
SETEMBRO DE 2019 - DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO -
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 185 / 19

Senhor Presidente,

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE
SETEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1186 / 19

Senhor Presidente,

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

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

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE
SETEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1187 / 19

Senhor Presidente,

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

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 10km (dez quilômetros) de asfaltamento,
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções
realizadas ajudarão na mobilidade urbana, desafogando o trânsito,
através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e drenagens.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE
SETEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1188 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a
Secretária de Estado da Mulher- SEMU, a senhora Ana Mendonça,
solicitando que envie a unidade móvel: Carreta da Mulher Maranhense
para o município de Paço do Lumiar- MA.

A presente solicitação tem como objetivo atender a população
desse município, localizado na baixada maranhense, visando a
interiorização das ações, garantindo acesso à saúde preventiva,
educação por meio de palestras, visando a conscientização das mulheres
atendidas, orientando juridicamente sobre as violências domésticas,
abusos sexuais, sofridos das mais diversas formas para que sejam
tomadas as providências necessárias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE
SETEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1189 / 19

Senhor Presidente,

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE
SETEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, uso este
momento do Pequeno Expediente, nesta terça-feira, dia 10 de setembro,
para enaltecer o trabalho da Prefeitura Municipal de Mirador, que
abraçou a campanha Verde Brasil, lá no Parque de Mirador, o Parque
Estadual de Mirador. Esse parque pertence ao Estado do Maranhão. É
o maior parque que nós temos no estado do Maranhão, o Parque
Estadual do Mirador. E todos os anos sofrem com as queimadas. E,
nesse ano, na campanha Verde Brasil, uniram-se o Governo federal, o
Governo estadual e o Governo municipal desde o dia 28 de agosto,
quando deu início aos trabalhos pelas queimadas que estavam devastando
e destruindo o Parque de Mirador. Chegou a estar desde o dia 28 até
agora e vai continuar e não tem data para encerrar. Só quando amenizar
toda a situação. Está lá no comando o Exército com trinta e quatro
homens trabalhando diuturno, o Bombeiro civil, o Bombeiro do Estado
do Maranhão, Corpo de Bombeiros com doze homens, a Defesa Civil
com seis, a Polícia Militar Florestal com seis, o CTA, o Comando do
Grupo Tático Aéreo com oito pessoas e o helicóptero à disposição. E
o Prefeito Ronnie, Prefeito de Mirador, tem abraçado esta causa, tem
sentindo na pele, a destruição do Parque de Mirador e tem dado toda a
assistência. A Prefeitura de Mirador tem dado toda a assistência desde
o dia 28 de agosto. E, como falei aqui, no início, não tem data para
encerrar. O Prefeito está com toda a assistência, com a equipe da
Prefeitura, com alimentação, com os veículos, dando toda a assistência
a todo esse aparato de homens que se encontram lá para evitar mais
queimadas, evitar a destruição do Parque de Mirador. Então enalteço
aqui o município de Mirador por abraçar esta causa, por defender o
Parque de Mirador. Porque as queimadas estão acontecendo em todo o
país. No Maranhão, também vem acontecendo. E cada um de nós, se
dermos a nossa parcela de contribuição, poderá evitar estas causas,
este incêndio que vem acontecendo em todo o Maranhão. Não vou
longe. Os incêndios também estão grandes na cidade de Barra do Corda.
E nós temos que abraçar todas estas causas para que não haja a
destruição pelo período seco, pelo período muito seco que está tendo.
E ainda é o início. Isso vai ainda até o mês de outubro. O maior período
de queimadas não é nem no mês de agosto nem tanto em setembro, mas
em outubro. Se não virem logo algumas chuvas, com certeza, só tende
a aumentar. Então, parabéns a Mirador, parabéns ao Município de
Mirador por abraçar esta causa, defender o parque, porque o parque
não é só do Mirador, é do Estado do Maranhão, mas o prefeito, sensível,
com a Câmara de Vereadores também, com a classe não-governamental
também, com a sociedade por meio da ação do prefeito que está elogiada
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por todos em Mirador, o prefeito Roni, sua equipe, secretários, todo o
corpo da prefeitura trabalhando nesse sentido de dar tudo de si para
não ver destruído esse grande parque, que é um patrimônio do nosso
Estado do Maranhão. Senhor presidente, eu queria também hoje, o
mês de setembro, senhor presidente, é o mês amarelo, em defesa do
suicídio. E hoje dia 10 está acontecendo, em todo o país, a ação “Um
abraço pela vida”, para que não possamos ver esses nossos jovens
chegarem ao fundo do poço, ao suicídio. Eu queria, Senhor Presidente,
por esta ação do mês amarelo, o mês de setembro, hoje a data Dia
Internacional de Combate ao Suicídio que nós, desta Casa, fizéssemos
o mesmo que o Brasil todo está fazendo, déssemos as mãos, nos
abraçarmos por essa causa importante: “Um abraço pela vida”. Eu
queria pedir ao senhor presidente, se puder suspender a Sessão, por
cinco minutos, para que nós deputados e todos os servidores desta
Casa pudéssemos dar esse abraço, um abraço pela vida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sessão suspensa por dois minutos, em atendimento à
solicitação do Deputado Rigo, para que todos nós troquemos abraços,
em razão do Dia de Combate e Prevenção ao Suicídio. Dia Nacional de
Mobilização. Com a palavra, o Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, todos
que nos acompanham pela Rádio, TV Assembleia, vamos fazer aqui o
resumo do último fim de semana, que estivemos visitando alguns
municípios maranhenses. Estivemos no município de São Roberto,
inaugurando junto com o Prefeito Mundinho, a Escola Roberto Rocha,
no povoado Santa Cruz, também a Praça da Juventude, no centro
daquele município, e ampliação do Posto de Saúde Júlia de Castro. O
Prefeito Mundinho, que tem feito um grande trabalho no município de
São Roberto, o Prefeito do PCdoB tem levado várias melhorias para o
município. E nós estamos aqui para parabenizar o trabalho do Prefeito
Mundinho. Estivemos também na noite de sábado com o Prefeito
Mundinho, em uma festa lá no município de São Roberto, festa essa
tradicional, festa da Mara Pavanelly que levou mais de 20 mil pessoas
às ruas do município de São Roberto. Então, o Prefeito Mundinho, a
crise que está em nosso país, o Prefeito Mundinho está inaugurando
obras no município de São Roberto. E aí nós parabenizamos o Prefeito
Mundinho e todos os Vereadores do grupo do Prefeito, lá no município
de São Roberto. Também acompanhamos as festividades do dia 7 de
Setembro, data da Independência do Brasil, lá no município de Barra
do Corda, onde participamos de um grande desfile de todas as escolas
municipais de Barra do Corda, no dia 6, tendo ali uma grande festa.
Uma grande festa organizada pela Secretaria de Educação e Cultura do
município de Barra do Corda. Queremos parabenizar o Prefeito Eric e
os Secretários Odair Maciel, de Educação, e a Secretária Luzia Barroso,
de Cultura. Estivemos também reunidos com alguns amigos partidários
e simpatizantes do PDT, do município de Barra do Corda. Estava lá o
Presidente do Partido, Adão Nunes, e o Secretário de Estado, Marcos
Pacheco. Estivemos reunidos com todos os amigos e amigas ali que
fazem parte do PDT, de Barra do Corda. Participamos da corrida de
Barra do Corda, em sua 3ª edição. Importante evento que incentiva a
qualidade de vida, o desempenho de atletas, realizado pela Secretaria
de Juventude, Esporte e Tecnologia, que tem à frente o grande e
competente Secretário Rafael Ville, este ano com expressiva premiação
de 14 mil reais entre os corredores de fora da cidade, como também os
corredores de Barra do Corda. Aí eu queria parabenizar o Prefeito
Erick que tem inovado, no município de Barra do Corda, onde essa
corrida teve mais de 1.200 pessoas participando. Foi um momento de
