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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24.09.2019

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

1. PROJETO DE LEI N°439/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 071/2019), QUE
“ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI Nº 10.709/2017,
QUE INSTITUI COM SUBSÍDIO COMPLEMENTAÇÃO AO
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INCENTIVO À
PRODUÇÃO E AO CONSUMO DE LEITE – PAA LEITE”, E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS, COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE. RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO.

II – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 508/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 400/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO
Dr. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO
“PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA”, A SER
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO
DO MARANHÃO.

lll - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 080/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO PADRE
LUIGI RISSO, NATURAL DE ROMA (ITÁLIA) E RADICADO
EM PINHEIRO (MA) – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 081/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ,
(ANEXADO O PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
087/19 - AUTORA DEPUTADA DRA.THAIZA HORTEGAL) QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO PADRE LUIGI RISSO, NATURAL DE ROMA
(ITÁLIA) E RADICADO NA CIDADE DE PINHEIRO (MA) –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR

DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 054/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, CONCEDE
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO ENGENHEIRO FRANCISCO DE ASSIS PERES
SOARES, ATIVISTA DAS CAUSAS DO TRÂNSITO NO
MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 074/
2019, SENDO ANEXADO O PRL  084/2019, AMBOS DE
AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, CONCEDE O
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ REIS
NETO – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 088/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO SENHOR ABRAÃO DOS SANTOS SERRA,
NATURAL DO POVOADO PORÃOZINHO/MUNICÍPIO DE
PINHEIRO-MA. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 099/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN, AO SR. FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA EX-
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS NA AGRICULTURA DO MARANHÃO
(FETAEMA). COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9.REQUERIMENTO N° 495/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 397/2019,
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E
VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

10.REQUERIMENTO N° 509/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS ATLETAS DA EQUIPE
CF BALSAS, CAMPEÕES EM TODAS AS CATEGORIAS DO
CAMPEONATO OPEN CROSSFIT EM IMPERATRIZ.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

11. REQUERIMENTO N° 514/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE
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LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 334/2019, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE
SOBRE A PRÁTICA DA BLACK FRIDAY EM
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

12. REQUERIMENTO Nº 519/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ÀS
11 HORAS, EM HOMENAGEM AOS 29 ANOS DE PASTORADO
DO PR. MÁRVEL MIRANDA PORTO.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO N° 515/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER
Nº 468/2019, ORIUNDO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 327/2019, QUE REJEITOU A PROPOSIÇÃO DE
SUA AUTORIA, QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE
PARA QUE OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS PRESTADOS
DE FORMA CONTÍNUA ESTENDAM O BENEFÍCIO DE NOVAS
PROMOÇÕES A CONSUMIDORES ANTIGOS.

14. REQUERIMENTO N° 516/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA NA SESSÃO
PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO (QUARTA-
FEIRA) DO ANO EM CURSO, EM RAZÃO DE SUA
PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, CONFORME
COMPROVAÇÃO ANEXA.

15. REQUERIMENTO N° 517/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA RETIRADA DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 403/2019, DE SUA AUTORIA.

16. REQUERIMENTO N° 518/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA CONSIGNADA, NOS ANAIS DESTA CASA,
MENSAGEM DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO
DE MARIA DO SOCORRO BRANDÃO DE FARIAS, MÃE DO
ATUAL PREFEITO DE BACABAL, EDVAN BRANDÃO DE
FARIAS, QUE OCORREU NA NOITE DE SÁBADO, 21 DE
SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE BACABAL – MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 24/09/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 472/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que modifica e acrescenta dispositivos na
Lei Estadual Nº 5.315, de 11 de janeiro de 2010, que concede passagem
intermunicipal gratuita aos portadores de câncer, AIDS, doenças renais
e cardíacas crônicas no Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 473/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que institui a Política Estadual de Educação
Preventiva e de Combate ao Preconceito Contra a Hanseníase, demais
doenças raras e genéticas no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 474/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a isenção do pagamento
das tarifas de energia elétrica às famílias de pessoas portadoras de
hanseníase, hemofilia, demais doenças raras e genéticas do Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 475/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que institui a Semana Estadual de
Conscientização sobre Doenças Raras e Genéticas nas escolas do Estado
do Maranhão, realizar-se anualmente, na segunda semana de março, e
dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 476/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que dispõe sobre o desembarque de mulheres,
idosos e pessoas com deficiência nos transportes intermunicipais do
Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 122/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Sr. José Antônio André Viegas natural de
Portugal.

7. MOÇÃO Nº 029/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Juiz, Dr. Alexandre Lopes Abreu, por todo
empenho e dedicação por ser a frente do FONAMEC.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 468/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre a reserva de imóveis de
programas habitacionais no Estado do Maranhão para famílias que
possuam membros portadores de microcefalia na forma que especifica.

2. PROJETO DE LEI Nº 469/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
assistência odontológica nas unidades hospitalares, e ainda aos pacientes
portadores de doenças crônicas nos hospitais públicos e/ ou privados
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 470/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que impõe vedação a nomeação para cargos
comissionados de indivíduos, no âmbito do Estado do Maranhão, que
tenham tido trânsito em julgado de Medidas Protetivas de Urgência
julgadas como procedentes de acordo com a Lei Federal Nº 11.340 de
07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.

4. PROJETO DE LEI Nº 471/19, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que inclui no Calendário Cívico do Estado do
Maranhão o tradicional Festival do Peixe, realizado anualmente na
segunda quinzena do mês de setembro, no Povoado Santa Maria,
Município de Lago Verde – MA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 121/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Edmar Serra Cutrim.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 466/19, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que dispõe sobre Campanha Educativa
Publicitária de alerta para a população sobre o período de “Defesos”,
no âmbito do Estado do Maranhão e fixa outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 467/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
formação em curso superior de Educação Física para a docência da
disciplina Educação Física nas instituições de ensino públicas e privadas
no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 120/19,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
Título de Cidadã Maranhense a Simone da Silva Fonseca.

4. PROJETO DE LEI Nº 464/19, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a reestruturação organizacional, transformação e
alteração de cargos comissionados da Estrutura Administrativa da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

5. MOÇÃO Nº 028/19, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, que envia Moção de Apoio ao Senado Federal, pelo Projeto
de Lei Nº 1615 de 2019, que “dispõe sobre a classificação da visão
monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, assegurando a
pessoa com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos
na legislação para a pessoa com deficiência. Altera a Lei 13.146, de 6 de
julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 463/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a inclusão da temática
contra a violência às mulheres e meninas no currículo escolar das escolas
públicas do Estado do Maranhão.
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2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 116/19,

de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Roberto
Henrique da Silva Lima, Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 024/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração aos Policiais Militares: SD PMMA Alves Oliveira,
SD PMMA Lima, SD PMMA Célio, do Esquadrão Águia do 37º BPM
de Grajaú pela atitude de prestar apoio moral e de incentivo ao garoto
Adão que foi humilhado por vender “cremosinhos” pelas ruas da Cidade
de Grajaú.

4. MOÇÃO Nº 025/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela Equipe de Futebol do Sociedade Imperatriz de
Desportos (Imperatriz), por todo empenho e dedicação do time durante
o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, que em seu retorno à
divisão chegou a disputar o acesso a Série B do Campeonato Brasileiro
de Futebol.

5. MOÇÃO Nº 026/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela Equipe de Futebol do Sampaio Corrêa, por
todo empenho e dedicação do time durante o Campeonato Brasileiro
de Futebol da Série C, que culminou na classificação para o campeonato
da segunda divisão nacional.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 117/19,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Doutor em Direito Ulisses Schwarz Viana.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 118/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Celio Henrique
Lima Alves, Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

8. MOÇÃO Nº 027/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao trabalho realizado pela Promotora de Justiça
Cristiane Maia Lago, ao encabeçar o projeto “Rede do Bem: Estamos
Aqui Para Ajudar” juntamente com mais de 70 parceiros, entre eles a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que culminou num
evento realizado no último dia 10 de setembro no Centro Histórico de
São Luís.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 119/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Sr. Wesleyson
Alves de Oliveira, Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 23 DE SETEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,

Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Roberto Costa,  Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, César Pires, Doutor
Leonardo Sá, Hélio Soares, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Vinícius Louro e Zé
Gentil.

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - 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 EDIVALDO HOLANDA (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 472 / 19

Modifica e acrescenta dispositivos na Lei Estadual
nº. 5.315, de 11 de janeiro de 2010, que concede
passagem intermunicipal gratuita aos portadores
de câncer, AIDS, doenças renais e cardíacas
crônicas no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1º. O artigo 1º da Lei Estadual nº 5.315, de 11 de janeiro de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica assegurada passagem gratuita nas linhas de
transportes intermunicipais aos portadores de câncer, AIDS, doenças
renais, cardíacas crônicas, hanseníase, hemofilia e demais doenças raras
e genéticas no Estado do Maranhão, quando inviabilizado seu
atendimento pela rede pública, no município de origem.

Parágrafo único. (...).” (NR)
Art. 2°. O artigo 3º da Lei Estadual nº 5.315, de 11 de janeiro de

2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Deverá ser disponibilizado um mínimo de 5 (cinco)

vagas em cada veículo das linhas intermunicipais correspondentes.”
(NR)

Art. 3º. O artigo 4º da Lei Estadual nº 5.315, de 11 de janeiro de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Os órgãos estaduais competentes darão a devida
publicidade, regulamentação e fiscalização para o fiel cumprimento
desta Lei.” (NR)

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias
após sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como
Constituição Cidadã, consagrou em seu artigo 5º, caput que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

O presente Projeto de Lei foi concebido em sintonia com as
carências da população a ser beneficiada e reflete grande preocupação
com a situação dos portadores de doenças raras e genéticas – pessoas
com a vida pontuada por dificuldades e limitações, cuja superação
exige cuidados médicos, amparo e assistência permanente. Não raro, o
atendimento a suas necessidades envolve recursos financeiros – por
exemplo, para custeio de tratamento médico que os pacientes não
encontram à sua disposição gratuitamente, ou dependem da realização
de uma viagem para ter acesso a centros especializados onde o
tratamento é oferecido.

Dessa forma, este projeto de lei tem por objetivo elevar os
efeitos da Lei Estadual nº. 5.315, de 11 de janeiro de 2010, que se
constituirá em instrumento fundamental para o aperfeiçoamento das
diretrizes e consecução dos objetivos definidos pela legislação vigente,
para a proteção dos direitos da pessoa com doenças raras e genéticas.

Dito isso, a aprovação do presente Projeto de Lei é
imprescindível para garantir mais efeitos a Lei Estadual nº. 5.315, de
11 de janeiro de 2010, em nível estadual e mais direitos às Pessoas
Doenças Raras e Genéticas. Dessa maneira, conseguiremos o
aperfeiçoamento e a modernização do Estado do Maranhão garantindo
mais efetividade do Poder Público e o respeito aos Direitos Humanos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual.

LEGISLAÇÃO CITADA
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
Lei Estadual nº. 5.315, de 11 de janeiro de 2010;
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PROJETO DE LEI Nº 473 / 19

Institui a Política Estadual de Educação Preventiva
e de Combate ao Preconceito Contra a Hanseníase,
Demais Doenças Raras e Genéticas no Estado do
Maranhão.

Art. 1º. Fica instituída a Política Estadual de Educação
Preventiva e de Combate ao Preconceito Contra a Hanseníase, Demais
Doenças Raras e Genéticas no Estado do Maranhão.

Art. 2°. São objetivos da Política instituída por esta lei:
I – reduzir o processo de exclusão social dos portadores de

hanseníase, demais doenças raras e genéticas;
II – estimular ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e

legais relacionadas com a hanseníase, demais doenças raras e genéticas;
III – incentivar a participação da sociedade nas iniciativas

voltadas para a prevenção e a erradicação da hanseníase, demais doenças
raras e genéticas;

IV – divulgar periodicamente informações científicas e éticas
em defesa da cidadania da população portadora de hanseníase, demais
doenças raras e genéticas.

Art. 3º. Fica a critério da Secretaria Estadual de Saúde firmar
convênios com outros órgãos públicos, entidades, associações e
empresas de iniciativa privada, sempre que necessário, a fim de
estabelecer trabalhos conjuntos acerca da hanseníase, demais doenças
raras e genéticas.

Art. 4º. Na implementação da Política Estadual de Educação
Preventiva e de Combate ao Preconceito Contra a Hanseníase, Demais
Doenças Raras e Genéticas, serão observadas as seguintes diretrizes:

I – educação preventiva, que compreende um conjunto
articulado de ações e serviços preventivos, individuais ou coletivos,
com o objetivo de facilitar o acesso à informação e à orientação, bem
como a espaços destinados ao desenvolvimento integral do cidadão;

II – atenção integral ao portador de hanseníase e sua rede social,
que compreende o conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais,
que engloba indicadores de qualidade de vida, qualidade das relações
interpessoais, inclusão social e participação por meio do controle social,
constituídos a partir de uma visão integrada da saúde, visando a redução
de danos;

III – contribuição ao debate sobre a hanseníase, demais doenças
raras e genéticas e a eliminação do preconceito contra os portadores,
que compreende a divulgação de estudos e experiências nas áreas de
saúde, educação e cidadania, visando à qualificação do planejamento
de ações integradas da política de erradicação da hanseníase, demais
doenças raras e genéticas e de combate ao preconceito.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias
após sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, também conhecida como

Constituição Cidadã, consagrou em seu artigo 5º, caput que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Segundo o Ministério de Saúde, as doenças raras não têm cura.
Em geral são crônicas, progressivas, degenerativas e podem levar à
morte. No entanto, um tratamento adequado é capaz de reduzir
complicações e sintomas, assim como impedir o agravamento e evolução
da doença. O Ministério da Saúde está revisando a elaboração de
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para doenças
raras, buscando unificar procedimentos em documentos já existentes.