muita festividade no nosso município, um momento em que todos os
amigos confraternizaram. Eu quero parabenizar mais uma vez o
desempenho dessa corrida que tem virado tradição, no município de
Barra do Corda. O povo de Barra do Corda não aceita mais que essa
corrida não aconteça, pois iniciou há três anos e agora não tenho dúvida
de que vai virar tradição no nosso município de Barra do Corda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio
Alema, internautas, funcionários desta Casa, o meu mais cordial, bom
dia a todos. Estava com saudade desta tribuna. Inicialmente, eu gostaria
aqui de ressaltar a vocês que nós que estamos em setembro, mês que
faz menção ao combate ao suicídio e hoje acontece um grande evento
no Ministério Público, na Praça Nauro Machado, um evento promovido
pelo Ministério Público e de iniciativa da Promotora Cristiane Lago. É
um evento, é uma campanha, na verdade, da Rede do Bem. Estamos
aqui para ajudar e falar sobre a automutilação e o suicídio. Eu quero
usar o espaço desta tribuna para parabenizar o Ministério Público,
por meio da pessoa da Dra. Cristiane, pela iniciativa desse brilhante
trabalho, dessa campanha que eles vêm realizando no decorrer deste
mês de setembro inteiro. Quero aproveitar esse espaço aqui hoje para
fazer um convite todo especial a todos os colegas, a todos os pares
desta Casa, a todos vocês que me acompanham por meio da TV, pelas
redes sociais. No dia 12 de setembro, a gente comemora o aniversário
da cidade de Tuntum, eu estou aqui também em nome do Prefeito
Tema para trazer o convite para que todas V.Ex.ªs prestigiem esse
grande momento de 64 anos dessa querida cidade. Na oportunidade,
nós iremos comemorar não só o aniversário, mas também os avanços
que a cidade tem tido no decorrer dos anos, inaugurando algumas obras,
anunciando outras. No fim do dia, comemoraremos em grande estilo e
em grande festa no nosso espaço cultural. E eu vim aqui hoje trazer
esse convite do Prefeito Tema, agora, dia 12 de setembro, na próxima
quinta-feira, V.Ex.ªs são os nossos convidados especiais para
comemorar o progresso nesta maravilhosa cidade que está situada no
coração do Maranhão, que é a nossa querida Tuntum. Obrigada, sem
mais para o momento.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
logo cedo, amanhecemos o dia na Praia Grande, na região do Reviver
com atividade matinal e com vários órgãos, plantio de árvores. Hoje é
o Dia Mundial do combate à depressão. E, no dia mundial de combate
a depressão, várias atividades estão sendo desenvolvidas
principalmente na Praia Grande no Centro Histórico de São Luís. Eu
quero parabenizar não só a iniciativa, mas o trabalho também de uma
guerreira, que é a Dra. Cristiane Lago, Promotora de Justiça, que
encabeçou toda essa atividade com todos os órgãos, Ministério Público,
Judiciário, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Prefeitura de
São Luís. Então uma atividade maravilhosa durante todo o dia. Em
abertura, logo cedo, nós contamos com a presença do Ministério Público,
do Judiciário, do Secretário de Saúde Lula Filho, do Secretário Nacional
de Juventude, Luís Vannucci; da representatividade da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Então muitas atividades serão
desenvolvidas durante todo o dia. Na Praça Nauro Machado, no Odylo
Costa Filho. Então, várias atividades, desde palestras, teatro, orientação,
temos barracas também para medir a pressão, para conversar com
psicólogos, então bastante atividades no dia de hoje. E ficamos muito
felizes, porque a Lei n.º 10.967, de nossa autoria, que é a Lei n.º
10.967, de 2018, que faz referência à Semana Estadual do Combate ao
Suicídio. Então a semana, que ela tem o dia 10 de setembro, esta
semana é a semana de combate ao suicídio. E atividades em escolas,
faculdades, sinais, retornos, feiras e hoje um dia muito especial. Como
já relatei, iniciamos o dia fazendo o plantio de árvores, iniciamos o dia
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dando abraços e dizendo para as pessoas o quanto elas são importantes.
Hoje, na atividade logo cedo aqui pelo deputado Rigo Teles, solicitou
que fizéssemos cinco minutos de pausa para que pudéssemos nos
confraternizar, pudéssemos nos abraçar, dizer o quanto somos
importantes. E não só os deputados, mas os nossos assessores, os
servidores da Casa, TV Assembleia, com jornalistas, radialistas,
fotógrafos, aqueles que ficam atrás das câmeras e que muitas vezes não
são lembrados, aqueles que produzem as imagens, são cinegrafistas, a
nossa taquigrafia, a nossa imprensa como um todo, todos os servidores
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E um dia nobre, um
dia para se discutir, um dia para se falar da valorização da vida e do
combate à depressão, à mutilação, à ansiedade, ao suicídio. E a
depressão não é mimimi, não é frescura, é um problema grave de saúde
pública. Desde o mandato passado temos trabalhado nessa linha, temos
feito essa defesa. Ficamos muito felizes que no ano de 2019 temos o
apoio e a iniciativa também do deputado Fábio Macedo, da deputada
Daniella Tema, da deputada Helena Duailibe, de outros deputados que
são da área médica, a Dra. Thaiza Hortegal, de outros deputados que
também abraçaram a causa. Então não é a pauta do deputado Fábio
Macedo, não é a pauta do deputado Wellington, não é a pauta da
deputada Daniella Tema, não é a pauta da deputada Helena Duailibe, é
uma pauta de valorização da vida, é uma pauta da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, é uma pauta de todos os deputados. Todos
nós possamos dar atenção, todos nós possamos aproveitar a aprovação
dessas leis e possamos dizer para o Estado do Maranhão que estamos
na vanguarda. Senhoras e senhores, quando há uma discussão, quando
há a conscientização nós diminuímos a quantidade de pessoas com
depressão. Senhor presidente, pedir a V. Ex.ª só mais um minuto, só
para que eu possa concluir dada a relevância do tema. No mês de
agosto tivemos 10 suicídios. No mês de setembro até o momento
iniciamos o mês de Setembro Amarelo e divulgando desde o 1º de
setembro nós estávamos, até ontem, dia 09 sem nenhum suicídio, mas
ontem ficamos estarrecidos, ficamos tristes, lamentamos a morte de
um adolescente de 15 anos na cidade de Balsas. Senhoras e senhores,
está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Na cidade de
Imperatriz, um jovem de 17 anos cometeu um suicídio fazendo uma
live, ligou a internet no Instagram, ligou a internet no Facebook e
transmitiu ao vivo a sua morte. Uma criança, de 11 anos, cometeu um
suicídio, em Imperatriz, com um cadarço do sapato do pai, dentro de
um armário. A ponte São Francisco é palco de várias tragédias. Nós
apresentamos um Projeto agora, uma Indicação para que o Governo do
Estado, as Prefeituras façam Projetos e que possam ter proteções nas
pontes para que dificultem as pessoas a cometerem suicídio.
Parabenizamos inclusive o policial militar e o Corpo de Bombeiros,
que, na última semana, evitaram também um suicídio na cidade de
Imperatriz. Então, esta é a nossa luta, a luta pela valorização da vida.
Senhor Presidente, Deputado Edivaldo Holanda, nosso ex-constituinte,
Deputado Rigo Teles, decano desta Casa, é a valorização da vida. Nós
precisamos dizer o quanto gostamos, o quanto amamos, pedir desculpas
quando excedemos, quando erramos, pedir perdão. Nós precisamos
olhar nos olhos, dizer que as pessoas são importantes, e hoje é um dia
muito especial para isso. Quando vocês chegarem em casa deem um
abraço na sua esposa, deem um abraço em seu marido, deem um abraço
em seu filho, nas pessoas que estão próximas de vocês. Precisamos
irradiar o amor, falar do amor, e é isso que temos feito na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, quando defendemos a população
do nosso Estado. Nós defendemos a valorização da vida. Defendemos
políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, qualidade de vida
para as pessoas, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Que
Deus possa acampar os seus anjos e esteja presente na vida de cada
família, de cada lar, onde as pessoas estejam sofrendo com a depressão,
onde alguém já tenha recorrido à mutilação, ao suicídio e que, graças a
Deus, não chegou a cometer o suicídio. Na Assembleia Legislativa,
Deputado Edivaldo, nós temos quatro relatos, nós temos um relato de
suicídio e três relatos de mutilação, tão próximos da gente, de servidores,
de assessores. V. Ex.ª, lembro-me bem que sofreu bastante com um

caso bem próximo de V. Ex.ª, de um assessor de V. Ex.ª. Então, o
trauma é para a família, ele é para os amigos. A família, às vezes, fica
com mea-culpa, porque não consegue compreender por que aconteceu,
não quer falar do assunto. Nós precisamos desengavetar, nós precisamos
discutir, e o mais importante, na valorização da vida, é dizer o quanto
amamos, o quanto nós temos a capacidade de desculpar, de perdoar e
dizer que as pessoas são importantes. Pela valorização da vida, que
Deus estenda as suas mãos poderosas sobre esta Casa, sobre todos os
Deputados, seus assessores, seus servidores, sobre as autoridades do
Estado do Maranhão. A palavra de Deus nos diz que devemos orar
pelas autoridades, orar pelo Presidente da República, pelo Presidente
Bolsonaro, orar pelo Governador do Estado, Governador Flávio Dino,
todos os seus Secretários, orar pelo Prefeito Edivaldo Holanda, Prefeito
de São Luís, orar por todos os seus Secretários, pelo Poder Judiciário,
pelo Poder Legislativo, que Deus abençoe a todos!

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

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhores e Senhoras, galeria, meu Presidente, colegas
Deputados, imprensa. Hoje o que nos traz aqui é falar um pouco sobre
o nosso projeto que foi aprovado no dia de ontem, em segundo turno,
e que segue para sanção do Governador Flávio Dino. Refiro-me ao
Projeto 188/19 que trata do recolhimento, no ato do pagamento, das
empresas prestadoras de serviços e empreiteiras do Estado, na retenção
do imposto ISS repassado diretamente aos municípios maranhenses. É
um imposto, não é um gasto a mais que será gerado às empresas
porque ele já contempla, na sua planilha de custos, quando é apresentado
ao Governo e é vencedor dos processos licitatórios. Só que, dentro do
mecanismo de pagamento, não ocorria a retenção desse imposto e, por
muitas vezes, empresas, principalmente de outros estados, quando
prestavam os seus serviços de construção ou outras prestações de
serviços, sonegavam, ou seja, deixavam de repassar na sua totalidade
ou parte desse imposto aos municípios. Agora, com esse nosso projeto
de lei que foi aprovado com o apoio dos colegas parlamentares, o
Estado poderá reter na fonte o imposto ISS e repassar diretamente ao
cofre municipal das prefeituras no Estado do Maranhão, onde aquele
serviço está sendo prestado, fortalecendo mais ainda, neste momento
de crise, fortalecendo as finanças públicas para que os Prefeitos possam
continuar honrando com seus salários, fazendo seus investimentos em
educação, saúde, assistência social. Assim, além de reter, passará a
cobrar a certidão de débitos negativos com a Fazenda Municipal como
componente do checklist de certidões a serem apresentadas no ato do
pagamento pelas empresas prestadoras de serviços do Estado,
fortalecendo ainda mais a economia municipal, garantindo que um
imposto, que é devido aos municípios e de competência deles, realmente
chegue aos cofres municipais. Também agradecer ao Governador Flávio
Dino pela sanção do nosso Projeto nº 11.092, que agora é lei, que
estabelece as diretrizes do Consultório Farmacêutico, no âmbito do
Estado do Maranhão, fortalecendo a classe farmacêutica no nosso
Estado, irá ter mais um profissional a compor a equipe multidisciplinar
nos hospitais para auxiliar no acompanhamento farmacoterapêutico
dos pacientes, e as farmácias e drogarias poderão prestar mais um
serviço por meio do consultório farmacêutico a população onde elas
residem e assistem. Também falar um pouco do nosso Projeto Milhas
do Bem, que está tramitando e já deve ter ido a CCJ. Deve entrar na
pauta nos próximos dias. Ele prevê que as milhagens e bonificações
geradas por meio da compra de passagens com o dinheiro público
estadual sejam revertidas para a Secretaria Estadual de Saúde, para que
sejam adquiridas novas passagens para pacientes e acompanhantes
que precisam fazer o seu tratamento fora do estado e precisam se
deslocar através de avião, através da aérea. Tendo, assim, um caráter
social de responsabilidade, reaproveitando uma bonificação que é gerada
de uma compra de passagem com o dinheiro público estadual e, assim,
também, diminuindo os gastos do poder público estadual na aquisição
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de novas passagens para o deslocamento de pacientes. Era o que
tínhamos para hoje, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, senhoras Deputadas, está aqui no
primeiro item da Ordem do Dia o Projeto de Lei n° 018/2019, de
autoria do Poder Judiciário. Como nós temos uma dúvida com relação
ao Projeto, nós vamos retirá-lo da Ordem do Dia de hoje e, entre hoje
e amanhã, informo qual a nova data em que o Projeto vai estar na
Ordem do Dia, mas é nosso desejo que apreciemos ainda esta semana,
Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem,
Presidente. Presidente, eu não sei qual foi a motivação bem explícita
que levou a Mesa a tirar o Projeto. Bem explícita no sentindo de que o
que procura, considerando que foi aprovada na CCJ. Me espanta
também, Presidente, aqui, na segunda-feira, dia 09, a Emenda 01 do
Deputado Rafael Leitoa depois de já ter sido aprovada na CCJ e não
ter levado assinatura dos nossos pares, não vi, nem tão pouco foi
tratado na CCJ isso. A Emenda publicada aqui na página 25 do Diário
Oficial de ontem, segunda-feira, dia 09. Eu só queria saber da Mesa se
tem amparo legal, considerando que não houve nenhuma reunião da
CCJ neste sentido, para poder reparar isso, haja visto já ter sido
publicada anteriormente. Outra coisa também que na publicação aqui,
na última página, Presidente, no item 17, um requerimento de urgência
aqui do Deputado Adriano, depois da votação, já como se tivéssemos
votado hoje, o que ficaria prejudicada a urgência. Eu acho que deveria
ser aprovada ou desaprovada primeiro do que nós colocarmos para
votação. São reparos que eu faço em relação à Emenda do Deputado
Rafael Leitoa. Ele tem consciência de que não tem assinatura. Deveria
ter assinatura e só podia ser colocado em discussão e não antes em
tramitação. A não ser que tenha no Regimento e a Mesa tenha me
explicado coisa diferente em relação a isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, a dúvida com relação ao Projeto de Lei,
justamente com relação ao conteúdo da Emenda proposta pelo Deputado
Rafael, com relação à data, quando passará a vigorar o reajuste dos
servidores do Judiciário, se a partir a contar da lei ou se será com efeito
retroativo. Como tem uma discussão acontecendo e ela não foi concluída
até este momento, nós achamos oportuno retirar da Ordem do Dia de
hoje e aí vamos definir se conseguimos colocar na sessão de quarta ou
na sessão de quinta, e informaremos. Quanto ao requerimento do
deputado Adriano, já foi pactuado com ele que tiraremos o projeto e o
requerimento, e apreciaremos os dois juntos na sessão que for definida
para tal finalidade.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Digo, porque a
colocação, Presidente, ela está posterior ao objeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não, não, é porque o Projeto de Lei, Deputado César, será
votado em primeiro turno. Se não houvesse o Requerimento de Urgência
do Deputado Adriano, teríamos que esperar o interstício de três sessões
para votarmos em segundo turno. O requerimento do Deputado, após
aprovar em primeiro turno, na mesma Sessão, a gente aprovando o
Requerimento de Urgência, aí nós vamos ganhar em tempo desse
interstício...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – E se não tiver
sido aprovado?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Se o Projeto de Lei não for aprovado?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Aí perderia o
objeto. Por isso que eu digo que deveria vir antes, ou então
concomitante. Porque há um excesso de confiança na bancada talvez.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em razão do tema não ser um tema controverso, não acredito,
não creio que o projeto ou mesmo o requerimento fosse desaprovado.
Essa decisão que estou anunciando aos Senhores e às Senhoras já é
fruto dos entendimentos que foram feitos aqui na Mesa durante o
início desta Sessão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado. Mas
fica o meu registro de que a emenda do Deputado Rafael Leitoa está
fora de tempo e sem o conteúdo necessário para responder aos ditames
do regimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei Complementar n.º 006/2019, de autoria do
Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno.
Projeto de Lei n.º 379/2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado e vai a segundo turno. Projeto de Lei n.º 095/2019, de
autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a
segundo turno. Projeto de Lei n.º 118/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior (lê).

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu poderia fazer o encaminhamento desse projeto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pode. Para encaminhar a votação, Deputado Duarte, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas. Utilizo esta Tribuna para encaminhar este Projeto de Lei,
que estabelece a obrigatoriedade da instalação de balanças de precisão
em supermercados e hipermercados congêneres para que os
consumidores possam fazer uma contraprova, possam comprovar que,
de fato, aqueles produtos embalados, enlatados pelo próprio
estabelecimento comercial, de fato, estão entregando ao consumidor a
mesma quantidade prometida. O que ocorre por diversas vezes, na
prática, é que aqueles produtos, aquelas mercadorias já pré-embaladas
não trazem a mesma quantidade ofertada ao consumidor, caracterizando
uma publicidade enganosa, caracterizando um descumprimento de uma
oferta e caracterizando também um crime contra as relações de consumo,
de acordo com o Artigo 66, do Código de Defesa do Consumidor, da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Senhor Presidente Othelino
Neto, esta semana, nós comemoramos os 29 anos da Lei nº 8.078/1990
- Código de Defesa do Consumidor. E eu agradeço muito por esta Casa
apreciar, no dia de hoje, um dia antes do aniversário do Código, essa lei
que, com certeza, vai garantir ao consumidor maranhense mais qualidade,
vai garantir ao consumidor maranhense mais segurança na hora de
adquirir os produtos e serviços nos supermercados, nos hipermercados,
nas mercearias. Por isso que peço a todos os Deputados, a todos os
Parlamentares, aqui nesta Casa, que votem pela aprovação desse Projeto
de Lei, para que nós possamos garantir ao consumidor maranhense,
cada vez mais direitos, cada vez mais desenvolvimento e cada vez mais
segurança jurídica. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei n.º 250/2019, de
autoria dos Deputados Dr. Yglésio e Othelino Neto (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
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Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei n.º 309, de autoria do
Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Projeto de Lei, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, que altera e acresce
dispositivo à Lei 10.813, que dispõe sobre diretrizes estaduais de
estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups,
os enumera e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, vamos
apreciar pareceres da CCJ. Parecer nº 378, da CCJ, pela prejudicialidade
do Projeto nº 312, de autoria do Deputado Duarte Júnior. Os Deputados
que mantêm o Parecer da CCJ permaneçam como estão. Os que forem
contrários fiquem de pé. Mantido, com voto contrário do Deputado
Duarte Júnior. Parecer n.º 393/2019, da CCJ, contrário ao Projeto de
Lei n.º 307/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe
sobre a necessidade de informação dos tributos e valores incidentes
sobre combustíveis, sobre gás liquefeito de petróleo, GLP. Os
Deputados que mantêm a decisão da CCJ permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Eu gostaria
só de trazer algumas razões para que a gente pudesse derrubar esse
Parecer da CCJ.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte, este do item 10 já foi votado, não há mais
discussão sobre ele. Se Vossa Excelência quiser fazer alguma
consideração sobre os próximos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - O 10 não é o
que trata da informação dos tributos?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Já foi votado e mantido o Parecer.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Esse aqui já
foi votado?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Já.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – O que está
sendo votado agora, então, qual é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Iniciarei o 11, Parecer n° 423/2019, que institui o Programa
Maranhão Limpo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Perfeito,
então eu vou me posicionar sobre o 13 da pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Tudo bem.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Lembrando aos Senhores, às Senhoras e a Vossas Excelências
que nós estamos apreciando aqui o Parecer da CCJ quando há
constitucionalidade ou não. Nós não estamos apreciando o mérito dos
referidos projetos. Item 11, Parecer n.º 423/2019, da CCJ, contrário ao
Projeto 326/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que institui
o Programa Maranhão Limpo. Os Deputados que mantêm o Parecer

da CCJ permaneçam como estão. Mantido o Parecer. Item 12, Parecer
n.º 426/2019, da CCJ, contrário ao Projeto de Lei 158/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, (lê). Os Deputados que mantêm o parecer
da CCJ permaneçam como estão. Mantido. Item 13, Deputado Duarte.
V.Ex.ª gostaria de encaminhar a votação?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, ainda tem o 14 e o 12 na pauta, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O 12 já foi apreciado. Tem o 13 e o 14.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Perfeito. Senhor Presidente, na verdade, eram pequenas
ponderações que eu gostaria de fazer, aproveitando a oportunidade,
sobre o Projeto n.º 13. O parecer foi no sentido de que se trata do
direito do trabalho, não é? No entanto, o Projeto de Lei 308/2019 não
trata sobre questões relacionadas ao Direito do Trabalho, mas é
simplesmente sobre normas relacionadas à licitação como forma de
exemplificar. Eu trago aqui a Lei 10.789/2018 (lê), de autoria do hoje
Deputado Federal Bira do Pindaré. Ele não legislou sobre matéria de
Direito do Trabalho, na verdade ele trouxe algumas diretrizes para
garantir a contratação de mão de obra maranhense no percentual de
70%. Do mesmo modo, no PL 308/2019, eu não busquei legislar sobre
matéria de Direito de Trabalho, porque se trata de competência da
União, mas simplesmente fazer por meio das licitações realizadas pelo
Estado uma forma de incentivar a contratação de menores aprendizes.
Claro que em diálogo com a legislação federal. Então essas são as
minhas ponderações para que nós possamos continuar debatendo esse
Projeto de Lei nº 308 aqui nesta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os Deputados que mantêm o parecer da CCJ
permaneçam como estão. Parecer mantido com os votos contrários
dos Deputados Duarte Júnior e Adriano. Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Eu me
levantei só porque estava no telefone. O Deputado Duarte está usando
de má-fé, Deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Parecer nº 451, da CCJ, contrário ao Projeto de Lei nº 127/
2019, do Deputado Duarte Júnior (lê). Deputados que mantêm o parecer
da CCJ permaneçam como estão. Parecer mantido. Projeto de Resolução
Legislativa, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende. Concede
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Dr. Rodrigo Lago.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Moção nº 020/2109, de
autoria do Deputado Rigo Teles (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aliás,
depende de Parecer da CCJ. Bem lembrado, Deputada Andreia, V. Ex.ª
está muito atenta aqui à Ordem do Dia. Suspendo a Sessão para que
possa emitir o Parecer..