Atualmente, existem 36 PDCTS de doenças raras, que orientam
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais

de saúde sobre como realizar o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação
dos pacientes, bem como a assistência farmacêutica no SUS.

A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade.
As referências mais remotas datam de 600 a.C. e procedem da Ásia,
que, juntamente com a África, são consideradas o berço da doença.
Entretanto, a terminologia hanseníase é iniciativa brasileira para
minimizar o preconceito secular atribuído à doença, adotada pelo
Ministério da Saúde em 1976. Com isso, o nome Lepra e seus adjetivos
passam a ser proibidos no País.

O Brasil ocupa a 2ª posição do mundo, entre os países que
registram casos novos. Em razão da elevada carga, a doença permanece
como um importante problema de saúde pública no País.

Dito isso, a aprovação do presente Projeto de Lei é
imprescindível para garantir a conscientização e instituir a Política
Estadual de Educação Preventiva e de Combate ao Preconceito Contra
a Hanseníase, Demais Doenças Raras e Genéticas. Dessa maneira,
conseguiremos o aperfeiçoamento e a modernização do Estado do
Maranhão, garantindo mais efetividade do Poder Público e o respeito
aos Direitos Humanos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

LEGISLAÇÃO CITADA
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988;

PROJETO DE LEI Nº 474 / 19

Dispõe sobre a isenção do pagamento das tarifas
de energia elétrica às famílias de pessoas
portadoras de hanseníase, hemofilia, demais
doenças raras e genéticas do Estado do Maranhão.

Art. 1º. Ficam isentas do pagamento das tarifas de energia
elétrica as famílias de pessoas portadoras de hanseníase, hemofilia,
demais doenças raras e genéticas do Estado do Maranhão.

Art. 2°. Para gozar do benefício referido no artigo anterior, as
famílias são obrigadas a atender as seguintes exigências:

I – residir em casa de, no máximo, 80 (oitenta) metros
quadrados;

II – usufruir de renda mensal per capita de no máximo 1 (hum)
salário mínimo.

Art. 3º. A isenção de que trata esta Lei começará a vigorar
noventa dias após a solicitação ao benefício às empresas prestadoras
dos serviços.

 Art. 4º. As empresas prestadoras dos serviços poderão solicitar
do Estado os valores objeto da isenção prevista nesta Lei.

Art. 5º. Ficará a cargo do Poder Executivo Estadual regulamentar,
no que for necessário, a presente Lei.

Art, 6º. Esta Lei entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias
após sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como
Constituição Cidadã, consagrou em seu artigo 5º, caput que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

O conceito de Doença Rara (DR), segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), é a doença que afeta até 65 pessoas em cada
100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Na União
Europeia, por exemplo, estima-se que 24 a 36 milhões de pessoas têm
doenças raras. No Brasil há estimados 13 milhões de pessoas com
doenças raras, segundo pesquisa da Interfarma.
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Existem de seis a oito mil tipos de doenças raras, em que 30%

dos pacientes morrem antes dos cinco anos de idade; 75% delas afetam
crianças e 80% têm origem genética. Algumas dessas doenças se
manifestam a partir de infecções bacterianas ou causas virais, alérgicas
e ambientais, ou são degenerativas e proliferativas.

Segundo o Ministério da Saúde, atualmente existem no Brasil
cerca de 240 serviços que oferecem ações de assistência e diagnóstico.
No entanto, por se tratar de doenças raras, muitas vezes elas são
diagnosticadas tardiamente. Além disso, os pacientes geralmente
encontram dificuldades no acesso ao tratamento.

Dito isso, a aprovação do presente Projeto de Lei é
imprescindível para garantir a isenção do pagamento das tarifas de
energia elétrica às famílias de pessoas portadoras de hanseníase,
hemofilia, demais doenças raras e genéticas do Estado do Maranhão.
Dessa maneira, conseguiremos assegurar o mínimo de direitos
fundamentais, mais efetividade do Poder Público e o respeito aos
Direitos Humanos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

LEGISLAÇÃO CITADA
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988;

PROJETO DE LEI Nº 475 / 19

Institui a Semana Estadual de Conscientização
sobre Doenças Raras e Genéticas nas escolas do
Estado do Maranhão, a realizar-se anualmente,
na segund a semana de março, e dá outras
providências.

Art. 1º. Fica instituída a Semana Estadual de Conscientização
sobre Doenças Raras e Genéticas nas Escolas do Estado do Maranhão,
a realizar-se, anualmente na segunda semana de março, com os seguintes
objetivos:

I – Proporcionar a instrução dos alunos sobre as doenças raras
e genéticas;

II – Estimular reflexões e debates sobre o combate à
discriminação contra portadores de doenças raras e genéticas;

III – Instruir e esclarecer dúvidas acerca da Convenção
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência no que for relacionado
aos portadores de doenças raras e genéticas.

Parágrafo único – Essa semana passará a fazer parte do
Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 2° As ações citadas no artigo anterior terão formato de
roda de conversa com professores eleitos pelos alunos ou com
convidados devidamente capacitados para discutirem os temas.

Parágrafo único – Os professores eleitos ou convidados deverão
possuir formação acadêmica em ciências humanas e da saúde.

Art, 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 23 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como
Constituição Cidadã, consagrou em seu artigo 5º, caput que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

O conceito de Doença Rara (DR), segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), é a doença que afeta até 65 pessoas em cada
100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Na União
Europeia, por exemplo, estima-se que 24 a 36 milhões de pessoas têm

doenças raras. No Brasil há estimados 13 milhões de pessoas com
doenças raras, segundo pesquisa da Interfarma.

Existem de seis a oito mil tipos de doenças raras, em que 30%
dos pacientes morrem antes dos cinco anos de idade; 75% delas afetam
crianças e 80% têm origem genética. Algumas dessas doenças se
manifestam a partir de infecções bacterianas ou causas virais, alérgicas
e ambientais, ou são degenerativas e proliferativas.

As pessoas com doenças raras enfrentam gigantescas
dificuldades sociais, as barreiras são muitas vezes intransponíveis. O
preconceito a estas deficiências e aos sintomas físicos pouco comuns
destas patologias é frequente, assim como a visão assistencialista que
entende esses indivíduos como um peso para a sociedade e não como
parte integral desta. Muitos acabam isolados socialmente, devido à
falta de estrutura adequada às suas necessidades específicas, em escolas,
universidades, locais de trabalho e centros de lazer. A grande maioria
das pessoas com doenças raras não tem acesso às condições necessárias
para atingir seu pleno potencial.

Segundo o Ministério da Saúde, atualmente existem no Brasil
cerca de 240 serviços que oferecem ações de assistência e diagnóstico.
No entanto, por se tratar de doenças raras, muitas vezes elas são
diagnosticadas tardiamente. Além disso, os pacientes geralmente
encontram dificuldades no acesso ao tratamento.

Para contempla estas questões e restabelecer a cidadania real
das pessoas com doenças raras é preciso contemplá-las em todas as
discussões a respeito de suas necessidades.

A ideia de uma semana de conscientização a respeito de doenças
raras já é utilizada na Inglaterra e outros países com muito sucesso
para incluir estas pessoas, crianças e adolescentes e criar na comunidade
um ambiente mais adequado para a convivência social destas pessoas,
já tão marginalizadas pelo sofrimento da própria patologia.

Dito isso, solicito a aprovação do presente Projeto de Lei
garantir o mínimo de direitos fundamentais para essa população
vulnerável, mais efetividade do Poder Público e o respeito aos Direitos
Humanos.

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

LEGISLAÇÃO CITADA
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988;

PROJETO DE LEI Nº 476 / 19

Dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos
e pessoas com deficiência nos transportes
intermunicipais do Estado do Maranhão.

Art. 1º – Fica autorizado o desembarque de mulheres, idosos e
pessoas com deficiência, nos transportes coletivos intermunicipais do
Estado do Maranhão, em local diverso dos pontos de parada regulares,
no período das 22 horas às 5 horas do dia seguinte, quando for solicitado.

Parágrafo Único – Para as finalidades dessa lei, os condutores
dos transportes intermunicipais são obrigados a desembarcar mulheres,
idosos e pessoas com deficiência, bem como seus acompanhantes, em
local que os mesmos indiquem, sob pena de multa.

Art. 2º - A multa por descumprimento do disposto no
caput do artigo anterior desta Lei é de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por
infração comprovada, a contar da data fixada para cumprimento.

Art. 3º –  Os locais indicados para o desembarque deverão
obedecer ao trajeto regular da linha, excetuados os proibidos para
estacionamento de veículos.

Art. 4º - A empresa que dispuser de serviço de transporte
público coletivo de ônibus deverá realizar campanhas para divulgar o
teor desta lei, com informativos nos pontos de ônibus, bem como na
parte interna dos veículos de transportes intermunicipais.
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Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará os dispositivos

dessa Lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 20 de setembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa criar uma norma obrigando os

transportes intermunicipais coletivos no Estado do Maranhão a
desembarcar mulheres, idosos e pessoas com deficiência em locais
determinados pelos mesmos, no período das 22 horas às 5 horas do dia
seguinte.

Primeiramente, vale frisar, que as mulheres, idosos e as pessoas
com deficiência estão vulneráveis no período da noite e madrugada e
são alvos preferenciais de bandidos. No caso das mulheres a relevância
dessa lei é ainda maior, pois as mesmas são vítimas de frequentes
estupros.

No mesmo tocante, o registro de crimes contra pessoas
consideradas vulneráveis aumentou 14,3%, os números de registro de
ocorrências de casos estupro cresceram 7,76% em relação ao ano de
2017. O que se verifica são números alarmantes e diante disso a
importância da presente demanda. De acordo com o artigo 5º da
Constituição Federal, o Estado tem o dever de garantir a segurança dos
brasileiros.

Dessa forma, toda e qualquer ação do Estado que vise prevenir
a ação dos criminosos é de extrema importância, assim, fica claro a
relevância da presente Lei, visando proteger as pessoas vulneráveis no
período noturno e durante a madrugada, que são os períodos de maior
incidência de violência de todos os tipos.

Vale frisar também, no que tange ao teor do presente texto, que
os transportes intermunicipais não irão desviar de suas rotas regulares,
simplesmente irão desembarcar as pessoas e seus acompanhantes no
local determinado por elas, não obstante, as mesmas deverão avisar
previamente ao condutor o local de desembarque, excetuando os locais
de proibido estacionar.

Diante disso, vale destacar, que tal ação não criará despesa
adicional aos cofres públicos, pois os transportes intermunicipais não
irão desviar de suas rotas, seguirão as rotas regulares, como frisado
anteriormente.

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com
o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura
por se tratar o tema de grande interesse público. A adoção dessa medida
por parte do Governo poderá proporcionar maior segurança a todas as
mulheres, idosos e pessoas com deficiência do nosso Estado.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de setembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 122 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Sr.
José António André Viegas natural de Portugal.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Sr.
José António André Viegas natural de Portugal.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 18 de setembro de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno em seu art. 138, V, alínea “h”, estabelece

normas para a concessão do título de Cidadão Maranhense a pessoas
que tenham prestado relevantes serviços à população maranhense.

Dessa forma, apresentamos o nome do Ilustre Sr. José António
André Viegas, que presta serviços relevantes aos maranhenses, além
de possuir uma larga e extensa formação acadêmica.

José António André Viegas, nasceu em 11 de setembro de 1959,
em Portugal, na região que hoje se chama de Algarve, no município
de Alportel, no lugar de “Fonte da Murta” no pequeno vilarejo chamado
de Vilarinho. Seus antepassados são originários do vilarejo ”Sinagoga”,
no Algarve tendo sido, pelo seu pai, consagrado nazireu de nascimento.

Em 1963, com apenas 3 anos de idade, foi levado por seus pais
para a França, onde ali cresceu, estudou e viveu até seus 33 anos de
idade. Deixou muito cedo os estudos tradicionais para se dedicar ao
aprendizado autodidata da Filosofia (cursando como estudante livre
as universidades de Paris VII e Paris-Asas).

De 1978 até 2005, exerceu importantes atividades empresariais
na França, Suíça, Portugal, Espanha e Holanda, tendo sido fundador e
sócio de várias empresas. Nesse período realizou mais de 80 viagens
internacionais para 22 países. Em 2005, com 45 anos de idade, inicia
um amplo e profundo trabalho de pesquisa sobre o Jesus histórico, a
origem do judaísmo e a origem do cristianismo, o qual perdura até hoje.
O surpreendente resultado deste trabalho ímpar está compilado em
sete livros.