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, a Moção n.º 020/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles,
teve a relatoria do Deputado Fernando Pessoa, do qual apresentou o
seu relatório pela aprovação da Moção, acompanhado e aprovado por
unanimidade pelos pares da Comissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do
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Plenário: O Requerimento do Item 17 fica transferido. Requerimento
nº 484, de autoria do Deputado Adriano. Este Requerimento sai da
Ordem do Dia e retorna em Sessão a ser anunciada. Requerimento nº
490, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, requerendo, após a
aprovação do Plenário, que seja enviada Mensagem de Congratulação
ao tuntuenses, parabenizando a cidade de Tuntum pelo seu aniversário
de 64 anos, que ocorre no dia 12, setembro do corrente ano. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento
nº 488, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a
Deputada Andreia Martins Rezende? Como vota a Deputada Dra.
Cleide Coutinho? Deferido o Requerimento. O Projeto, Deputado
Wellington, volta a tramitação normal.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Presidente. Mais uma vez, só agradecer, já que
estamos no Setembro Amarelo. E, hoje, o Dia do Combate ao Suicídio,
Dia do Abraço, Dia de Gratidão, agradecer, mais uma vez, ao Presidente,
à Mesa, pela atenção ao Projeto e a retomada da tramitação. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quarta-
feira, 11 de setembro. Projeto de Lei n° 289, de autoria do Poder
Executivo, 1º Turno. Projeto de Lei n° 277, de autoria do Poder
Executivo, em 2º Turno. Projeto de Lei n° 348, de autoria do Poder
Executivo, em 2º Turno. Requerimento n° 491, de autoria do Deputado
Rigo Teles. Requerimento n° 492, de autoria da Deputada Daniella
Tema.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, declina. Bloco Parlamentar
Democrático. Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP, por indicação do Líder Fernando Pessoa, Deputada
Dra. Thaiza Hortegal, por oito minutos, com apartes.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Eu queria convidar todos os Deputados e Deputadas para
que, amanhã, às 11h, possam se fazer presentes, na Sessão Solene,
onde nós vamos comemorar os 29 anos do Código de Defesa do
Consumidor. Nós teremos uma Sessão Solene, aqui nesta Casa, com a
presença de vários Órgãos de Defesa do Consumidor. Na verdade,
todos os Órgãos de Defesa do Consumidor, como o PROCON,
Defensoria Pública, Ministério Público, Estadual, Federal, Membros
do Poder Judiciário. E seria muito importante a presença dos
parlamentares, para que nós possamos refletir sobre os avanços nas
relações de consumo e também possamos pensar quais são os pontos
que nós devemos nos dedicar para que o direito do consumidor não
seja perecido. Portanto, convido todos os Deputados e Deputadas
para, amanhã, às 11h, comemorarmos, por meio dessa Sessão Solene,
os 29 anos do CDC.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Thaiza, V.Ex.ª está com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) – Bom dia a todos, galeria, imprensa, colegas,
internautas. Hoje eu venho aqui com muita satisfação, com muita honra,

realmente eu venho a esta tribuna para parabenizar o povo da cidade
de Pinheiro que, no último dia três de setembro, completou 163 anos.
É uma cidade realmente conhecida como a Princesa da Baixada, uma
cidade que encanta a todos pela beleza natural do seu Rio Pericumã,
dos seus campos, por ser uma região rica em búfalos, de um povo
acolhedor e receptivo. Realmente foi um momento de festividades, foi
uma semana bem intensa, uma semana que muito nos engrandeceu,
muito nos encheu de felicidade por estarmos lá e acompanharmos o
trabalho e o empenho do Prefeito Luciano, acima de tudo, na entrega
de obras em um momento de crise que todos conhecemos em âmbito
federal, estadual e municipal. Ainda assim, você poder comtemplar,
você poder presenciar obras, inaugurações e todo motivo de festividade
e alegria que por ali nós passamos. Como pinheirense, tenho muito
orgulho, tenho muita felicidade por ter estado presente. Quero agradecer
ao nosso Presidente Othelino por ter comparecido à inauguração do
Shopping do Povo e da Central de Monitoramento de Segurança da
cidade naquele dia. Muito obrigado, Presidente, pela sua participação,
pela sua presença naquela cidade. Na oportunidade, também foi entregue
a reinauguração de cinco escolas municipais. Foi inaugurado o posto
de saúde, dos nove que o Prefeito se comprometeu a entregar até o
final do seu mandato. Foi também lançado, como já dito aqui, o Centro
de Monitoramento e Segurança daquela cidade. Fizemos o Pinheiro
Conectado que também foi inaugurado. As principais praças já estão
com wi-fi funcionando. Pudemos também presenciar o lançamento do
programa Pró-Asfalto. O Prefeito se comprometeu em, até dezembro,
entregar 50 quilômetros de asfalto, somente com o apoio municipal,
verba própria daquele município. Nós esperamos realmente que a
cidade possa ser presenteada, possa ser contemplada com mais uns 20
quilômetros de asfalto que o Governador Flávio Dino se comprometeu
a destinar para lá, em maio do ano passado, no lançamento da nossa
pré-candidatura, quando ele esteve naquela cidade. Nós esperamos
realmente que a cidade possa ser contemplada com esses 70 quilômetros
de asfalto. A gente presenciou um grande marco que foi a entrega do
primeiro galpão da feira municipal que, há mais de 20 anos, não tinha
uma reforma, não tinha nenhuma benfeitoria. Então, realmente era um
mercado muito precário, um mercado que envergonhava todos os
pinheirenses. Passar por ali e ver aquele grande marco, ver aquela obra
realmente foi um motivo de muita felicidade. Também a entrega de uma
ambulância destinada pelo Deputado federal André Fufuca, que também
esteve presente. Tivemos show do Fernandinho, show gospel, com
mais de dez mil pessoas e tivemos, na quarta-feira, o show do Leo
Santana, com mais de 20 mil pessoas. Então, realmente é motivo de
comemoração, motivo realmente de a gente se orgulhar por saber que
Pinheiro tem dado passos largos, que Pinheiro tem progredido, que
Pinheiro realmente tem visto o avanço realmente e comprometimento
de uma gestão. Então eu fico muito feliz, muito lisonjeada por fazer
parte dessa cidade, muita honrada por ser representante daquela cidade,
muito honrada por estar ao lado do Prefeito Luciano, que é o gestor
daquela cidade. Realmente a população, onde eu pude andar, pude ver,
pude olhar no olho de cada cidadão pinheirense e saber realmente que
eles estão se sentindo representados, que realmente nós estamos
honrando cada voto recebido. Então, é com muita felicidade que
parabenizo a cidade, parabenizo...

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA- Deputada
Thaiza, V. Exa. pode me conceder um aparte?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL-
Concedo.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) -
Deputada Thaiza, eu quero parabenizá-la pela forma que V.Exa. vem
conduzindo o seu mandato, aqui na Assembleia Legislativa. A forma
altiva, a forma determinada, serena, mas também combativa com que V.
Exa. tem defendido os interesses de Pinheiro, de toda a Baixada e de
todo o Maranhão. Sou testemunha do seu trabalho aqui na Assembleia
Legislativa e faço questão de falar sobre ele. O carinho que a senhora
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tem pela cidade de Pinheiro. Acompanhei pelas redes sociais as suas
andanças no aniversário da cidade. É bem verdade que a cidade tem
evoluído bastante. A gestão do Prefeito Luciano tem feito uma diferença
naquele município, mas sem dúvida nenhuma com a participação de V.
Exa. Como deputada estadual tem representado, como já disse, insisto,
muito bem os interesses de Pinheiro nesta Casa. E quero dizer a V. Exa.
que todos aqueles interesses que a senhora vier defender nesta Casa
conte com o meu apoio, para que a população de Pinheiro possa ter
cada vez mais benefícios chegando àquela cidade por seu intermédio na
gestão do Prefeito Luciano Genésio. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Um
aparte, Deputada Thaiza.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL -
Concedo.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (aparte) –
Queria parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que tem
desempenhado aqui na Assembleia Legislativa. Queria parabenizar o
Prefeito Luciano pela gestão que temos acompanhado dele lá na cidade
de Pinheiro. Temos visto que ele tem trabalhado bastante por todos
amigos ali da cidade de Pinheiro. Parabenizar também V. Exa. pelo que
tem feito não só por Pinheiro, mas por toda a Baixada maranhense
como por todos os municípios maranhenses também na outra região
aqui do Baixo Parnaíba, como a cidade de Chapadinha. Vossa Excelência
é filha daquela cidade. Queria lhe parabenizar por todo trabalho, como
também dizer que o Prefeito Luciano tem feito um grande trabalho no
município de Pinheiro. E V. Exa., não tenho dúvida, como primeira
dama e Deputada representante daquele povo de Pinheiro está sempre
do lado dele em todas as decisões.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL -
Obrigada aos colegas, Vossa Excelência, Neto, eu sempre demonstrei,
fiz questão de demonstrar o meu carinho. Demonstrar mesmo que eu
sou uma fã sua. Acho que V. Exa. realmente é um Parlamentar exemplar.
V. Exa. sabe do carinho e V. Exa. é um exemplo aqui para todos nós que
estamos entrando. Jovem, destemido. Acredito muito no seu potencial.
E não se preocupe que V. Exa. também tem todo o apoio. No que eu
puder lhe ajudar, estarei aqui com V. Exa. E o meu colega, Fernando,
que é um presente que essa Assembleia me deu, está sempre também
ombreado com o Prefeito Luciano. Já destinou Emendas para a cidade
de Pinheiro. Tem contribuído também para o desenvolvimento e avanço
naquela cidade. Muito obrigada pela sua parceria, muito obrigada pelo
seu comprometimento também. E, para finalizar, realmente só
parabenizar aquela cidade, parabenizar o povo, parabenizar a gestão
do Prefeito Luciano, seus secretários, todos os vereadores, que
realmente de forma unânime, de forma equilibrada, sensata, tem
contribuído muito para o avanço, para o progresso, para a construção
de uma nova história. E que a gente possa cada vez mais unir forças.
Porque no momento de dificuldade a palavra mesmo, chave, é união. E
é neste momento, na união, na articulação que a gente realmente sabe o
comprometimento e o desenvolvimento de um gestor. Então, neste
momento aqui, eu só tenho a finalizar e dizer parabéns, Pinheiro,
parabéns ao gestor e parabéns ao meu amado povo pinheirense por
nos honrar, por nos dar este mandato, por estar aqui representando
cada um de vocês e dizer que estamos dando o nosso melhor e que
vocês se sintam cada dia mais bem representados. Até a próxima
oportunidade, se Deus quiser.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE (aparte) – Deputada, Thaiza, dizer que o tempo já esgotou,
mas eu queria aparteá-la e falar da minha admiração, do meu carinho e
de todo desejo de felicidade que tenho por V. Ex.ª. Você é uma grande
parlamentar, mas acima de tudo você é uma grande mulher. Um forte

abraço aqui da sua amiga e como o Neto também pode continuar
contando comigo.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL -
Obrigada a todos vocês. Deputada, V. Ex.ª é o nosso exemplo, V. Ex.ª
é a nossa força e muito obrigada por toda palavra, por todo o carinho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Comunicação de Lideranças, PSDB, por cinco minutos.
Declina, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se
o senhor me der o tempo eu vou usar pelo PSDB.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Para o senhor, cinco minutos.

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 nos acompanham pela TV Assembleia o nosso
mais cordial bom dia. Presidente Deputado César Pires presidindo
esta sessão, nós tivemos um grande embate, deputado César Pires,
uma audiência pública nesta Casa com a Caema. Solicitamos, inclusive
de forma oficial, a relação da Caema de todos os contratos temporários,
dos cargos comissionados da Caema. E hoje trazemos à tribuna desta
Casa uma grave denúncia e que inclusive já estamos formalizando a
denúncia no Ministério Público, para que possa investigar, possa
averiguar. Deputado César Pires, nós temos documentos, relatos e
queremos saber do Governo do Estado e da CAEMA se essa
documentação é verídica, a veracidade dessa documentação, porque
um advogado na CAEMA ganhando 51 mil reais e o caso de um outro
funcionário da CAEMA, o senhor João José Azevedo, engenheiro
civil, diretor de Engenharia e Meio Ambiente, que, no mês de julho de
2019, recebeu o montante de 91 mil reais. Nós não conseguimos
compreender que mesmo com férias, com tudo que tiver atrasado,
como que esse cidadão chega ao salário de 91 mil reais? Nós fizemos
uma audiência pública, nós constatamos a necessidade de investimento
na CAEMA, constatamos as dificuldades que a CAEMA passa, mas
nós também solicitamos transparência, por parte da gestão da CAEMA.
E solicitamos a relação de todos os cargos comissionados da CAEMA,
com os seus respectivos salários, porque a denúncia que estamos
recebendo e estamos solicitando investigação do Ministério Público é
muito grave. Um advogado na CAEMA recebendo o salário de 51 mil
reais, no mês de julho, um engenheiro civil recebendo o salário de 90
mil reais, na CAEMA, no mês de julho. Nós precisamos de
esclarecimentos do Governo do Estado do Maranhão, esclarecimentos
da CAEMA, e não só essa denúncia, mas há denúncias de que
apadrinhados políticos, membros do Partido Comunista do Brasil,
partidos do Governador, que estão sendo beneficiados com os altos
cargos e altos salários na CAEMA. Então, há necessidade de
transparência por parte do Governo do Estado, explicação por parte
do Governo do Estado e por parte da CAEMA. E já estamos solicitando
também, além da relação que já havíamos solicitado à CAEMA, estamos
solicitando também ao Ministério Público, para que possa investigar,
para que possa averiguar o que está acontecendo na CAEMA com
esses altos cargos e que inclusive há denúncias de que são pessoas de
outros Estados inclusive, nem maranhense são, são de outros Estados.
São filiados ao partido do Governador e nós estamos coletando essas
informações. E eu não quero crer que isso seja verdade. Estamos
trazendo à Tribuna desta Casa, porque nós já havíamos solicitado à
CAEMA. E a nossa luta em defesa da CAEMA, valorizada, estruturada,
eficiente, e que possa prestar um bom serviço à sociedade é um trabalho
antigo de Deputado Wellington do Curso. É um trabalho antigo, para
que a CAEMA seja valorizada, seja estruturada para que ela possa
prestar um bom serviço. É inadmissível que o maranhense não tenha
água potável em casa. Muitos reclamam da falta de água, em São Luís,
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na periferia de São Luís, bairros em São Luís que têm que ter alternância
para abastecimento de água. Água dia sim, água dia não. Nós inclusive
denunciamos na semana passada que um aliado do Governador Flávio
Dino, o pai do Prefeito de Coroatá, distribuindo baldes para a
comunidade poder carregar água na cabeça. Isso é um absurdo!
Distribuição de balde para o cidadão carregar água na cabeça. É assim
que o Governador Flávio Dino trata a problemática de água no
Maranhão? É assim? Em contrapartida, contratos temporários, cargos
comissionados ganhando altos salários na CAEMA. É um absurdo!
Precisamos investigar, precisamos averiguar. Estamos formalizando
também denúncia no Ministério Público, para que tome as devidas
providências porque não adianta pedir informação, pois o Governo do
Estado, que não tem transparência, não repassa informação. Eu não
quero crer que essas denúncias têm fundamento, eu não quero crer que
nós tenhamos pessoas de outros estados na folha de pagamento da
Caema: um advogado ganhando R$51 mil e um engenheiro civil
ganhando R$93 mil reais. Eu não quero crer que isso seja verdade! E as
denúncias que nós temos aqui, a documentação que nós temos são
denúncias gravíssimas de pessoas de outros estados filiados ao Partido
Comunista do Brasil e que estão recebendo altos salários por cargos
comissionados na Caema. Isso é inadmissível! Vamos investigar, vamos
averiguar e solicitar investigação também ao Ministério Público. Para
finalizar, Senhor Presidente, aproveito o tempo também que já havíamos
feito a solicitação ao Presidente Othelino, à Mesa Diretora e aos demais
Deputados para que essa atuação, esse trabalho realizado pela
Assembleia Itinerante, como vamos para uma reunião em Balsas, que
já foi feita uma solicitação também por meio do Deputado Antônio
Pereira, que eu subscrevi, para que nós façamos também uma reunião,
uma assembleia, que a Assembleia Itinerante, a Assembleia Legislativa
vá até a cidade de Imperatriz. Nós fizemos a solicitação também para
três outros municípios. Fizemos a solicitação para a cidade de Timon,
requerimento para a Assembleia Itinerante para a cidade de Timon,
para a cidade de Caxias e também para as cidades de Codó e Chapadinha.
Então, fizemos quatro requerimentos, além do requerimento que já
tramita, nesta Casa, para a cidade de Imperatriz. E qual o objetivo? O
objetivo do trabalho que realizamos como Deputado estadual, o
Deputado estadual Wellington do Curso tem uma proximidade com a
comunidade, ele vai até a comunidade. O que nós temos a oferecer com
a Assembleia Legislativa Itinerante é a oportunidade de ir até o município,
assim como vamos à cidade de Balsas, à cidade de Imperatriz, à cidade
de Timon, à cidade de Caxias, à cidade de Codó, à cidade de Chapadinha,
à cidade de Bacabal, à cidade de Santa Inês. É o Parlamento Estadual,
os Deputados estaduais próximos às Câmaras Municipais, ao
Parlamento Municipal, mas, principalmente, próximo da população,
ouvindo a população, recebendo a demanda da população, ouvindo a
população e conhecendo os problemas de perto, porque, ao conhecer
os problemas de perto, por meio da Assembleia Itinerante, nós temos
a oportunidade de conhecer os problemas de perto, o problema in
loco, conhecer a dor e o sofrimento dos maranhenses para que nós
possamos, não só apresentar projetos de leis, para que nós possamos
melhorar a qualidade de vida das pessoas com políticas públicas de
verdade para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também a
oportunidade que temos de fiscalizar as obras públicas, o dinheiro
público e a aplicação do dinheiro público para que possa beneficiar,
melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o objetivo. Nós estamos
mais uma vez solicitando a ampliação da Assembleia Itinerante para
outros municípios. Já fizemos requerimentos para as cidades de Timon,
Caxias, Codó, Chapadinha, Bacabal e Santa Inês. Era o que tinha para
o momento, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Não há orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos
Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto
Costa, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo
Melo, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Fábio
Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Ricardo
Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé Gentil. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos (as)
Deputados (as) Doutora Cleide Coutinho, Doutor Yglésio e Wellington
do Curso. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro turno, regime de prioridade os Projetos de Lei nºs: 277/
2019, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 033/2019), que
institui a Escola de Saúde Pública do Estado do Maranhão, com pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC),
acatando Emendas e da Comissão de Saúde; 348/2019, também de
autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 043/19), que altera a Lei n°
10.489/2016, que dispõe sobre a utilização de transferência dos saldos
credores acumulados do ICMS em decorrência de operações de
exportações de mercadorias, com pareceres favoráveis da CCJC e da
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Estes
projetos foram aprovados e encaminhados ao 2º turno de votação. Em
tramitação ordinária, o Plenário aprovou em segundo turno o Projeto
de Lei nº 188/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, que estabelece
diretrizes para retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN em contratos firmados pela Administração
Pública Estadual, sendo o mesmo encaminhado à sanção. Também em
segundo turno, foi aprovado e encaminhado a promulgação o Projeto
de Resolução Legislativa nº 024/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, que concede Título de Cidadão Maranhense ao Comandante
Geral da Polícia Militar Coronel Jorge Allen Guerra Luongo, natural
do Estado do Rio de Janeiro. Em ato contínuo, o Presidente submeteu
a deliberação do Plenário, o Requerimento 453/2019, de autoria do
Deputado Adriano, à Presidente da Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão – AGED, Senhora Fabíola Ewerton
Mesquita, solicitando informações detalhadas acerca da atual situação
dos concursados não nomeados no último concurso da AGED e 462/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, no mesmo sentido, que haviam sido
indeferidos pela Mesa. O Plenário decidiu pela revisão da decisão da
Mesa, aprovando-os. Na sequência, o Plenário também aprovou o
Requerimento n° 483/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles, para
que seja incluída na Ordem do Dia da próxima sessão, para votação em
regime de urgência, a Moção de Congratulações aos estudantes de
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Barra do Corda ganhadores da Medalha de Bronze da 14ª Edição da
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP.
Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
n°s:  465/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Diretor da
Faculdade Pitágoras, solicitando informações detalhadas acerca do caso
de uma cadela que foi brutalmente ferida, no dia  27 de agosto;   466 a
471/2019, todos de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando
que seja submetido ao plenário os Pareceres n os : 378, 423, 426, 427,
393 e 451/19, da CCJC  contrários aos Projetos de Lei nos: 312/19, que
dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS; 326/19, que institui o Programa Maranhão
Limpo, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências;
158/19, que institui o Programa de Incentivo à Renegociação de Dívidas
e Combate ao Superendividamento no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências; 308/19,  que dispõe sobre as normas para
contratações com o Estado do Maranhão; 307/19, que dispõe sobre a
necessidade de informação dos tributos e valores incidentes sobre
combustíveis e sobre o gás liquefeito de petróleo (GLP); e 127/19, que
dispõe sobre o funcionamento dos postos de venda de passagens dos
sistemas de transportes coletivos do Maranhão durante os fins de
semana e feriados, todos de sua autoria; 485/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja enviada mensagem de
pesar à família do Senhor Raimundo Nonato Medeiros da Silva,
engenheiro, ambientalista, escritor e presidente da Academia Caxiense
de Letras e 486/2019, de autoria do Deputado Adriano, solicitando
que seja incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Projeto de Lei nº 222/2018, de sua autoria. Na forma regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de
Lei nº 379/2019, de autoria do Poder Executivo; o Projeto de Lei
Complementar nº 006/19, de autoria do Poder Judiciário; o Projeto de
Resolução Legislativa nº 044/19, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende e os Requerimentos n°s: 488/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso e 490/2019, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Duarte
Júnior falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 10 de setembro de 2019.