De 2005 a 2008, além de seu constante trabalho de pesquisa
ministrou, em Portugal, um ciclo de doze palestras sobre temas
filosóficos inerentes ao gnosticismo judaico. Em 2008, vem para o
Maranhão onde, junto de sua companheira maranhense, deu
continuação, em São Luís, ao seu trabalho de pesquisa e escrita. Radicado
no Brasil, desde 2008 (com registro de residente permanente),
paralelamente à continuação do seu trabalho de pesquisa e escrita,
realizou inúmeras palestras, por todo o Brasil, sobre o Jesus histórico,
sua vida e seus desconhecidos ensinamentos, a convite de várias
organizações, tais como: Universidades, Faculdades de Teologia e de
História, Escolas Holísticas, Escolas de Mistério, Escolas de Astrologia,
Centros de Cultura, Feiras Literárias e eventos Culturais, Associações
Religiosas, Ordens e Sociedades Místicas, Lojas Maçônicas, Egrégoras
e Centros Espirituais, Centros Espíritas,  tertúlias públicas e privadas.

Em 2010, o valor do seu trabalho de pesquisa sobre o judaísmo
no século I era já conhecido de alguns pesquisadores em Portugal,
tendo sido convidado pela editora portuguesa, Veja, a redigir o prefácio
e o texto de contracapa da obra: “O LIVRO DE HENOCH – Outros
apócrifos do Antigo Testamento e um apêndice de H. P. Blavatsky”,
que foi lançado em outubro de 2011 em Portugal pela editora na coleção
“Janus”, na temática “Espiritualidade”. 

Em 2011, a afiliada da Globo, TV Mirante, dedica a integralidade
(30 minutos) de seu programa “Repórter Mirante”, que foi ao ar no dia
17 de setembro de 2011, ao seu trabalho de pesquisa. Ao longo de
2011 e 2012, foram produzidos centenas de clippings de notícias e
entrevistas em TV, rádios, jornais, revistas etc. por todo o país acerca
do seu trabalho de pesquisa que estava criando uma certa polêmica
devido a algumas revelações que vinha trazendo a público.

Em janeiro de 2013, funda a Viegas Editora e lança o selo editorial
“Edições SOHAM” dedicado exclusivamente à publicação, divulgação
e comercialização dos livros que resultam do seu trabalho de pesquisa.
Nesse mesmo ano lança seu primeiro livro no Palácio Cristo Rei da
reitoria da UFMA (Universidade Federal do Maranhão). Em fevereiro
de 2013, a pedido expresso dos estudantes do Centro de Ciências
Sociais da Universidade Federal do Maranhão, com o apoio do Diretório
Acadêmico de Comunicação Social realiza, no CCSo da UFMA, um
segundo evento de lançamento do seu livro.

Em março de 2013, realiza o primeiro evento “um dia de bate-
papo com o autor”, na Mega-Store Livraria Leitura de São Luís – MA.
De 13 de maio a 13 de junho de 2013, realiza sua primeira turnê
literária (book-tour) com encontros e bate-papos entre o autor e leitores
em Belo-Horizonte, Ouro Preto, Porto Seguro, Salvador, Maceió, João
Pessoa, Recife, Natal, Mossoró e Fortaleza.

Em 4 de outubro de 2013, lança no quadro da 7ª Feira do Livro
de São Luís, o seu segundo livro em evento promovido na Faculdade de
História da UEMA (Universidade Estadual do Maranhão).
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De 2013 a 2015, ministra em São Luís e São Paulo, vários

ciclos de palestras sobre os temas de sua pesquisa. Em 2015, para
além de continuar suas pesquisas, assume, por um ano, a função de
assessor especial do Secretário de Estado Adjunto de Projetos Especiais
da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, SEDUC, com o
objetivo de apoiar essa secretaria na busca de fontes de financiamento
para seus programas e projetos especiais. Nesse ano, consegue, após
alguns meses de pesquisa, apresentar o resultado de seu trabalho: uma
fonte de recursos na ordem dos seis milhões de reais a partir da Lei do
ProMaranhão, tendo entregue à Secretaria de Estado da Educação o
referido estudo e levantamento.

Em 2016, por ter ficado desiludido com o tratamento dado aos
escritores maranhenses na Feira do Livro de São Luís em que tinha
lançado seu segundo livro no ano anterior, organizou e realizou em
maio daquele ano a FLAEMA (Feira do Livro do Autor e Editor
Maranhense) que reuniu em torno de 80 eventos culturais e literários
mais de 120 escritores maranhenses e mais de 800 obras de autores
maranhenses, tendo esse evento acolhido cerca de 45.000 visitantes ao
longo de 10 dias dedicados à cultura e literatura maranhense num vasto
empreendimento que recebeu o Certificado de Mérito Cultural da
Secretária de Estado da Cultura do Estado do Maranhão e o apoio de
um patrocínio do Grupo Mateus. Terminando a 1ª FLAEMA os
escritores maranhenses que ali se fizeram presentes e se sentiram pela
primeira vez devidamente prestigiados, solicitaram que algo se fizesse
para dar continuação a esse trabalho e que não se esperasse apenas
para mais um evento no próximo ano.

Assim surgiu a sugestão de se criar uma associação que pudesse
ajudar a valorizar e divulgar o trabalho dos autores maranhenses. Em
agosto de 2016, reúne cerca de 80 escritores e funda a  AMEI
(Associação Maranhense de Escritores Independentes), tendo sido
eleito Presidente para o quadriênio de agosto de 2016 a agosto de
2020.

Em 2017, abre no São Luís Shopping a primeira Mega Livraria
100% dedicada à literatura Maranhense com um amplo Espaço Cultural
(280 m²) onde ocorrem todas as semanas vários eventos literários e
culturais tais como (Lançamento de livros, palestras, bate-papo literário
ou cultural, mesa-redonda, café cultural, café filosófico, café literário,
sarau literário e cultural, apresentações de teatro, música e dança,
exposições de artes plásticas...) todos os eventos com entrada franca.

No período de abril 2017 a setembro de 2019 além de
disponibilizar ao público na Mega Livraria mais de 2000 títulos de
autores maranhenses, ali também apresentou em seu Espaço Cultural
mais de 1.800 eventos literários e culturais gratuitos entre os quais
cerca de 400 lançamentos de livros de autores maranhenses. Em setembro
de 2017, em homenagem ao aniversário de São Luís, a AMEI, em
colaboração com a Viegas Editora, e sob a coordenação de José Viegas,
realizou (desta vez sem qualquer apoio) a 2ª FLAEMA (Feira do Livro
do Autor e Editor Maranhense), onde um público de mais de 75.000
visitantes puderam apreciar mais de 200 eventos culturais e literários
num período de apenas 10 dias.

O surgimento da AMEI e os moldes como a associação foi
presidida nesse período permitiu que a AMEI se tornasse referência
literária e cultural e agente de resgate e renovo do título de Atenas
Brasileira para a cidade de São Luís. Em abril de 2018, José Viegas
recebe, no II Encontro de Arte, Educação, Cultura e Identidade, uma
homenagem da organização pela sua contribuição para as artes através
da AMEI.

Em maio de 2018 recebe, da Academia Poética Brasileira, a
Comenda “Patrono Thiago de Mello” pelos inestimáveis serviços
prestados através da AMEI na divulgação e profissionalização dos
Artistas do Maranhão, em vários de seus segmentos. Em junho de
2018, recebe o título de chanceler em cerimônia promovida pela
Academia Brasileira de Escritores (ABRESC) na Câmara Municipal
de São José do Rio Preto, em reconhecimento de seu trabalho em prol
da divulgação da arte literária.

Em julho de 2018, recebe o Diploma de Mérito Cultural da
Sociedade de Cultura Latina do Brasil. Em agosto de 2018, recebe uma

homenagem da Academia Maranhense de Letras – AML, por ter, por
meio da Livraria e Espaço Cultural da AMEI, incentivado e divulgado
o livro e o autor maranhense. Em dezembro de 2018, recebe homenagem
da Academia Atheniense de Letras e Artes –  ALEART, em
reconhecimento à magnitude das contribuições concedidas através da
AMEI aos escritores independentes do Maranhão e à cultura de um
modo geral.

Em julho de 2019, recebe, em nome da AMEI, por parte da
Universidade Federal do Maranhão, Centro De Ciências Sociais,
Departamento De Biblioteconomia, uma homenagem pelos valiosos
serviços prestados à Sociedade Maranhense, e pela parceria com o
Curso de Biblioteconomia da UFMA nas ações de extensão e das
atividades acadêmicas e culturais.

Em agosto de 2019 inaugura a primeira livraria online 100%
maranhense sob o lema “Do Maranhão para o Mundo”, divulgando,
ofertando e expedindo para o mundo inteiro mais de 2.000 títulos de
autores maranhenses. Desde o último trimestre de 2018 vem
viabilizando, através da Viegas Editora que administra, a editoração e
publicação (de forma professional e competitiva) de inúmeras obras
de autores maranhenses, completando assim o primeiro círculo de
serviço à literatura Maranhense que se propôs implementar por forma
a contribuir para o Renovo da Atenas Brasileira.

Importantes projetos para a divulgação da literatura e cultura
maranhense estão na forja para se realizarem no decurso de 2020 sobre
a batuta de José Viegas afim de projetar ainda mais a cultura maranhense
não só no Estado e no país como também além-fronteiras.

 Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação
desta matéria.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 18 de setembro de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

MOÇÃO Nº 029 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Juiz, Dr. ALEXANDRE LOPES ABREU, por
todo em empenho e dedicação por ser a frente do FONAMEC

Cumpre mencionar que o Dr.  ALEXANDRE LOPES ABREU,
titular da 15ª Vara Cível da Comarca da Ilha de São Luís, foi eleito
presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação
(FONAMEC). Contudo foi escolhido pelos representantes dos Núcleos
Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(Nupemecs) e Tribunais Estaduais.

Dr. Alexandre Lopes Abreu é responsável pela implantação da
Política Nacional de tratamento de Conflitos, as ações dos Nupenecs
vêm tornando real a promessa constitucional do acesso universal aos
meios adequados de solução de Conflitos, sendo o FONAMEC a
entidade que atua para o desenvolvimento e compartilhamento dessas
experiências, assim como a responsável pela interlocução com diversos
organismos públicos e privados que lidam com demandas de massa,
para implementação de ações efetivas na solução de conflitos.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr.
ALEXANDRE LOPES ABREU Z, pelo seu empenho frente ao
FONAMEC

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de setembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 514 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, sejam submetidos ao
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regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em
Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o
Projeto de Lei Ordinária nº 334/2019, de minha autoria, que dispõe
sobre a prática da Black Friday em estabelecimentos comerciais, e dá
outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 19 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.09.19
EM: 23.09.19

REQUERIMENTO Nº 515 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 468/2019, oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 327/2019, que rejeitou a Proposição
de minha autoria, que estabelece a obrigatoriedade para que fornecedores
de serviços prestados de forma contínua estendam o benefício de novas
promoções a consumidores antigos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 19 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.09.19
EM: 23.09.19

REQUERIMENTO Nº 516 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 18 de setembro (quarta-feira) do ano em curso, em
razão de participação em audiência judicial, conforme comprovação
anexa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 20 de setembro de 2019. - DUARTE
JUNIOR - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.09.19
EM: 23.09.19

REQUERIMENTO Nº 517 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, retirar de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 403/2019,
de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.09.19
EM: 23.09.19

REQUERIMENTO Nº 518 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do disposto no Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V.Exa., após manifestação da Mesa, que seja consignada,
nos Anais desta Casa, mensagem de profundo pesar pelo falecimento
de  Maria do Socorro Brandão de Farias ,  mãe do atual Prefeito de
Bacabal, Edvan Brandão de Farias ,  que ocorreu na noite de sábado, 21
de setembro de 2019, no município de Bacabal/MA.

Requeiro ainda, que seja enviada mensagem de pesar para a
família enlutada na pessoa de seu filho, Edvan Brandão de Farias, para
o seguinte endereço:  Travessa 15 de Novembro, 229-Centro, Bacabal
- MA, 65700-000  (sede da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019.
– Roberto Costa - Deputado Estadual – PMDB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.09.19
EM: 23.09.19

REQUERIMENTO Nº 519 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência que, seja realizada Sessão Solene, no dia 18 de outubro do
corrente, às 11 horas, em homenagem aos 29 anos de pastorado do Pr.
Márvel Miranda Porto, que pastorou na Assembleia de Deus Ministério
de Madureira – Campo Cohatrac.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 19 de setembro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.09.19
EM: 23.09.19

INDICAÇÃO Nº 1232 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Desenvolvimento Social, Sr. Márcio Honaiser, solicitando a
construção, instalação e montagem de poço tubular profundo (poço
artesiano) nos Bairros Vila Silva e Aeroporto, em Monção/MA. O
poço contará com uma rede elétrica de cerca de dois mil metros.

Elencamos ainda que esta ação do governo do estado atingirá a
aproximadamente 300 (trezentas) famílias, beneficiando cerca de 900
(novecentos) cidadãos daquela região que atualmente enfrentam
enormes dificuldades e altos custos para abastecer suas residências
com água.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de agosto de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1233 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Desenvolvimento Social, Sr. Márcio Honaiser, solicitando a
construção, instalação e montagem de poço tubular profundo (poço
artesiano) no Bairro Vila Paulinha, em Monção/MA. O poço contará
com uma rede elétrica de cerca de dois mil metros.