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

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

Louro.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ariston,  César Pires, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Vinícius Louro, Wendell Lages
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, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral e Roberto Costa.
O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando

a proteção de Desu. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos
de Lei nºs: 440/19, de autoria do Deputado , que dispõe sobre a alteração
do inciso I do Artigo 10 da Lei nº 7.736/2002 e dá outras providências
e 441/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, que institui o “Dia
do Trabalhador Terceirizado”; Projetos de Resolução Legislativa nºs:
099/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Francisco Sales
de Oliveira, ex-Presidente da Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura do Maranhão; 100/19, do Deputado
Doutor Yglésio, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho, natural do Estado do
Piauí e 101/19, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, in memorian a Senhora Maria de Jesus Ferreira Bringelo,
popularmente conhecida como Dona Dijé, quebradeira de coco babaçu,
que lutou por direitos quilombolas no Maranhão; Requerimentos nºs:
460/19, do Deputado César Pires, para que seja realizada Sessão Solene
dia 09 de setembro próximo, para entrega da Medalha Manuel Beckman
à bailarina Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone; 461/19, do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino e a Presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária
do Maranhão, Senhora Fabiola Ewerton Mesquita, solicitando a relação
dos funcionários terceirizados e/ou contratados que prestam serviços
nesta autarquia, bem como, que informe os motivos da terceirização/
contratação em detrimento de candidatos aprovados no último concurso
realizado para provimento de cargos da área fiscal no ano de 2018 e a
disponibilização de um cronograma de nomeação dos aprovados no
certame; 463/19, também do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária do dia
29 de agosto do ano em curso, tendo em vista a sua participação no
Seminário Regional Sul e 464/19, do Deputado Edivaldo Holanda,
solicitando que seja justificada sua ausência da Sessão Plenária realizada
no dia 27 de agosto do corrente ano, conforme atestado médico;
Indicações nºs: 1131/19, da Deputada Daniella Tema, ao Governador
do Estado do Maranhão e ao Comandante Geral do CBM MA, Coronel
Célio Roberto Pinto de Araújo para instalar uma unidade do Corpo de
Bombeiros na Cidade de Presidente Dutra;  1132/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino e à Secretária de Estado do Planejamento e
Orçamento, Senhora Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima,
solicitando a nomeação imediata dos aprovados no concurso da Agência
Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão; Indicação nº 1133/19,
de autoria do Deputado Felipe dos Pneus ao  Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando a implantação de uma Companhia
do Corpo de Bombeiros no município de Mirador / MA; Indicação nº
1134/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando que autorize ao órgão
competente, em regime de urgência, que seja perfurado um poço
artesiano nos povoados Caetano e Mirim, localizados no município de
Conceição do Lago Açu/MA; Indicação nº 1135/19, de autoria do
Deputado Doutor Leonardo Sá, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, solicitando a reforma das instalações do prédio da Agência
Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (AGERP), da
cidade de Pinheiro – MA; Indicação nº 1136/19, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, Senhor José Joaquim Figueiredo dos Anjos e ao Corregedor
Geral de Justiça, Senhor Marcelo Carvalho Silva, solicitando a abertura
de sindicância para investigar possíveis irregularidades cometidas pela
1ª Vara Cível do Município de Caxias no âmbito dos processos que
versam sobre transferências externas para a Faculdade de Medicina da
Universidade Estadual do Maranhão em Caxias, em virtude das públicas
denúncias de que há falsificações de documentos; Indicação nº 1137/
19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo; ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual
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de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando em caráter de
urgência, a pavimentação da Rua Retiro de São Francisco, localizada
no bairro Aurora, no Município de São Luís; Indicação nº 1138/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito de Paço do Lumiar,
Senhor Domingos Dutra, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, e ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser, solicitando em
caráter de urgência, a pavimentação asfálticas de ruas e avenidas
especificadas; Indicação nº 1139/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
bem como ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela, solicitando em caráter de urgência, o envio de policiais
civis ao Município de Santo Amaro – MA; Indicação nº 1140/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Desporto e
Lazer, o Senhor Rommeo Amin, solicitando  a reforma da Praça do
Vinhais (também conhecida pela população como “Praça da Paz”),
localizada no bairro do Vinhais, entre as ruas 9, 10 e 11, com a
possibilidade de construção de uma quadra poliesportiva no local;
Indicação nº 1141/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário
Municipal de Urbanismo e Habitação, Senhor Mádison Leonardo,
solicitando, em caráter de urgência, a reabertura da Rua de Santaninha
para o tráfego de veículos, localizada no Centro de São Luís; Indicações
n°s 1142, 1143, 1144, 1145, 1146 e 1147/19, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino e a Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, Senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, solicitando Patrulhas Agrícolas para o
município de Santa Luzia do Paruá, São Luís Gonzaga do Maranhão,
Alto Alegre do Maranhão, Lagoa do Mato, Formosa da Serra Negra e
Passagem Franca, respectivamente. Concluída a leitura do expediente
pelo Primeiro Secretário, o Presidente determinou sua publicação e o
encaminhamento das indicações elencadas acima, na forma do artigo nº
146 do Regimento Interno. Em seguida, concedeu a palavra aos (as)
Deputados (as): Wellington do Curso, Doutora Helena Duailibe e
Fernando Pessoa. Na tribuna, o Deputado Wellington do Curso defendeu
a ampliação de vagas do Curso de Medicina de Imperatriz e de São
Luís e reivindicou a apuração das denúncias que envolvem o curso de
Medicina da cidade de Caxias e irregularidades na eleição para
Conselheiro Tutelar no Estado do Maranhão, também expressou seu
apoio às manifestações de técnicos e enfermeiros do Maranhão pela
redução de jornada de trabalho e pela aprovação do plano de cargos e
carreira. Em seu turno, a Deputada Doutora Helena Duailibe destacou
os ganhos das mulheres nos 13 anos de vigência da Lei Maria da Penha,
afirmando que a questão do feminicídio, tem recebido mais atenção,
destacando contudo, que ainda há muito a se fazer para que,
efetivamente, possa se vencer a guerra contra o feminicídio e a violência
contra as mulheres. Por fim, o Deputado Fernando Pessoa relatou a
agenda cumprida na cidade de Barra do Corda, acompanhando o prefeito
Eric, os vereadores, secretários municipais em uma visita ao programa
“Prefeitura na Comunidade” que garantiu atendimentos médicos
especializados como ortopedia, obstetrícia e clínica geral. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em
segundo turno, tramitação ordinária do Projeto de Resolução Legislativa
nº 062/19, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação do
“Comitê de Gestão Estratégica” da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Este Projeto de Resolução foi aprovado e encaminhado
à promulgação. Em seguida, foi aprovado em primeiro turno, tramitação
ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 024/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que concede título de Cidadão Maranhense
ao Comandante Geral da Polícia Militar Coronel Jorge Allen Guerra
Luongo, natural do Estado do Rio de Janeiro, com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). O Projeto de
Lei nº 188/19, de autoria do Deputado Ciro Neto e o Requerimento n°
453/2019, de autoria do Deputado Adriano, foram transferidos devido