Elencamos ainda que esta ação do governo do estado atingirá a
aproximadamente 230 (duzentas e trinta) famílias, beneficiando cerca
de 960 (novecentos e sessenta) cidadãos daquela região que atualmente
enfrentam enormes dificuldades e altos custos para abastecer suas
residências com água.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de agosto de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1234 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Desenvolvimento Social, Sr. Márcio Honaiser, solicitando a
construção, instalação e montagem de poço tubular profundo (poço
artesiano) no Bairro Beiro Rio, em Monção/MA. O poço contará com
uma rede elétrica de cerca de dois mil metros.

Elencamos ainda que esta ação do governo do estado atingirá a
aproximadamente 250 (duzentas e cinquenta) famílias, beneficiando
cerca de 750 (setecentos e cinquenta) cidadãos daquela região que
atualmente enfrentam enormes dificuldades e altos custos para
abastecer suas residências com água.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de agosto de 2019. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1235 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de Alcântara, o Sr. Anderson
Wilker, ao Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. Edson
Barbosa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de conservação, bem como as manutenções necessárias da
Rua da Bela Vista, mais conhecida como Rua da Amargura, no município
de Alcântara.

Segundo relatam os moradores locais, a referida rua está
desaparecendo devido à falta de conservação por parte do Poderes
competentes. Assim, esta proposição visa a manutenção do nosso
patrimônio histórico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1236 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra.
Maria Paula Azevedo, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente
e Recursos Naturais, o Sr. Renato Gomes, ao Secretário Estadual
de Meio Ambiente, o Sr. Rafael Carvalho Ribeiro e ao Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de coleta e destinação
do adequada dos resíduos sólidos do Residencial Bella Vista, na Avenida
General Arthur Carvalho, município de Paço do Lumiar.

Segundo relatam os moradores locais, o referido residencial foi
entregue no final do ano de 2018 e não têm a devida coleta de lixo,
tendo que improvisar um local. Segue uma foto que retrata a atual
realidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1237 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção asfáltica das
ruas do bairro Vinhais I, nesta capital.

De acordo com os moradores locais, o conjunto Planalto
Vinhais I encontra-se com grande parte das ruas cheias de buracos e,
considerando que há trânsito de ônibus, a situação fica bem pior.

Dessa forma, a presente indicação visa a melhoria da mobilidade
dentro daquele bairro, bem como da qualidade de vida dos moradores
locais e do entorno daquela região.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1238 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção asfáltica das
ruas do bairro Alemanha, nesta capital.

De acordo com os moradores locais, o bairro Alemanha
encontra-se com grande parte das ruas cheias de buracos.

Dessa forma, a presente indicação visa a melhoria da mobilidade
dentro daquele bairro, bem como da qualidade de vida dos moradores
locais e do entorno daquela região.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1239 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o
Sr. Eudes Sampaio, ao Secretário Municipal de Recuperação e
Manutenção da Malha Viária, Prédios e Logradouros Públicos, o
Sr. Hilário Ferreira Filho, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação e manutenção
asfáltica da Rua do Fio, localizada no Novo Cohatrac, município de
São José de Ribamar.

Segundo relatam os moradores locais, a referida rua é uma
importante via de acesso ao bairro e à MA-202 (Estrada da Maioba).
Contudo, sua situação é de intrafegabilidade. Em sendo revitalizada
por meio da pavimentação adequada, contribuirá bastante para a
melhoria de vida daquela população. Seguem fotos atuais da referida
rua.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1240 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de asfaltamento das Ruas São
Luís, Barão de Mauá, Cristino de Oliveira e Duque de Caxias, do
bairro Janaína, nesta capital.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1241 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção asfáltica da
Avenida Casemiro Júnior, no bairro do Anil, nesta capital.

A referida avenida é uma das mais antigas da nossa cidade e
uma importante via de ligação interbairros. Por meio dela acessa-se
colégios, faculdades, órgãos públicos, unidades de saúde... Sendo assim,
é imprescindível que essa importante via esteja em excelentes condições
de trafegabilidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1242 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, à Presidente do Comitê Gestor de
Limpeza Urbana, a Sra. Carolina Estrela, ao Secretário Estadual
de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de limpeza de resíduos sólidos
e manutenção asfáltica da Avenida Dr. Carlos Macieira, bairro Coroado,
nesta capital.

De acordo com os moradores locais, a referida Avenida
encontra-se, em grande parte, cheia de buracos e com suas transversais
cheias de resíduos sólidos.

Dessa forma, a presente indicação visa a melhoria da mobilidade
dentro daquele bairro, bem como da qualidade de vida dos moradores
locais e do entorno daquela região e, também, para a melhoria do meio
ambiente.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1243 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de asfaltamento das Rua do
Campo 1, Rua do Campo 2, Rua Nova, Rua Alvero Chavez e Rua do
Clube, todas no Município de Governador Eugênio Barros.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1244 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção asfáltica das
ruas 3 a 6, 10 a 11 e Avenida 03 do Conjunto Dom Ricardo, do bairro
Jardim São Cristóvão II, nesta capital.

A presente indicação tem como objetivo melhorar a mobilidade
dentro do bairro, pois, de acordo com moradores, as condições são de
total descaso, com péssimas condições de trafegabilidade.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019

- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1245 / 2019

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de asfaltamento do bairro
Bom Lugar no Município de Governador Eugênio Barros.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1246 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção asfáltica das
ruas 2, 10 e 11, bem como da Avenida 2 do bairro Altos do Calhau,
nesta capital.

A presente indicação tem como objetivo melhorar a mobilidade
dentro do bairro, melhorando, dessa forma, a trafegabilidade no mesmo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1247 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação e asfaltamento
das ruas 6 e 18, bem como da Avenida Principal do bairro Altos do
Turu, nesta capital.

A presente indicação tem como objetivo melhorar a mobilidade
dentro do bairro, pois, de acordo com moradores, as condições são de
total descaso, com péssimas condições de trafegabilidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1248 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, solicitando a troca de uma caixa
d’água que está furada, localizada na Avenida Atencio Queiroga, no
bairro Bom Jesus, nesta capital.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1249 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo,  e à Presidente do Comitê Gestor
de Limpeza Urbana, a Sra. Carolina Estrela, solicitando serviços
de poda e capina na Avenida M, na Praça Reginaldo Correia e na Rua
N, todos esses lugares localizados no bairro Radional, nesta capital.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1250 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de limpeza, construção e
manutenção da praça localizada na Rua 13 do III Conjunto Cohab Anil,
nesta capital.

A presente indicação visa a melhoria da qualidade de vida dos
moradores locais. O local tem servido para acúmulo de lixo e de outros
resíduos sólidos, poluindo o meio ambiente e prejudicando a saúde
dos que ali residem.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1251 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, bem como ao Presidente da Companhia
Energética do Maranhão (CEMAR), o Sr. Augusto Dantas,
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solicitando a instalação de rede elétrica no Residencial Monte das
Oliveiras, Vila Embratel, nesta capital.

Esta proposição visa atender os anseios da população que ali
reside. Segundo o que foi relatado, naquela região há cerca de 600
residências que, em pleno século XXI, ainda não usufruem dos serviços
de energia elétrica. Desse modo, os moradores pedem que sejam tomadas
as medidas cabíveis a fim de que o fornecimento de energia elétrica
passe a ser oferecido continuamente pela CEMAR. Além de beneficiá-
los, ainda gerará receita para a concessionária.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1252 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São
Luís, FRANCISCO CANINDÉ BARROS, ao Prefeito Municipal
de São Luís, EDIVALDO HOLANDA JUNIOR, e à Presidente do
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão (PROCON), ADALTINA VENÂNCIO DE
QUEIROGA, solicitando a descentralização e acessibilidade dos
serviços prestados para concessão e renovação de passe livre às
pessoas com deficiência e idosos, de modo a permitir que tais cidadãos
tenham mais opções de locais para emitir cartões de passe livre, podendo
realizar parcerias com órgãos públicos, a exemplo do VIVA Cidadão,
tendo em vista que o referido órgão público já funciona em horários
alternativos e aos finais de semana.

Justifica-se a presente indicação pelo fato do art. 22, do Código
de Defesa do Consumidor dispor que “os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Nesse sentido, convém resgatar a previsão contida no art. 207 da Lei
Orgânica de São Luís/MA, que define o transporte coletivo urbano
como um serviço público de caráter essencial.

Na situação em análise, constata-se a notória possibilidade da
SMTT e Prefeitura Municipal em disponibilizar o serviço de emissão
e renovação de passe livre em horários alternativos e de forma
pulverizada, que poderá evitar enormes transtornos para os usuários
do transporte público coletivo da capital maranhense, principalmente
aqueles em situação de vulnerabilidade, que não possuem um método
alternativo que garanta a fruição do direito ao passe livre.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público por meio da melhoria desse serviço, com a possibilidade de
sua ampliação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de setembro de 2019
- DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1253 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado, o Senhor. Flávio Dino,
solicitando que autorize o Secretário de Estado da Saúde do Maranhão,
Senhor, Carlos Lula que viabilize uma Ambulância com UTI para o

Município de GRAJAÚ. Considerando o grande número de ocorrências
médicas em nosso município que necessitam de um transporte para as
localidades que oferecem melhor qualidade no atendimento de Urgência/
Emergência. Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 23 de setembro de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1254 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado – Senhor Flávio Dino,
solicitando que autorize o Secretário de Estado da Educação – Senhor
Felipe Camarão a construção de uma Escola com Quadra Poliesportiva
no Povoado Tapuio, localizado no município de Barreirinhas - MA.

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

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 23 de setembro de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1255 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado, o Senhor. Flávio Dino,
solicitando que autorize o Secretário de Estado da Saúde do Maranhão,
Senhor, Carlos Lula que viabilize uma Ambulância com UTI para o
Município de MIRADOR. Considerando o grande número de
ocorrências médicas em nosso município que necessitam de um
transporte para as localidades que oferecem melhor qualidade no
atendimento de Urgência/Emergência. Essa solicitação visa melhoria
na Saúde Pública, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida
para a população, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 23 de setembro de 2019. - ARNALDO MELO
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1256 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Trabalho e da Economia
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Solidária, JOWBERTH FRANCK ALVES DA SILVA, solicitando a
inclusão do município de Colinas no Programa “Mutirão Rua Digna”,
em parceria com a Associação Dos produtores e Produtoras Rurais da
Comunidade de Panelas, contemplando as ruas com indicadores sociais
insatisfatórios, contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da
população e com a redução das desigualdades sociais..

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, esta operação que só trará
benefícios à população maranhense.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de Colinas no Parlamento Estadual,
solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 19 DE SETEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1257 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Trabalho e da Economia
Solidária, JOWBERTH FRANCK ALVES DA SILVA, solicitando a
inclusão do município de Colinas no Programa “Mutirão Rua Digna”,
em parceria com a Associação de Pequenos Produtores do Assentamento
de Floresta, contemplando as ruas com indicadores sociais
insatisfatórios, contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da
população e com a redução das desigualdades sociais.

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, esta operação que só trará
benefícios à população maranhense.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de Colinas no Parlamento Estadual,
solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 19 DE SETEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1258 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Trabalho e da Economia
Solidária, JOWBERTH FRANCK ALVES DA SILVA, solicitando a
inclusão do município de Colinas no Programa “Mutirão Rua Digna”,

em parceria com a Associação de Pequenos Produtores Rurais do
Povoado Serra Negra II, Pertencente ao P.A. Serra Negra III,
contemplando as ruas com indicadores sociais insatisfatórios,
contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da população e com
a redução das desigualdades sociais.

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, esta operação que só trará
benefícios à população maranhense.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de Colinas no Parlamento Estadual,
solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 19 DE SETEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1259 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Trabalho e da Economia
Solidária, JOWBERTH FRANCK ALVES DA SILVA, solicitando a
inclusão do município de Colinas no Programa “Mutirão Rua Digna”,
em parceria com a Associação Dos Produtores Rurais do Povoado
Reduto, contemplando as ruas com indicadores sociais insatisfatórios,
contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da população e com
a redução das desigualdades sociais.

          A presente indicação atende as demandas da comunidade
que tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau
de desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da
situação verificada, entende-se de elevada importância a execução do
Programa Mutirão Rua Digna na região solicitada, esta operação que
só trará benefícios à população maranhense.

         Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria,
com vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de Colinas no Parlamento Estadual,
solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 19 DE SETEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1260 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Trabalho e da Economia
Solidária, JOWBERTH FRANCK ALVES DA SILVA, solicitando a
inclusão do município de São Luis no Programa “Mutirão Rua Digna”,
em parceria com a Associação Cultural de Moradores do Sitio Tamancão,
contemplando as ruas com indicadores sociais insatisfatórios,
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contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da população e com
a redução das desigualdades sociais..

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, esta operação que só trará
benefícios à população maranhense.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de São Luís no Parlamento Estadual,
solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 19 DE SETEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1261 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Trabalho e da Economia
Solidária, JOWBERTH FRANCK ALVES DA SILVA, solicitando a
inclusão do município de Açailândia no Programa “Mutirão Rua
Digna”, em parceria com a Associação Comunitária e Social da Vila
Ildemar, contemplando as ruas com indicadores sociais insatisfatórios,
contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da população e com
a redução das desigualdades sociais.

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, esta operação que só trará
benefícios à população maranhense.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de Açailândia no Parlamento Estadual,
solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 19 DE SETEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1262 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Trabalho e da Economia
Solidária, JOWBERTH FRANCK ALVES DA SILVA, solicitando a
inclusão do município de Açailândia  no Programa “Mutirão Rua
Digna”, em parceria com a Associação de Moradores do Bairro Nova
Açailândia, contemplando as ruas com indicadores sociais
insatisfatórios, contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da
população e com a redução das desigualdades sociais.

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, esta operação que só trará
benefícios à população maranhense.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de Açailândia no Parlamento Estadual,
solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 19 DE SETEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1263 / 19

Senhor Secretário,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, solicitando a criação do Centro de Referência
para Tratamento de Pessoas com Doenças Raras e Genéticas do
Estado do Maranhão, no intuito de beneficiar e garantir direitos básicos
e fundamentais para este grupo vulnerável da sociedade maranhense.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 19 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 1264 / 19

Senhor Secretário,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, solicitando a criação do Banco de Dados de
Pacientes com Doenças Raras e Genéticas do Estado do
Maranhão, no intuito de beneficiar e garantir direitos básicos e
fundamentais para este grupo vulnerável da sociedade maranhense.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 19 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 1265 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado da Infraestrutura – SINFRA, Dr.
Clayton Noleto a proceder execução de serviços de “Recuperação
Asfáltica” da MA-014, que liga o município Vitória do Mearim -
MA ao Povoado Três Marias no município Pinheiro - MA.
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Vale ressaltar, que alguns trechos da MA-014 já foram

recuperados, porém outros trechos continuam intrafegáveis, causando
consideráveis transtornos para quem necessita transitar pela região.

Mediante o exposto, solicito dos ilustres pares, a aprovação
desta Indicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 12 de setembro de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

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

INDICAÇÃO Nº 1266 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, Flávio
Dino, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez,
versa sobre a instituição do programa “Farmácia Solidária”, a ser
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão
que será de extremo benefício à saúde da população maranhense, ao
aumentar o acesso da população a medicamentos necessários e evitará
o desperdício dos mesmos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
setembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM - Expediente lido, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Oradores inscritos no Pequeno
Expediente. Com a palavra, a Deputada Daniella Tema, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio
Alema, minha mais cordial boa tarde a todos vocês. Hoje eu venho a
esta tribuna para repassar algumas informações para vocês do encontro
que nós tivemos, agora na sexta-feira, no Estado do Rio de Janeiro. Um
encontro promovido pela União Nacional da Assembleias Legislativas
e eu pude ter oportunidade de estar lá representando os nossos
Deputados maranhenses, representando a Assembleia Legislativa do
Maranhão. Foi um encontro em defesa à promoção da cidadania, onde
na oportunidade nós discutimos temas relevantes a nível nacional,
como a violência contra a mulher, contra o suicídio, automutilação,
assim como também tratando sobre a nossa segurança pública. E tivemos
a oportunidade de compartilhar, com Deputados de outros Estados
brasileiro, experiências exitosas, tanto no Maranhão como também
conhecer experiências exitosas em outros Estados do nosso grande
país, nosso grande Brasil. E também trazer muitas novidades aqui para
a Casa. O encontro nos serviu para abrir a mente para muitas coisas,
minha equipe já está trabalhando em algumas coisas onde logo, logo
vocês terão novidades trazidas do Estado da Bahia, trazidas do Estado
do Paraná. Também para falar para vocês sobre um tema importante,
nós que ainda estamos no mês de setembro, que ainda estamos no mês
Amarelo para falar sobre um importante projeto nosso que tramita

nesta Casa, que é um projeto que cria a política de diagnóstico e
tratamento à depressão pós-parto. Nós sabemos que há ainda um
estigma e que as mulheres, deputada Thaiza, ainda se envergonham em
falar sobre depressão pós-parto e os números são alarmantes em nosso
país. Hoje 26,3% das nossas mulheres brasileiras sofrem da depressão
pós-parto, um número muito alto. De acordo com a ONU esse número
deveria ser estimado no máximo de 19% e aqui no Brasil nós estamos
em 26.3% de mulheres que tiveram seus bebês e que sofrem de
depressão pós-parto. E a melhor maneira de resolver e de diminuir
esse número é abrindo a boca mesmo, é trazendo para vocês essa
discussão, abrindo a mente da nossa sociedade para esse tema tão
importante aí que tem inclusive tirado até a vida de muitas mulheres
dentro do nosso país. Também para falar para vocês sobre uma ONG,
que a gente teve a oportunidade de conhecer, que é uma ONG
internacional, que é a Plan Internacional, que desenvolve um trabalho
brilhante. Tive a oportunidade de conhecer por meio de duas pessoas,
que é a Isabela e a Fabiane, que estiveram alguns dias atrás em meu
gabinete me apresentando o brilhante trabalho que essa ONG vem
realizando aqui dentro de São Luís e aqui dentro do Brasil, onde a
ONG está dentro de 05 Estados brasileiros e o Maranhão é o um deles.
E elas me apresentaram um projeto muito importante, que é o plano de
ação Meninas Ocupam, onde elas trabalham com meninas a partir de
07 anos de idade até os 23 anos, levando informações para tornar essas
meninas mais empoderadas desde o início. A gente prepara as nossas
crianças. Se nós preparamos os nossos adolescentes teremos adultos
mais seguros, mais preparados e assim serão essas nossas meninas,
inclusive as meninas ocupam também um outro projeto dessa mesma
ONG, elas também estarão aqui na Assembleia Legislativa onde
ocuparão, uma delas inclusive vai ocupar o meu gabinete, vai me dar o
prazer de ocupar o meu gabinete, posando de deputada por um dia e
conhecendo o trabalho que a gente vem realizando em prol do nosso
Maranhão. E para encerrar o meu pronunciamento, eu quero aqui deixar
a vocês um convite para participarem da Sessão Solene, onde nós
concederemos a Medalha João do Vale, de Indicação minha, por meio
de uma Indicação minha, e a Medalha Manuel Beckman, por meio de
uma Indicação do Presidente desta Casa, o Presidente Othelino, agora
dia 1º de outubro, às 11h, aqui na Assembleia. E todos vocês são
nossos convidados, uma importante solenidade em reconhecimento ao
trabalho do Zeca Baleiro, um grande músico, um grande poeta, um
grande compositor que tem levado o nome do Maranhão, país e mundo
afora, e que agora vai ser reverenciado com essa grande honraria da
Casa. Deixo aqui, Deputado Marco Aurélio, Deputado Antônio Pereira,
o meu convite a todos vocês, dia 1º, às 11h, para participarem da
Sessão Solene do Zeca. Fiquem todos com Deus. Meu forte abraço, e
tenhamos uma semana abençoada!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem aparte. Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Senhoras Deputadas e Senhores Deputadas, nesse início
de semana, nessa tarde de segunda-feira, eu utilizo o Pequeno
Expediente para parabenizar o Governo do Estado do Maranhão,
parabenizar o Governo Flávio Dino pela tão sonhada inauguração do
novo Terminal de Passageiros do Cujupe. Uma ação concreta que
durante muito tempo, durante muitos anos foi sonhada por todos nós
maranhenses, em especial aqueles utilizam esse trajeto, em especial a
Baixada Maranhense. Por diversas vezes, quando estava como
presidente do PROCON, testemunhava reclamações de consumidores
quanto a má prestação de serviços, a má qualidade do transporte de
pessoas e também da falta de acessibilidade nesse terminal. São mais
de trezentos mil veículos por ano, quase dois milhões de passageiros
que utilizam esse trajeto, que passam pelo Cujupe, dentre ambulâncias,
caminhões, veículos leves. E agora, todos esses consumidores, todos
esses cidadãos têm um terminal modernizado, um terminal
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informatizado, um terminal com diversos serviços, serviços como
internet, serviços como atendimento do PROCON para orientação de
consumidores, para formalização de reclamações. E é por essa razão
que eu parabenizo o Governo do Estado do Maranhão, parabenizo a
EMAP, as Empresas Internacional Marítima, Serviporto, a MOB -
Agência de Mobilidade Urbana, por essa ação de extrema importância
e relevância. E não foi só a inauguração de um novo terminal, não foi só
a garantia de direitos a um serviço público com qualidade, com conforto,
comodidade e segurança, mas, sobretudo, um incentivo à geração de
emprego e renda, minha querida amiga Deputada dessa importante
princesa da Baixada, minha querida amiga Thaiza Hortegal. Ali, naquele
terminal, no novo terminal do Cujupe, também se incentiva o fomento,
a geração de emprego e renda por meio da formalização de
empreendedores, formalização por meio da Associação de Vendedores
do Terminal do Cujupe, que antes prestavam os seus serviços de maneira
informal e sem qualquer segurança, inclusive alimentar, gerando um
prejuízo à perspectiva do desenvolvimento dessas atividades
empresariais do pequeno empresário como também uma insegurança
alimentar, uma insegurança na qualidade de prestação daqueles serviços
àqueles consumidores. Portanto, parabenizo o Governo do Estado,
parabenizo todos os órgãos envolvidos, parabenizo o Governador
Flávio Dino por, mais uma vez, estar dando um exemplo de como se
faz gestão pública com seriedade. Muitos perguntam: de onde vem
esse dinheiro? Mesmo num período de crise, mesmo no período de
recessão econômica, o Governador Flávio Dino está conseguindo
realizar ações concretas. Isso é de extrema relevância e importância,
pois, para resgatar a fé, a confiança das pessoas na política e nos
políticos, precisamos ir além da crítica, precisamos ir além da retórica,
nós precisamos alimentar essa fé, nós precisamos alimentar essa
esperança por meio de atos, por meio de ações concretas. Por essa
razão, eu parabenizo o Governador Flávio Dino, todo time do Governo
do Estado do Maranhão por essa importante ação que, durante muito
tempo, durante décadas, foi sonhada e esperada por todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, V.Ex.ª por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nossa mais cordial, boa tarde, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
eu quero registrar que, na última sexta-feira, dia 20, estivemos na
Assembleia Legislativa do Amazonas, na capital, na cidade de Manaus,
e participamos da Reunião Ampliada do Parlamento Amazônico, no
qual nós tivemos eleição para presidente sendo aclamado o Deputado
Sinésio Campos, do PT do Amazonas, que já foi presidente do
Parlamento Amazônico em duas oportunidades. Nós tivemos a grata
satisfação de repassar a Presidência do Parlamento Amazônico para o
amigo e companheiro, Deputado Sinésio Campos, que fez belíssimas
administrações à frente do Parlamento Amazônico. Eu tenho certeza
de que vai congregar forças em defesa dos nove estados que compõem
o Parlamento Amazônico, que compõem a Amazônia Legal. Com
certeza, nós teremos grandes avanços e oportunas discussões, pois
precisamos tratar da defesa dos nove estados da região Norte do país,
da Amazônia Legal. Nós temos sofrido, no Maranhão, no Pará, no
Amapá, no Amazonas, isolamento que temos sofrido, o Estado do
Maranhão, o estado do Pará, o estado do Amapá, do Amazonas, o
isolamento que temos sofrido com relação ao transporte aéreo. E são
pautas emergentes, pautas importantes a serem tratadas pelo
Parlamento Amazônico. Dentre elas, a imigração de países,
principalmente, como a Venezuela, adentrando, principalmente, ao
estado de Roraima. Mas todos nós, o estado do Maranhão, inclusive,
tem sentido com essa situação, com essa relação. E são pautas
importantes a serem tratadas pelo Parlamento Amazônico. Então,
parabéns ao Deputado Sinésio Campos por ser aclamado o novo