à ausência dos autores. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento n° 459/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo
Sá, para que seja consignado nos Anais da Casa e encaminhada
mensagem de pesar aos familiares da Senhora Conceição de Maria
Lima Soares, pelo seu falecimento ocorrido dia 27 de agosto corrente
ano. Em ato contínuo, o Presidente convidou todos os presentes a se
postarem de pé para a Promulgação da Lei nº 11.093/19 e da Emenda
Constitucional 084/19. Na forma regimental foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Resolução n° 034/19,
de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende bem como os
Requerimentos n°s: 460 e 461/19, de autoria do Deputado César Pires;
462 e 463/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 464/19,
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda. No primeiro horário do
Grande Expediente, o Deputado Doutor Yglésio reiterou a necessidade
da apuração das denúncias de irregularidades nas transferências externas
de alunos do curso de Medicina da UEMA. No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado Duarte Júnior falando no tempo do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, elogiou os esforços do Presidente
Othelino Neto para garantir a acessibilidade à Assembleia Legislativa e
relatou sua visita ao curso de Engenharia da Universidade Estadual do
Maranhão para tratar do Projeto Metalurgia para Todos. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar a Sessão
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 03 de setembro de 2019. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Vinícius Louro - Primeiro,
Secretário, em exercício. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo
Secretário, em exercício.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Bom dia a todos, que Deus seja
louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do
Maranhão e sua população. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada para a entrega da
Medalha do Mérito Legislativo João do Vale à bailarina Bruna Fernanda
Cantanhede Gaglianone, concedida por meio da Resolução Legislativa
n.º 951/2019, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa n.º 020/
2019, de autoria do deputado César Pires. E aproveito para convidar
para compor a Mesa, na ordem, o Exmo. Senhor Deputado Cesar
Pires, que é autor da proposição. A senhora Bruna Fernanda Cantanhede
Gaglianone, homenageada desta Sessão Solene. Seja bem-vinda, seja
bem-vinda à Mesa. Convidar, de forma especial, a senhora Conceição
Maria Ramos, diretora do Departamento do Ensino de Redação da
Ufma, neste ato representando a reitora, Dr.ª Nair Portela. Exmo.
Senhor Arthur Almada Lima Filho, desembargador aposentado e
presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Já passado o
momento da gafe com relação à pronúncia do sobrenome, eu quero
convidar todos vocês para assistir a um vídeo que mostra um pouco da
rica trajetória dessa princesa, que é nossa querida bailarina, Bruna
Gaglianone. (apresentação de vídeo). Bravo, bravo, bravo, que lindo,
muito especial e muito emocionante! Esse momento agora é um
momento muito especial, que é um momento onde o autor do
Requerimento faz o uso da palavra, mas antes do Deputado César
Pires fazer uso da palavra, eu não posso deixar de parabenizá-lo por
dois motivos: parabenizá-lo pela sensibilidade em trazer para a
Assembleia Legislativa, na manhã desde 9 de setembro de 2019, uma
pessoa que encanta o mundo. O Deputado César Pires apresentou um
Requerimento, foi aprovado de forma unânime pela Assembleia
Legislativa, por dois motivos: primeiro, o respeito que o Deputado
César Pires tem nutrido e recebe de todos os Deputados desta Casa.
Foi aprovado de forma unânime, em primeiro lugar, pela forma como o
Deputado César Pires conduz a sua vida pública, o respeito de ex-
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Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, de ex-Secretário de
Saúde do Estado e Deputado atuante, sensível, e mostra nessa justa
homenagem, mais uma vez, a sua sensibilidade. Então, o Requerimento
foi aprovado de forma unânime por todos os Deputados. Primeiro,
pelo respeito ao Deputado César Pires e segundo por esse momento
maravilhoso que o Maranhão precisava conhecer, precisava saber,
precisava ter pela Assembleia Legislativa, dizer do respeito, do carinho
e de triunfar pelos palcos do mundo, essa pedra preciosa, essa princesa.
Eu peguei nas mãos dela quando ela chegou, perguntei se ela estava
nervosa, ela disse: não, fica nervosa também quando vai se apresentar
e que é perfeitamente natural. Deputado César Pires, que Deus o
abençoe, abundantemente, continue abençoando a sua vida,
abundantemente. E abençoe, abundantemente, a sua homenageada, a
nossa homenageada, a homenageada da Assembleia, homenageada do
Estado do Maranhão, e que dê muitos e muitos anos de vida, e que a
senhora continue encantando. Nós estamos no mês de setembro, que é
o Setembro Amarelo de combate ao suicídio, combate à depressão, e a
gente vê uma pessoa maravilhosa se apresentando e com certeza passa
emoções boas. Disto que precisamos, de pessoas boas habitando este
mundo, e Deus colocou um anjo, uma pessoa maravilhosa para ser
homenageada pela Assembleia Legislativa. Eu estou muito feliz em
poder iniciar a Presidência desta Sessão Solene. Muito feliz! Mais
uma vez muito obrigado. Com a palavra, o Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Que Deus abençoe
todos nós e derrame, copiosamente e sem medidas, suas bênçãos sobre
este momento, sobre a vida de todos nós, especialmente da
homenageada, a Bruna. Excelentíssimo Senhor Deputado Wellington
do Curso, Presidente desta Sessão Solene, a quem eu agradeço sempre
pela forma cortês e carinhosa com que me trata, nesta Casa, e pelo
respeito mútuo que temos. Senhora Bruna Cantanhede Gaglianone,
homenageada; Senhora Conceição de Maria Ramos, Diretora do
Departamento de Ensino de Graduação da UFMA, neste ato
representando a Reitora Nair Portela; Excelentíssimo Senhor Artur
Almada Lima Filho, Desembargador aposentado e Presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de Caxias; senhores convidados,
Francisco e família aqui presentes, por uma feliz coincidência do destino
que Deus tem me reservado, a Carla, aqui presente, me abordou um dia
e disse: “César, nós precisamos prestar uma homenagem a uma pessoa”.
Eu disse: “Mande o nome”, e ela mandou. Mas por trás de um talento
que, na verdade, o que nós estamos homenageando aqui é um talento,
um talento raro, um talento maranhense de uma raridade, há pouco tive
a felicidade de estar com Bruna, de conhecer um pouco da sua
historiografia, da sua luta que se assemelha muito a nossa aqui, que um
dia desbravamos, e chegamos onde chegamos. A Bruna foi persistente,
insistente e uma pessoa que soube tirar proveito daquilo que Deus lhe
deu: seu talento, seu inegável talento. Aquilo a que nós assistimos
agora aqui parece ser fácil depois de uma história consumada, depois
de tudo aquilo feito, quando ela se apresenta numa sincronização
perfeita, e olha que nada entendo disso, mas não é preciso você ser
decodificador de balé, é apenas necessário você ser um observador
para que possa extrair dali o que significa um talento. Eu vi e assisti
mais uma vez, mas por traz dessa vitoriosa passagem de Bruna, para
estar no Bolshoi, houve sofrimentos, teve resiliência, teve abnegação,
houve muitas coisas, Bruna, que eu pude conhecer um pouco mais do
que as frias letras que me colocaram aqui. O pai e a mãe largaram tudo
e foram até Joinville, um transferido, e outro pediu renúncia do seu
emprego em favor desse talento. Tenho certeza de que, se perguntasse
para a mãe se estava arrependida de ter deixado, ela me diria sem
sombra de dúvida: “Não. Eu perderia mais outro emprego que eu
tivesse na minha vida para te ver com o sucesso que tu estás tendo no
Bolshoi. Tudo isso parece ser muito simples ainda. Quando nós nos
aprofundamos mais, nós podemos ver que não é. Doze anos Bruna
trabalhava já na única escola tentáculo do Bolshoi, no mundo, em
Joinville. Me dizia com lágrimas, ali o meu querido Francisco, do
orgulho que tinha. E quando ela me disse que duzentos e quarenta
pessoas que participam do Bolshoi, tem seis estrangeiros, dois

brasileiros, ela uma, o outro o marido, vamos respeitar o talento dessa
caxiense, que eu tenho certeza, amada, que você agora está orgulhoso
ainda mais de ver alguém da tua terra poder desbravar o mundo do
Bolshoi. Quando eu ainda muito nanico, muito pequeno, sem
conhecimento, já ouvia falar no Bolshoi, parece uma coisa surreal.
Mas nada, nada, nada supera o talento, nada supera o talento. E o
talento seu, Bruna, fez com que você conseguisse chegar aonde chegou.
Aqui tem coisas importantes da tua vida de 2004, quando recebeu o
prêmio da Fundação Galina Ulanova, premiação para o jovem talento,
por indicação dos grandes bailarinos, Vladimir Vassiliev. Certo, Bruna?
“Quando eu disse “Vassiliev”, ela disse “Vassiliev”. Eu digo eu não
entendo russo. Eu tenho aqui alguma coisa, mas o certo é que eu fui no
rumo agora do Vassiliev, talentoso bailarino de umas épocas passadas,
mas que tem memórias irretocáveis da vida desse cenário do Bolshoi. E
aí foi Bruna. Mais para frente, na Rússia. E ela me dizia que o pai
queria ir justamente no frio, quando dava 40 graus. Francisco disse eu
quero ir é para essa época porque me adaptei bem. Mentira! Ele disse
que nunca mais quer voltar naquele frio. Ele prefere os verões de lá
para ele poder estar perto da filha, da alimentação, como um
caleidoscópio voltado para a história, a Bruna me falava da alimentação
de lá, da forma com que trabalhava. Eu perguntei assim: E esse corpo
teu? Aí eu fiquei imaginando o meu, o de Francisco, como é que a gente
podia se segurar na ponta dos pés agigantados do jeito que nós estamos
com essa adiposidade exagerada? Nunca, mas fui além e perguntei
assim: é um suplemento vitamínico? E ela disse olha minhas roupas
são pesadas, um calor infernal e às vezes eu tenho que torcer aquela
veste que está ali dentro. É só para quem quer, para quem quer vencer
mesmo. Mas, Bruna, eu quero dizer para você que você me ensinou
muita coisa ali naquele momento do Bolshoi, que não é só simplesmente
um teatro, mas tem muitas outras situações que permeiam aquele campo.
Mas uma coisa eu aprendi muito mais ainda: você é um orgulho. Deve
ser um orgulho não só para sua família, mas deve ser para todo caxiense
que está aqui presente que, às vezes, até ignora os talentos que tem.
Devemos lembrar de Gonçalves Dias. Mas eu quero que um dia alguém
escreva um livro e que lá coloque que nós temos a Bruna também, que
venceu as intemperes da vida, que não é fácil quando você quer. E ela
o pai me dizia: César, ela queria ir para Inglaterra. Queria ir para a
França. Se recusava morar na Rússia. E foi, venceu, adorou. E só nos
resta uma coisa aqui os nossos aplausos a você, Bruna, pelo seu talento,
pelo mérito que essa Casa lhe dá de receber aqui a Medalha João do
Vale. É bonito vencer, mas é mais bonito vencer com talento 240
profissionais no mundo, 06 estrangeiros e 01 ‘maranhensezinho’ lá.
Olha, é preciso ser bom. Muito bom, Neymar só existe um, Cristiano
Ronaldo só existe um. E Bruna só existe uma. Parabéns, Bruna, sucesso!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Convido agora o Deputado César
Pires, para fazer a entrega da Medalha do mérito Legislativo João do
Vale à bailarina Bruna. E com certeza, deputado César Pires, quantas
vezes João do Vale já passou ali por Caxias, vindo de Teresina para ir
para Pedreiras, jamais imaginaria que ele teria uma medalha em
homenagem à sua história e homenageando uma jovem e bela com o seu
nome, uma Medalha João do Vale. Parabéns mais uma vez. E agora de
forma justa também, convido o deputado César Pires para presidir a
Sessão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu prefiro que V.
Ex.ª, se permitir, conclua o serviço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Não estou dizendo que é um príncipe,
é um lorde inglês. E eu fico maravilhado de ter iniciado, na legislatura
passada, quatro anos nesta Casa com o convívio desse lorde inglês,
desse príncipe. E Deus me deu a grata satisfação de renovar o meu
mandato, agradeço a Deus e ao povo do Maranhão e, mais uma vez, ter
o convívio com o deputado César Pires, que amo de coração, que amo
de paixão. E essa homenagem é fruto desse coração sensível desse
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homem. Muito obrigado, deputado César Pires, muito obrigado.
Contendo a emoção, assistiremos agora a apresentação da bailarina
Alicia Saul, uma variação das fadas, do ballet, de Bela Adormecida,
uma homenagem do Ballet Olinda Saul.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Parabéns pela apresentação, foi
maravilhosa. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Muito
obrigado por ter vindo e nos presentear com essa belíssima
apresentação. E eu concedo agora a palavra à bailarina Bruna, para que
ela possa falar conosco.