presidente do Parlamento Amazônico. E nós ainda trouxemos para o
estado do Maranhão. Permanecemos como vice-presidente do
Parlamento Amazônico. Então, a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão continua com representatividade. Nós continuamos com
assento na Mesa Diretora do Parlamento Amazônico e continuamos
como Vice-Presidente do Parlamento Amazônico. Então, era o primeiro
registro que tínhamos para fazer na tarde de hoje. Senhor Presidente,
nós fizemos aqui, nas duas últimas semanas, uma grave denúncia com
relação aos supersalários pagos pelo Governador Flávio Dino na
CAEMA. E essas graves denúncias ainda não tiveram a resposta por
parte do Governador Flávio Dino. Primeiro, porque, no mês de julho
de 2019, no dia 4 de julho, nós apresentamos um requerimento nesta
Casa. O requerimento foi aprovado, foi deferido pela Mesa e foi
encaminhado à CAEMA. Já se passaram dois meses e nós não
obtivemos respostas sobre os altos salários pagos na CAEMA. Nós
fizemos a grave denúncia de que tinha advogado, na CAEMA, recebendo
o salário de R$ 51.000,00. Nós fizemos a grave denúncia de que, no
mês de julho, um advogado recebeu o salário de R$ 51.000,00. No mês
de julho ainda, um engenheiro recebeu R$ 91.000,00 na CAEMA. Nós
fizemos o acompanhamento, fizemos a denúncia. Ficamos surpresos,
ficamos perplexos que, no mês de agosto, a farra dos supersalários
continuaram na CAEMA. Um pedagogo ganhou 40 mil reais na
CAEMA, um químico, 35 mil reais na CAEMA, um assistente social
42 mil reais da CAEMA, um técnico de comunicação, 44 mil reais da
CAEMA, engenheiros que ganharam de 45 mil reais até 86 mil reais. O
pagamento de um salário de um engenheiro da CAEMA de 91 mil reais
dava para pagar 21 novos polícias militares no Estado do Maranhão.
Oito engenheiros no mês de agosto receberam 500 mil reais. O total
recebido por oito engenheiros no mês de agosto dava para pagar 120
novos policiais militares no Estado do Maranhão. Enquanto o
Governador Flávio Dino paga supersalários, altos salários na CAEMA,
deixa de pagar salários de médicos, de enfermeiros, de contratar novos
policiais militares. Enquanto o Governador Flávio Dino paga altos
salários, supersalários de 21 mil reais da CAEMA, a população da
comunidade do Condomínio Ribeira, do Residencial Ribeira, da zona
rural de São Luís, está carregando água na cabeça. Há cinco meses,
carregando água na cabeça. Há cinco meses padecendo com a falta de
água, a falta de comprometimento do Governador Flavio Dino. Nós
temos praias poluídas, nós temos rios poluídos, o Rio Anil, o Rio
Bacanga, os rios que cortam a nossa querida ilha de São Luís. Os rios
que cortam a região metropolitana estão poluídos. Uma língua negra
identificada no último final de semana por um ator que veio a São Luís,
e é deprimente, é lamentável que o ator esteve em São Luís e o ator
identificou o problema e fez uma solicitação ao Governo do Estado e à
Prefeitura de São Luís para que pudessem tratar os nossos rios e as
nossas praias. Não tem balneabilidade - não tem balneabilidade. Não
só o maranhense, não só o ludovicense que não pode tomar um banho,
não pode entrar no mar, mas também os turistas. Isso é lamentável.
Enquanto o Governador Flávio Dino pagar altos salários para
comissionados, para funcionários da CAEMA... nós temos problemas
graves na CAEMA, problemas graves de balneabilidade nos nossos
oceanos, nas nossas praias, rios poluídos, falta de água em muitos
municípios, falta de água na capital, em vários bairros. Falta água e o
abastecimento dia sim e dia não, como é o caso do Residencial Ribeira
em que estão carregando água na cabeça. É a fila, é a fila de homens, de
mulheres, de crianças com baldes, carregando baldes com água para as
suas casas no Condomínio da Ribeira, é um absurdo, mas é assim que
o Governador Flávio Dino faz. O Governador Flávio Dino que gasta
dinheiro público, dinheiro suado dos maranhenses, do pagamento de
impostos, que ele aumentou três vezes para estar aparecendo em cadeia
nacional. Nós temos um projeto aprovado nesta Casa, um projeto
aprovado na CCJ de nossa autoria que tem que apresentar os relatórios
de todas as viagens oficiais do Governador Flávio Dino e dos Secretários
de primeiro escalão. Um relatório de todas as viagens, de todos os
gastos, de todas as diárias que foram pagas ao Governo do Estado e
aos Secretários. O Governador Flávio Dino fazendo farra com dinheiro
público - farra com dinheiro público, para ir conceder entrevista em
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rede nacional com o dinheiro público. Senhoras e Senhores, nós temos
que fiscalizar e é isso que estamos fazendo. Estamos apresentando
inclusive um relatório esta semana dos gastos do Governador Flávio
Dino em cadeia nacional.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa, nunca no Brasil se fez tão necessária a aprovação de uma lei
quando provavelmente essa lei do abuso de autoridade, Deputado
Ciro, Deputada Thaiza. Nós nessa semana, na quinta-feira, tivemos a
prisão motivada pelo não pagamento de pensão alimentícia, e ninguém
vai discutir jamais a prisão de quem não paga pensão alimentícia, está
previsto na lei e deve ser cumprida. Portanto, o que a gente vai discutir
é a forma que a prisão foi conduzida e como a lei, e o devido processo
penal muitas vezes tem sido utilizado por servidores investidos de
uma função pública com dever inequívoco de atuar em defesa da
sociedade e jamais, Deputado Paulo Neto, em busca de vantagem
pessoal. A partir do momento que um servidor público ele atua em
benefício próprio contra inimigos sejam pessoais ou políticos em um
cargo público, e o pior atuando contra a imprensa, porque, além de
tudo, a pessoa presa era um proprietário de uma televisão no município
de Vargem Grande e apresentador de um programa local que dá voz às
pessoas no município. A prisão foi conduzida pelo delegado Pedro
Adão que, ao que nos consta, já houve outros episódios, em Vargem
Grande e em Cândido Mendes, que ainda estamos apurando. Houve
no dia 17 de setembro decisão judicial da Vara de Vargem Grande
indicando a prisão do devedor da pensão alimentícia, óbvio, não pagou
tem que prender, mas a forma que foi conduzida é o que a gente vai ver
agora. Em nenhum momento, houve notificação, a gente não coloca o
som aqui, por conta da preservação do Regimento que não permite,
mas nós legendamos aqui o principal. Você vai conduzido para delegacia
de lá, você liga para o seu advogado, o delegado à direita, o delegado
Sousa, cumpriu de maneira exemplar até o momento, só que o outro
delegado, Pedro Adão, já ali, quem está conduzindo aqui sou eu, você
vai na viatura e vai agora. Quem quiser, eu vou disponibilizar esse
vídeo no grupo dos Deputados, vai ver que, em nenhum momento, ele
se opôs, de maneira violenta, à prisão. Tudo que ele pediu foi para não
ir na gaiola do camburão, porque isso aqui, destaca-se, é uma prisão
civil, não há qualquer tipo de necessidade, inclusive por ser uma pessoa
conhecida na cidade, Secretário adjunto do Meio Ambiente, não há
nenhuma necessidade. Acompanha agora como foi tomado o celular
dele que estava filmando o momento da prisão até para se proteger, e
ali tentou pegar o celular novamente, o delegado já foi no pescoço dele,
ou seja, como é que vai dizer que teve crime de resistência, Deputado
Ariston, quando a pessoa tem o seu celular tomado de maneira irregular.
Acompanhe, o delegado, francamente, ele está mais empenhando do
que os demais em imobilizar o paciente, ali no momento. Daqui a
pouquinho, a gente já vai mostrar o momento da saída, em que ele foi
algemado com as mãos para trás, colocado, pediu para tirar o relógio
dele, que é um paciente grande, pediu para tirar o relógio e foi colocado
da mesma forma com dor, de maneira completamente agressiva, uma
abordagem desarrazoada da Polícia Civil, aqui nesse momento. E o
pior, vai mostrar, daqui a pouquinho, a irmã do conduzido disse: Você
tem muita raiva do meu irmão, não é? Ele disse me solta, o palavrão
vocês vão ver no vídeo que a gente vai mandar no grupo dos Deputados,
ele está preso e tem mandado de prisão cível e você está preso em
flagrante por ameaça e resistência. Em nenhum momento, houve ameaça,
que é um crime tentado contra a vida do delegado. O que ele falou de
maneira pertinente foi a necessidade de dizer: Você não vai mais ficar
em Vargem Grande, porque os abusos do delegado estão se
multiplicando. Não é o primeiro caso, pois o delegado foi acusado por
uma pessoa no vídeo, nos últimos dias, de ter levantado uma arma para
cinco familiares de uma verdureira que foi morta no município de

Vargem Grande. Bem aqui já tem um atentado evidente à dignidade da
pessoa humana. O policial: “Olha, tem que tirar a calça e a camisa. Não
pode entrar vestido assim”. Colocaram o apresentador de cueca e,
pasmem vocês, tudo isso aqui foi filmado pela própria polícia e vazado
como a foto para a imprensa, raspada a cabeça e tratado como se fosse
um marginal, colocado numa sala com pessoas que fizeram roubo à
mão armada de um devedor de pensão alimentícia. Além disso, o
delegado colocou os crimes de ameaça, incitação ao crime e resistência
a um profissional da imprensa. E a fiança, pasmem vocês, o débito da
pensão, como já disse, ninguém discute a necessidade de ele pagar a
pensão dele, tem que pagar - não pagou, vai preso -, mas o delegado,
para dificultar mais ainda a vida dele, colocou uma fiança de R$39 mil.
O juiz viu que era um descalabro, um absurdo, e estabeleceu a fiança de
R$10 mil que foi paga no mesmo dia. Então, nós já recebemos, na
Comissão de Segurança, a queixa assinada pelo advogado do conduzido,
mandamos uma Indicação para o Secretário Jefferson Portela para
abertura de uma sindicância. Convocamos, pela Comissão de
Sindicância, o delegado Pedro Adão para prestar esclarecimentos, nesta
Casa, requerendo informações ao Secretário de Segurança e a imediata
remoção do delegado de Vargem Grande para onde queiram colocar,
mas não em Vargem Grande que não aguenta mais. Eu finalizo aqui,
senhoras e senhores, com a mensagem de Eleanor Roosevelt que foi
uma das fundadoras da Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Não há por que haver confusão sobre o que é de fato a liberdade. Os
direitos humanos mais simples são fáceis de entender. Liberdade de
expressão, imprensa livre, liberdade de religião, liberdade de reunião
e direito de peticionar. O direito de homens e mulheres estarem seguros
em suas casas e livres de busca desarrazoada e de prisões arbitrárias
e punições que não merecem. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra à Deputada Dra. Thaiza
Hortegal, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) - Boa tarde a todos, galeria de imprensa,
colegas Deputados, internautas, telespectadores da TV Assembleia.
Nesta tarde, eu gostaria de destacar, de forma rápida, a importante
entrega de obra do Governador, que foi o Terminal do Cujupe, no
último sábado. Parabenizar o presidente da EMAP, Ted Lago, pela
grande obra do Terminal de Espera do Cujupe que dá acesso ao
ferryboat, onde, no último ano de 2018, teve o movimento de um
milhão e oitocentas mil pessoas que trafegaram por ali. Trezentos mil
carros aproximadamente fizeram aquele translado entre o Cujupe e a
Ponta de Espera aqui em São Luis. Então, há muito, o povo da Baixada
ansiava por essa obra, esperava de forma já impaciente, mas o
Governador, sensível por essa causa, preocupado com a melhoria desse
transporte, com a melhoria desses terminais, inaugurou essa grande
obra. E nós estivemos presentes. Ficamos muito felizes por mais uma
vez a região da Baixada ser contemplada, ser agraciada. E você vê hoje
um terminal moderno com Procon, com farmácia do trabalhador, com
banheiros limpos, com chuveiros, com toda uma estrutura adequada
para todos os vendedores que trabalham ali e que movimentam sua
renda e que ali movimentam a sua economia. Então você vê um grande
avanço, uma grande preocupação, algo muito importante. E ali, na
nossa fala, quando estivemos com o Governador, nós frisamos bem,
Deputado Marco Aurélio, a preocupação desde o primeiro mandato
do Governador Flávio Dino nessa melhoria do transporte do ferryboat,
que é uma das nossas causas e que é uma das nossas bandeiras que
viemos sempre cobrar aqui. E, na oportunidade, eu coloquei, na minha
fala, o que tinha sido já respondido ao nosso gabinete daquele
requerimento que foi assinado por 37 deputados, cobrando não só a
melhoria dos terminais, mas o serviço do ferryboat. Na ocasião, o
doutor Laurence, que é o Presidente da MOB, nos garantiu que em seis
meses esse edital de licitação dos ferryboats vai ser publicado. Então
a gente vê aí um avanço, vê esperança de dias melhores, de algo que é
tão importante e que movimenta a economia. Parabenizando também a
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presença do Porto do Itaqui, porque você vê realmente que aquela
estrutura foi toda reformada e, como ali frisou o Governador, por
recurso sendo mesmo de forma legal, de forma responsável, aplicado
com o próprio recurso do porto. Então parabenizo toda a sua equipe,
ao Governador pela preocupação. E agradeço pela Baixada ser referência,
hoje, de um polo de saúde, um polo industrial, um polo universitário.
E já agradecendo também ao Secretário Simplício, que garantiu que, no
mês de outubro, agora, o parque industrial da região da Baixada situado
em Pinheiro será inaugurado. Aproveito também aqui para agradecer a
sensibilidade, a preocupação de atender ao nosso pedido a Deputada e
Secretária Ana Mendonça, que atendeu a nossa solicitação e enviou a
carreta da Mulher para o município de Santa Helena, um município da
região da Baixada também que representamos, que temos a preocupação
e que estamos empenhados, construindo um trabalho ali, uma atuação
naquele município. A carreta foi instalada hoje. Ficará até o dia 25,
atendendo as mulheres, tratando como preventivo que a gente pode
realmente já combater, a exemplo, o câncer de colo de útero, o câncer
de mama. Então a gente fica muito feliz por essa sensibilidade. Fica
aqui a minha gratidão à Secretária e Deputada Ana Mendonça. Também
destacar ali o empenho do vereador naquela cidade que nos solicitou, o
Vereador Léo Lobato, que fez várias conversas com a gente no gabinete.
Sempre colocando a preocupação e a necessidade que essa carreta
fosse para aquela cidade, para que a gente pudesse realmente atender
as mulheres daquele município e a parceria também da Prefeitura, que,
com medidas administrativas, burocráticas, acatou e ofertou toda a
estrutura que foi preciso para que essa carreta fosse alojada naquela
cidade. Então fica aqui o meu agradecimento à Secretária, ao Prefeito,
ao Vereador Léo Lobato. Agradeço a todos e digo que a gente, assim,
vem construindo realmente um mandato de fazer diferente. A gente
vem construindo um olhar e uma atenção, uma voz naquela região tão
sofrida, que é a região da Baixada. E aí fica meus agradecimentos. Boa
tarde e até a próxima oportunidade.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -  Parecer n.º 558/2019 da Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania, em redação final o Projeto de Lei
n.º 118/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei n.º 033/2019, de autoria do
Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção.
Projeto de Lei n.º 085/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena
Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei n.º
194/2019, de autoria da Deputada Dr.ª Helena Duailibe (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, vai a Redação final. Projeto de Lei n.º 222/2018, de
autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado e vai a
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa n.º 116/2019, de autoria
do Deputado Neto Evangelista (lê). Assim como o Projeto de Resolução
n.º 116/2019, os Projetos de Resolução n.º 118 e 119/2019 dependem
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Suspendo a Sessão
para que a Comissão emita o parecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça apreciou três Projetos
de Resolução Legislativa nº 116, 118 e 119, de minha autoria e de
relatoria do Deputado Antônio Pereira, e aprovou os três Projetos,
por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em votação, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 116/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista (lê).
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 118/2019, de autoria
do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 119/2019, de autoria
do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 080/2019, de autoria
do Deputado Othelino Neto. O Deputado está ausente, fica transferido
para próxima Sessão. O Projeto de Resolução Legislativa nº 081 é de
autoria do Deputado Dr. Leonardo Sá, também ausente, fica para
próxima Sessão. Projeto de Resolução Legislativa nº 091/2019, de
autoria do Deputado neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 054/2019, de autoria
do Deputado César Pires. O Deputado está ausente, fica transferido
para próxima Sessão. Projeto de Resolução Legislativa nº 059/2019, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 074/19 sendo
anexado ao Projeto de Resolução Legislativa 084/19, de autoria do
Deputado Adelmo Soares. Ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Projeto de Resolução Legislativa 082/19, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckham ao senhor Alberto José Tavares Vieira da Silva. Em discussão.
Em votação. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução
Legislativa nº 088/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá.
Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de
Resolução Legislativa 079/2019, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, que concede a Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar
de Oliveira Canhoteiro à senhora Ana Paula Rodrigues Belo. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Requerimento à deliberação do
Plenário. Requerimento 495/2019, de autoria do Deputado César Pires.
Deputado ausente. Fica transferido para amanhã. Requerimento nº
508/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, que requer a
aprovação do Plenário para que seja realizada uma Sessão Solene, no
dia 30 de setembro de 2019, para entrega da medalha do Mérito
Legislativo João do Vale ao cantor José de Ribamar Coelho Santos,
Zeca Baleiro. Em discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento nº
509/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral. Deputado ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 511/10, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, (lê). Eu peço ao Deputado
Wellington que posso subscrever seu requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, uma honra e com certeza engrandece a Assembleia
Legislativa ter nosso primeiro Presidente também subscrevendo. Só
agradeço.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputado
Wellington, gostaria de subscrever seu requerimento também.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Duarte também. Todos que quiserem subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Acredito que o Deputado Ariston também
deseja subscrever.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Ariston. Todos que quiserem subscrever, com certeza. A iniciativa só
é do Deputado, mas é da Assembleia e de todos nós. Obrigado.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Parabéns

pela atitude.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação da Mesa: Requerimento nº 510/19, de autoria do Deputado
Dr. Yglésio (lê). Como vota a Deputada Dr.ª Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido o requerimento. Deputado Yglésio,
o parecer contrário nº 508/19, da CCJ, vai está na Ordem do Dia de
amanhã. Requerimento nº 512/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa (lê). Como vota a Deputada Dr.ª Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido. Requerimento nº 513/19, de autoria
do Deputado César Pires. Deputado ausente, mas, como se trata de
voto de pesar,  nós  iremos   votar.  O  requerimento requer que,  depois
ouvida a Mesa,  seja  registrado nos  Anais  da   Casa  voto  de pesar  à
família   do   senhor  Marcos  de Caldas  Furtado,  pelo seu falecimento
ocorrido  no  dia  17  de  setembro  de  2019.  Como   vota a Deputada
Dra. Cleide  Coutinho.

A  SENHORA  SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE   COUTINHO   -  Pelo  deferimento.

O  SENHOR  PRESIDENTE  EM EXERCÍCIO  DEPUTADO
GLALBERT   CUTRIM -  Deferido.   Ficam  incluídos na  Ordem  do
Dia   desta  terça-feira, dia  24  de setembro, o  Projeto  de Lei nº 439/
2019, de  autoria do Poder  Executivo;  Projeto  de  Resolução Legislativa
nº  99/2019, de  autoria  do Deputado Adelmo Soares;  Requerimento
nº 514 a 516/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior;
Requerimento nº 517/2019,  de  autoria  do  Deputado Fernando Pessoa;
Requerimento nº  518/2019,  de  autoria do Deputado  Roberto  Costa
e o Requerimento nº 519/2019, de autoria do Deputado Neto
Evangelista.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON   DO   CURSO   -
Questão   de Ordem, tem alguém inscrito no Grande Expediente,
Deputado?

O  SENHOR  PRESIDENTE  EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT   CUTRIM  - Deputado  Antônio Pereira.

O  SENHOR   DEPUTADO  WELLINGTON  DO   CURSO
-  Ok. Muito  obrigado.

O   SENHOR  PRESIDENTE  EM EXERCÍCIO  DEPUTADO
GLALBERT   CUTRIM  -  Deputado  Antônio Pereira,  por trinta
minutos,  com   direito a  apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, caros colegas Deputados Secretários
presentes à Mesa, Deputados e Deputadas, Deputados presentes em
Plenário, imprensa, galeria, sociedade maranhense. Eu ocupo esta
Tribuna, Senhor Presidente, para tratar de alguns assuntos que julgo
importante. E o primeiro, na realidade, é para parabenizar o povo e a
cidade de São Domingos do Maranhão. Uma cidade acolhedora, de um

povo trabalhador, de um povo sertanejo, sério e que fica localizado ali
na região Central do Maranhão, São Domingos do Maranhão ou São
Domingos do Zé Feio, como também é conhecida. Amanhã, aquela
cidade faz aniversário e completa mais um ano de emancipação política
administrativa. E nós estamos hoje parabenizando o seu povo e sua
gente e a cidade de São Domingos. Ocupo a tribuna para convidar os
Deputados e Deputadas, que puderem ir ou que façam política naquela
região em São Domingos, que se façam presentes para abrilhantar as
festividades daquela cidade, porque o seu povo é merecedor. São
Domingos faz anos e o seu povo ganha o presente, que é exatamente a
festa que vai ter lá comandada pelo Prefeito Zé da Folha, que é um
Prefeito de uma história naquele município e não é prefeito pela primeira
vez. Ele e outro de sua família já foi Prefeito daquela cidade, ele hoje
ocupa esse lugar com muito compromisso e com muita responsabilidade.
São Domingos é uma cidade que em 1894 surgiu ao redor daquele lago,
que lá está, hoje urbanizado, mas antes foi apenas uma aglomeração de
uns familiares do Senhor Zé Feio, portanto, ficou conhecido como São
Domingos do Zé Feio, exatamente por isso. E lá se juntou familiares e
começou uma aglomeração, e, em 1940, passou à categoria de distrito,
distrito ali de Colinas, aí passou a ter o nome de Pucumã. Poucos
sabem, mas era Pucumã. Em 1947 passou ainda a ser chamado de
Pucumã, mas passou à categoria de vila e, em 1952, passou a ser
cidade, se transformou em cidade. E como cidade saiu do nome da Vila
de Pucumã para exatamente São Domingos do Maranhão. E eu quero
aproveitar esta tarde para parabenizar, não só para convidá-los para
que estejamos lá amanhã, mas para parabenizar a cidade e seu povo. E
parabenizar também a administração de São Domingos que é feita com
muito zelo, com muito respeito e por um homem que tem uma história
naquela região, que é o Senhor Zé da Folha. Parabéns, São Domingos.
Senhor Presidente, também eu gostaria, e eu conversava ainda pouco
com o Deputado Marco Aurélio, tanto eu quanto ele e quanto os
outros Deputados de Imperatriz que representamos Imperatriz, o
Deputado Pastor Cavalcante, o Deputado Rildo Amaral, que não se
encontram hoje aqui os dois, mas eu e o Marco Aurélio recebemos do
Colégio Raimundo Soares, um colégio estadual, unidade de ensino
estadual ali em Imperatriz, recebemos várias mensagens. O Deputado
Marco Aurélio me dizia hoje que recebeu de mais de 100 alunos, eu fui
menos, em torno de 40 alunos recebi mensagens exatamente pedindo
para que pudéssemos, junto ao Governador Flávio Dino, junto ao
Secretário Estadual de Educação Felipe Camarão, que pudéssemos
fazer uma intervenção no sentido de colocarmos também aquela escola
no programa Escola Digna, para que haja uma reforma digna naquela
escola, visto que as condições em que está lá eles acham que fica a
dever no oferecimento tanto do acolhimento do aluno quanto no trabalho
dos professores. Eu fiquei, Deputado Marco Aurélio, e convido V.
Ex.ª como representante e grande representante ali do povo de
Imperatriz, que possamos fazer uma visita àquela escola, para que
possamos in loco vermos realmente se aquela escola carece dessa
reforma e assim buscarmos a solução da reforma junto ao Governador
Flávio Dino e junto ao Secretário Felipe Camarão. Já encaminhei para
esta Casa um projeto de indicação, que deve entrar amanhã, deve ser
lido amanhã um projeto de indicação nesse sentido, da reforma daquela
escola em Imperatriz. E já mandei, enviei, reenviei para o Secretário
Felipe Camarão exatamente aquelas mensagens que me foram enviadas
pelos alunos e professores daquela escola. E finalmente, Senhor
Presidente, ocupo também para falarmos de um assunto de grande
importância, que é a questão do Consórcio Regional de Saúde, que está
tramitando nesta Casa, a lei, diga-se de passagem, feita à relatoria.
Esteve ali na Comissão de Constituição e Justiça sob a relatoria do
Deputado Dr. Yglésio e o deputado apresentou um substitutivo. Eu
pedi vista com o Deputado Rafael Leitoa está sob nossa vista, que
devemos amanhã reapresentar o Projeto para que seja votado. E eu
gostaria de dizer ao Deputado Yglésio que as considerações e as Emendas
feitas e as modificações, Deputado Yglésio, feitas por V. Ex.ª, eu vi
profundamente, estreitamente, fiz uma análise e realmente V. Ex.ª tem
razão, até inclusive na mudança de legislação que, há poucos meses,
mudou a legislação e que V. Ex.ª fez adaptação. Então, quero parabenizar
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V. Ex.ª na condução daquela relatoria e que amanhã devolveremos o
projeto sob nossa vista e com certeza todos nós votaremos ali por
unanimidade. E espero que seja exatamente aquilo que o governo espera
e principalmente que os municípios esperam em relação à questão da
saúde. É uma longa caminhada a questão dos Consórcios Regionais de
Saúde do Estado do Maranhão, mas que nós devemos segui-la, passo
a passo. Estamos aí um ano antes das eleições. Os Prefeitos terão
dificuldades para fazer as aprovações nas devidas Câmaras Municipais,
mas nós estaremos aí ajudando-os nos municípios, visto que achamos
que é de grande conveniência e de grande importância, nós conseguirmos
realizar esses Consórcios de Saúde e as adesões de todos os municípios
do Estado do Maranhão. Não será fácil, será um grande trabalho, mas
nós vamos fazer esse enfrentamento. Era isso, Senhor Presidente, que
eu gostaria de falar e, mais uma vez, parabenizar a relatoria do Deputado
Dr. Yglésio. Senhor Presidente, era apenas isso. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Questão de Ordem, Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, são duas coisas: primeiro,
solicitar o tempo do PSDB, que V. Ex.ª possa me conceder, por gentileza,
e segundo, é com relação ao Requerimento, ou melhor, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 059/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio
(lê). Com todo o respeito ao Deputado Zé Inácio, eu vou votar contra,
mas eu queria só que V. EXª pudesse constar ainda, a minha abstenção,
por gentileza. Só para poder fazer constar a abstenção do Deputado
Wellington, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Certo, Deputado Wellington, vai constar em
Ata, o seu pedido de abstenção do Projeto de Resolução, de autoria do
Deputado Zé Inácio. O tempo do PSDB, é o último, assim que terminar
aqui, eu chamo V. EXª. Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN.
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, com
direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
todos que nos acompanham pela galeria, TV e Rádio Assembleia. Hoje
eu quero fazer um resumo das atividades que tivemos durante todo o
final de semana, em algumas cidades do Maranhão. Estivemos na cidade
de Barra do Corda, justamente com o Prefeito Eric Costa, todos os
nosso amigos e amigas Vereadores, Secretários municipais, onde fomos
entregar uma escola ao Povoado Vila Serraria, que ainda não tinha uma
escola e o Prefeito Erick Costa entregou à população de Barra do
Corda mais uma escola e, dessa vez, na zona rural de Barra do Corda.
Lá estiveram conosco o Vereador Vitalzinho Sampaio, Vereadora Graça
do Ivan, Vereador Raimundo da Rodoviária, Vereador Biné Almeida,
entre outros amigos. Estiveram o Presidente do PDT, Adão Nunes, e
vários Secretários municipais. Aqui eu quero parabenizar o Secretário
Adair Maciel pelo trabalho que tem desenvolvido à frente da Secretaria
de Educação de Barra do Corda e parabenizar o Prefeito Eric que,
durante toda essa crise que nosso país vem vivenciando, Prefeito Eric
Costa vem entregando obras e pagando em dia os salários dos servidores
municipais daquela cidade. Em Tuntum, participamos da tradicional
cavalgada do Povoado Creoli do Bina, onde estiveram conosco vários
amigos, empresários, Vereador Dorian, pré-candidato a Vereador do
Povoado Creoli do Bina, Ironilson, como também o Ex-secretário de
Agricultura do Estado do Maranhão, senhor Cláudio Azevedo.
Estivemos lá durante toda essa cavalgada, um momento festivo no qual
também temos vivenciado o quanto que as cavalgadas têm crescido no
Estado do Maranhão e, principalmente, na nossa região, que é uma