A SENHORA BAILARINA BRUNA GAGLIANONE – Bom
dia! Nós, bailarinos, estamos acostumados a dançar, contar uma história
sem falar nada, mas hoje eu vou tentar falar um pouquinho do que eu
escrevi. Exmo. Senhor Deputado Wellington do Curso, hoje, Presidente
desta Sessão, Exmos. Deputados, Senhoras e Senhores, bom dia!
Inicialmente, eu quero agradecer a todos que me honraram com a
presença. Meus agradecimentos aos Deputados que aprovaram esta
homenagem, especialmente, ao Deputado Federal Edilázio Júnior e ao
Deputado Estadual César Pires, autor da Proposição. Sinto-me muito
feliz e honrada em receber a Medalha João do Vale, esta que é o maior
Mérito Legislativo e Cultural do Maranhão. Essa Medalha representa
muito mais do que reconhecimento ao meu trabalho e minha dedicação
à dança representando meu estado pelo mundo. Neste ato solene,
reafirmamos a importância de valorizar aquilo que é inerente ao povo
brasileiro e maranhense, a arte. Essa que transforma realidades, constrói
caminhos, abre novos horizontes e enriquece a todos aqueles que têm
acesso e podem desfrutá-la. Sou privilegiada em representar o Maranhão
mundo afora e servir de exemplo para tantos jovens talentosos que
almejam alcançar o seu nicho social e levar a cultura maranhense aos
quatro cantos da terra. Não há méritos sem esforços, e aqui eu posso
dizer que o esforço não é apenas meu, mas nosso. Hoje aqui eu sou
apenas uma representante de todos aqueles que agem para o
desenvolvimento cultural do nosso Estado. Todas minhas amigas,
conhecidos, colegas de profissão que se entregam à arte, à dança e
fazem por onde acontecer. O nosso esforço é coletivo, por isso o
mérito é nosso. E como falar de esforço sem mencionar aqueles que são
a minha base, o meu apoio incondicional, a minha família. Os meus
pais que tanto me apoiaram e apoiam e que abdicaram de muitas coisas
para que eu pudesse realizar o meu sonho. Toda minha gratidão a
vocês, muito obrigada. Que a arte continue sendo valorizada e
incentivada em nosso estado e em nosso país. Para encerrar, deixo aqui
meu pensamento de Michele Aparecida Domingues: “A vida de uma
bailarina é cheia de desafios e obstáculos que nos causam dor e
sofrimento. Porém, não há emoção maior do que a glória e o prazer que
sentimos no dia de um espetáculo.” Muito obrigada a todos. Obrigada
pelas suas lindas palavras e obrigada a todos que estão aqui hoje.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – O Parlamento estadual nos reserva
todos os dias. Além de legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro
público, fiscalizar o Executivo, nós temos a oportunidade, nesta Casa,
também de homenagear pessoas especiais, homenagear maranhenses.
E essa justa homenagem de hoje vai ficar gravada nos nossos corações,
nas nossas mentes, nos Anais da Casa. Está sendo transmitida ao vivo
pela TV Assembleia e todos que estão em casa estão acompanhando
este momento maravilhoso, este momento especial de pessoas que
fazem a diferença, de pessoas que são únicas, de pessoas que são
abençoadas por Deus e pessoas que foram colocadas no mundo para
iluminar, para irradiar a alegria, irradiar bênçãos e para fazer a felicidade
de outras pessoas. Eu concedo a palavra agora ao Deputado César
Pires para fazer as considerações finais.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu quero agradecer
a vocês, agradecer a você, Carlinha, pela oportunidade que me deu de
conhecer a Bruna e sua família e poder, por trás do nome, da pessoa,

conhecer seu talento e sua obra. E dizer, Bruna, que eu fiquei
extremamente feliz de poder homenagear uma pessoa como você, com
o talento reconhecido que você tem, saber da sua historiografia de
bravura e de dedicação. Continue tua saga, sem trégua, sem trincheira
rumo a tudo aquilo que tu planejaste na tua vida. A você, Wellington,
mais uma vez o meu reconhecimento, o meu abraço por você, por tudo
o que você tem dito em relação a mim. A professora da UFMA aqui
chefe, pela forma prestigiada, ao Almada Filho aqui conosco, a família,
a minha equipe de trabalho, a Assembleia. E, Bruna, ainda quero te ver
ainda mais e mais talentosa do que tu já és. Sucesso a toda a família por
ter abraçado a causa da Bruna, parabéns a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Tem um jargão popular que diz que
tudo o que é bom dura pouco. Nós chegamos ao final dessa brilhante
Sessão. Mais uma vez Carlinha, amiga do nosso amigo Deputado
Edilázio, que durante quatro anos eu estive com ele aqui. Ele teve oito
anos nesta Casa. Hoje, Deputado federal, um dos deputados federais
mais atuantes que o Maranhão tem. Então parabéns, Carlinha. Parabéns
a todos os assessores de Edilázio, à irmã de Edilázio, todos os assessores
do Deputado César Pires, que eu tenho um carinho especial por todos
vocês. Mais uma vez, Deputado César Pires, parabéns pela justa
homenagem. Mais uma vez, parabéns à Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, em nome do Presidente Othelino, Presidente
desta Casa, em nome de todos os deputados estaduais. Muito obrigado
por terem vindo à Assembleia, terem vindo à Casa do Povo. Que Deus
continue abençoando a vida de vocês. Uma ótima segunda feira, uma
ótima semana a todos, um ótimo mês de setembro, um ótimo final de
2019 ainda. Que Deus estenda as mãos poderosas sobre a vida de cada
um de vocês. E, Bruna, que tudo que tu possas tocar seja próspero e
abençoado em nome de Jesus, amém? Amém! Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

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 024/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 960/2019

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Coronel Jorge Allen Guerra Luongo, natural da
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Coronel Jorge Allen Guerra Luongo, natural da cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra 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 10 de setembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDREIA
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, REALIZADA AOS 04 DIAS DO
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MÊS DE SETEMBRO DO ANO  DE 2019,  ÀS OITO HORAS E
TRINTA MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO
“LÉO FRANKLIN”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
FÁBIO MACÊDO – PRESIDENTE
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA
DEPUTADO PAULO NETO
DEPUTADO CIRO NETO
DEPUTADO ARNALDO MELO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 005/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

305/2019 – que Cria a Política Estadual de Incentivo à Formação de
Bancos Comunitários de Sementes   e Mudas no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado FÁBIO MACÊDO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIN”DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 10  de setembro  de 2019.

LUCIA MARIA OLIVEIRA FURTADO LOPES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 013/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 371/

2019, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei nº 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.”

Destaca-se que, o referido Projeto de Lei já tramitou na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 465/2019), obtendo o
parecer de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do
texto original.

Em observância ao princípio do devido processo legislativo,
além da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade que é
realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, há análise
de mérito a ser realizada pelas Comissões temáticas como a presente
Comissão.

Em suma, a Propositura de Lei está alterando (adequando) a
vinculação da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural do Maranhão - AGERP/MA, que passa para estrutura da
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF e acrescentando
competências à referida Agência, bem como está prevendo que a
AGERP/MA terá direito a recursos pela elaboração e execução de
planos e projetos rurais.

Registra a Mensagem Governamental que as mudanças, ora
propostas, através da proposição de Lei sob exame fazem-se necessárias
para garantir o contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão para o fomento da produção
agropecuária e, por conseguinte, a própria supremacia do interesse
público.

Com efeito, o requisito precípuo é o interesse público, neste
caso, consubstanciado no atendimento às necessidades da
Administração Pública, visto que a Agência Estadual de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP/MA tem por
finalidades coordenar e executar a política estadual de pesquisa,

desenvolvimento, assistência técnica aos setores agropecuários,
agroextrativistas, agroflorestal e pesqueiros do Estado do Maranhão.

 Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.

Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 371/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de setembro de 2019.

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 017 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 237/

2019, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que “Dispõe
sobre o Cadastro Estadual de Informações para Proteção da Infância
e da Juventude para Proteção da Infância e da Juventude do Estado do
Maranhão.”

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei
distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, com emenda (Parecer nº 454/2019). Posteriormente, a
Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para
análise meritória.

Esclarece a justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei
visa instituir o Cadastro Estadual de Informações para Proteção da
Infância e da Juventude do Estado do Maranhão – Cadastro de
Pedófilos.

Esclarece ainda, que é oportuno destacar que outros Estados
da Federação (como São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul) já
contam o respectivo cadastro em operação e aptos a ajudar no curso
das investigações.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “g”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à criança e
adolescente, caso em espécie.

Com efeito, a iniciativa tratada na propositura é de grande
relevância por tratar de medida de interesse social e traduz todo o
esforço para proteger crianças e adolescentes de práticas abomináveis.
Com a implantação do referido Cadastro teremos melhores resultados
para combater essas atrocidades e dar um apoio à rede que atua na
defesa dos direitos da criança e do adolescente, possibilitando um
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ponto de partida para as investigações policiais e que facilitará um
monitoramento dos criminosos.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela
aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de
Lei nº 237/2019.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos

e das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 237/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
   SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 10 de setembro de 2019.

Dep. Duarte Júnior-Presidente e Relator
Dep. Edivaldo Holanda
Dep. Wendell Lages
Dep. Adriano
Dep. Paulo Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 524 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 020/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Rigo Teles, manifestando Congratulações à estudante
Yasmin Sousa da Silva, ao estudante Bruno Coimbra Silva, ambos da
UI Marcelino Miranda e ao estudante Caetano Silva Souza, da UI
Maria Lenir Araújo Meneses, do Município de Barra do Corda,
ganhadores da Medalha de Bronze da 14ª edição da Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP, bem como as diretorias
da respectivas escolas, com o seguinte texto: “Parabéns aos heróis
barra-cordenses vencedores de uma olimpíada onde a disputa não foi
a força nem a agilidade, mas a inteligência e o saber. Para o povo
barra-cordense é motivo de orgulho e de satisfação essa vitória que
além de engrandecer nossa terra, também é motivo de exemplo aos
jovens que buscam nas salas de aulas uma aprendizagem que os
façam também lutadores por uma Brasil digno e justo. Parabéns a
diretoria da UI Marcelino Miranda e da UI Maria Lenir Araújo
Meneses, bem como aos professores que muito contribuíram para
essa importante vitória e contribuem para crescimento das cidadãs e
dos cidadãos do futuro. Parabéns aos pais desses jovens estudantes
que souberam cumprir a missão de ensinar aos filhos os princípios de
cidadania e dignidade, fundamentos para uma vida exemplar.”

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 020 /2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação da Moção nº 020/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator : Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Junior
Deputado Doutor Yglésio



QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019 25



QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019 27



QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA28

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