região que vivencia muito as cavalgadas, as vaquejadas. Então essa foi
a nossa passagem pelo município de Tuntum. Quero agradecer a todos
os amigos e amigas tuntuenses que sempre me recebem tão bem na
minha cidade. E hoje, Senhor Presidente, agora já pela manhã, estivemos
no município de Itaipava do Grajaú, onde, a pedido do Vice-governador
Carlos Brandão, estive acompanhando-o na entrega de importantes
equipamentos àquele município, como o Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) e um restaurante popular no município de Itaipava
do Grajaú. Mais uma vez, o Governador Flávio Dino tem mostrado e
tem trabalhado para aqueles que são menos favorecidos, trabalhando
para aqueles que têm menos poder aquisitivo. Isso é prova do que tem
sido feito no Maranhão pelo nosso Governador. E aí, Senhor Presidente,
lá estiveram presentes o Vice-Governador, no ato representando o
nosso Governador Flávio Dino, o nosso amigo Secretário Márcio
Honaiser, o qual eu parabenizo pelo trabalho que tem feito à frente da
Secretaria de Desenvolvimento Social, dando continuidade ao trabalho
que o Deputado Neto Evangelista fez nessa secretaria. O Deputado
federal Pedro Lucas Fernandes, o Prefeito Joãozinho, Vereadores e o
nosso líder da Oposição, lá do município de Itaipava do Grajau, nosso
amigo Júnior do Posto, que tem cada dia mais crescido naquele
município, temos acompanhado várias pesquisas e não temos dúvidas
de que o Júnior do Posto será o próximo Prefeito ali da cidade de
Itaipava do Grajaú. Também estiveram presentes conosco os vereadores
de Itaipava do Grajaú: Biolo, Vereador Zé Lopes e o Vereador indígena
Getúlio. Também me acompanhou o Vereador de Barra do Corda doutor
Adriano Brandes. Então, Senhor Presidente, aqui ressalto e parabenizo
o trabalho que o nosso Governador tem feito no estado do Maranhão
e tem feito ainda mais beneficiando  a classe mais humilde, a classe que
tem menos poder aquisitivo aqui. Esse é meu registro, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, com aparte.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa, o que  me traz, mais uma vez, a esta Tribuna é para destacar
as agendas que participamos na semana passada, no último final de
semana, sobretudo a agenda que concedeu medalha a três ilustres
brasileiros aqui por esta Casa Legislativa. Nós tivemos a concessão da
medalha ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça Mauro Campbell.
Homenagem esta requerida aqui por plenário desta Casa, pelo nosso
Presidente Deputado Othelino. E também tivemos a homenagem
concedida ao Felipe Santa Cruz, Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil. Nesse caso, esta medalha foi concedida por requerimento da
minha autoria e do Deputado Fernando Pessoa, que me antecedeu aqui
na tribuna. São ilustres brasileiros que mereciam e merecem homenagem
desta envergadura. Assim como é importante destacar a homenagem
concedida por  mim ao ex-Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.
Tanto o Presidente da OAB como o Ministro do Superior Tribunal de
Justiça também foram condecorados pela Medalha Timbiras, a maior
honraria do Poder Executivo do Estado do Maranhão, que foi concedida
pelo Governador Flávio Dino. Tanto o Ministro Mauro Campbell, do
Superior Tribunal de Justiça,  como o Presidente da OAB, Felipe
Santa Cruz, como o ex-Ministro José Eduardo Cardozo fizeram por
onde merecer, pela sua trajetória, não só como juristas, mas, sobretudo,
pela sua trajetória como defensores do estado democrático de direito.
O Felipe Santa Cruz, que representa  a Ordem dos Advogados do
Brasil, teve, ao longo da sua história, posição firme em defesa da
advocacia do Estado do Rio de Janeiro, onde foi também presidente da
OAB, e posição firme destacada em defesa de todos os advogados do
Brasil. E, atualmente, à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, tem
desempenhado com muita firmeza posições em defesa do estado
democrático de direito, em defesa das minorias, em defesa dos direitos
humanos, em momento em que o país passa por situações de retrocesso,
sobretudo, nas garantias constitucionais, sobretudo, no que diz respeito
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a direitos conquistados a duras penas pelo povo brasileiro. É um
momento de homenagear aqueles que defendem a Constituição,
defendem os princípios constitucionais de direito, defendem o estado
democrático de direito. E eu como militante do Partido dos
Trabalhadores que fiz o encaminhamento da homenagem ao Ministro
José Eduardo Cardoso, também me sinto honrado em fazer parte dessa
história. O Ministro José Eduardo Cardoso que ao longo da sua carreira
política como militante político que é dos quadros do Partido dos
Trabalhadores, como procurador do município do Rio de Janeiro, como
professor universitário, como deputado federal contribuiu muito com
sua atuação parlamentar na Câmara dos Deputados. Como Ministro
da Justiça teve uma atuação excepcional na medida em que fez grandes
avanços na pasta, é considerado um dos melhores Ministros da Justiça
do nosso país. Então eu não poderia deixar de destacar esses
importantes momentos que aconteceram na semana passada. Mas
aproveito também, Senhor Presidente, para destacar a inauguração do
Terminal do Cujupe. Nós que somos baixadeiros, que temos nossa
origem na cidade de Bequimão sabemos o que é o dia a dia do transporte
de ferryboat do Terminal Cujupe e Ponta da Espera. Ao longo de mais
de 20 anos que eu fiz e continuo fazendo essa travessia, iniciei quando
assim saí de Bequimão, vim para cá para a capital estudar e praticamente
quase toda semana, Deputado Edivaldo Holanda, tinha que fazer esse
trajeto para visitar meus familiares e amigos, meu pai e minha mãe que
continuam morando na cidade de Bequimão. E eu sei o que significou
nesses últimos do Governo Flávio Dino, os avanços que ocorreram no
Terminal do Cujupe. Hoje temos uma estrutura muito melhor, muito
mais adequada ao trânsito de passageiros. É inegável a reestruturação
que hoje existe no Cujupe, a comodidade que melhorou não só nos
serviços de ferryboat como também nas infraestruturas de instalação
do Porto do Terminal da Ponta da Espera e, principalmente, no Porto
do Cujupe. Tem toda uma estrutura que garante uma melhor comodidade
aos passageiros. Mas ainda assim, destacando como fiz na presença do
Presidente da EMAP, na presença do Governador que destaquei,
enalteci o trabalho que tem sido feito no Porto do Cujupe nesses
últimos anos. Mas lá também na presença das autoridades competentes
do Estado, que tem a obrigação de melhorar ainda mais aquela estrutura,
eu destaquei que é importante que se faça a licitação do processo, ou
melhor, se faça a licitação do ferryboat para que a gente possa, ainda
mais, ter um serviço com uma melhor qualidade e que possa servir aos
passageiros, que não são poucos. Anualmente circulam entre o Terminal
do Cujupe/São Luís, São Luís/Alcântara, quase dois milhões de
passageiros anualmente. Precisamente no ano de 2017 chegamos a um
milhão e oitocentos mil passageiros e trezentos e setenta mil veículos
circulando via ferryboat entre o Terminal São Luís e o Terminal do
Cujupe. Então, merece uma maior atenção do governo. E por isso
mesmo, pela quantidade de passageiros que circulam diariamente,
centenas,  milhares de passageiros que circulam ali, diariamente, eu fiz
um requerimento, há um tempo, aprovado por esta Casa, fiz a cobrança
no último sábado,  na inauguração do terminal do Cujupe, da necessidade
de instalação de caixas  eletrônicos tanto do Banco do Brasil como da
Caixa Econômica, lá no Porto do Cujupe. Não só pela quantidade de
passageiros que circulam diariamente, mas, sobretudo, agora,  que a
estrutura que está montada lá  tem comercialização de produtos, espaços
para lanche, para alimentação, farmácia e precisa que as pessoas que às
vezes estão aguardando o embarque  e o desembarque, às vezes ficam
boa parte do tempo aguardando nas filas e não tem às vezes onde  tirar
um recurso para poder  se alimentar ou adquirir um produto que agora
tem ponto de comercialização humanizado, adequado, graças à atuação
firme, e eu faço questão de destacar,  da EMAP, com postos de
atendimento  e que as pessoas que antes  viviam ao relento
comercializando seus  produtos, tem box adequado para  comercializar
os seus produtos. Então, nada mais justo  de que caixas eletrônicos do
Banco do Brasil  e da  Caixa Econômica,  no Porto do Cujupe, até
porque a presença da Polícia Militar, no Cujupe, há muitos anos, e
continua ainda  muito mais presente, 24 horas. Então, os bancos  não
têm o que alegar a ausência de segurança. E nesse sentido que eu
reitero, aqui desta Tribuna,  a necessidade de se ter caixas eletrônicos

para melhor atender ao público que diariamente circula entre o Cujupe
e o terminal de São Luís. A cobrança que no passado fizemos com
relação à internet teve avanço, mas ainda assim é importante que as
operadoras de telefonia que estão,  que existem no Maranhão, precisam
também melhorar o serviço de telefonia com uma torre instalada no
Cujupe, para que os consumidores desse serviço possam ter uma melhor
oportunidade de vários serviços que ao longo do tempo tem melhorado,
mas precisa melhorar ainda mais. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -  Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, eu volto a ocupar a Tribuna
desta Casa para dar continuidade, porque cinco minutos não foram
suficientes, eu ia utilizar o Grande Expediente, mas, infelizmente, como
já  tinha um orador inscrito, Deputado Antônio Pereira, eu precisava
concluir a denúncia e a cobrança do Governador do Estado do Maranhão
com relação à CAEMA. Nós fizemos a denúncia na última semana
sobre os supersalários na CAEMA, nós cobramos informações do
Governo do Estado,  inclusive, de forma oficial, pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, nós havíamos solicitado no dia 4
de julho a relação de todos os cargos comissionados, bem como os
salários pagos em cada cargo, na CAEMA, porque nós já tínhamos
denúncia na CAEMA,  que, na Caema, o Governo do Estado, o
Governador Flávio Dino paga altos salários para alguns servidores,
cargos comissionados, para funcionários, nós não tínhamos ideia de
como eram esses supersalários. Nós ficamos abismados, nós ficamos
perplexos, tomamos um susto quando recebemos a denúncia. Na
primeira planilha, dava conta de que o salário de um advogado era no
valor de R$51 mil. Nós ficamos abismados, perplexos! O salário de um
engenheiro no valor de R$91 mil, isso no mês de julho. Para nossa
surpresa, os supersalários da Caema continuaram no mês de agosto.
Um pedagogo ganhando mais de R$40 mil, um químico ganhando mais
de R$40 mil, um engenheiro ganhando R$54 mil, outros engenheiros
ganhando salários de R$54 mil a R$86 mil. O salário de um engenheiro
na Caema dá para pagar 21 novos policiais militares. Oito engenheiros
juntos perfazem um total de R$500 mil. O salário pago a 500 engenheiros
da Caema dá para pagar 110 novos policiais militares no Estado do
Maranhão. Mas o que o Governador Flávio Dino faz? Paga altos
salários na CAEMA no valor de até R$ 91 mil, e não paga médicos e
enfermeiros no estado do Maranhão. O que o Governador Flávio Dino
faz? Paga altos salários na Caema no valor de até R$91 mil, mas não
nomeia aprovados no concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da
AGED, da própria Caema, do Detran, do Procon, da EMAP. O
Governador Flávio Dino paga supersalários de até R$91 mil, mas não
coloca água na casa das pessoas. Muitos maranhenses, em vários
municípios, reclamam da falta de água. Não é distante, na própria
capital, nós temos reclamação de muitos moradores da região central
de São Luís, do Lira, do Belira, Coroadinho. Em vários locais, em São
Luís, falta água ou então tem água dia sim, dia não. E não só na região
central! Hoje a TV Mirante publicou uma matéria completa que, há
cinco meses, alguns residenciais de São Luís estão sem água. Enquanto
o Governador Flávio Dino paga um alto salário, um supersalário de até
R$ 91 mil para um engenheiro da CAEMA, Santa Inês está com
problema de falta de água. Recebemos várias denúncias de Santa Inês,
inclusive a Assembleia vai realizar uma audiência pública, na próxima
quinta-feira, em Santa Inês, requerimento de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus, para tratar da falta de água na cidade de Santa Inês. Estaremos
na cidade de Santa Inês, na próxima quinta-feira. Além do problema de
falta de água, recebemos muitas outras denúncias e reclamações acerca
do descaso e do caos na saúde da cidade de Santa Inês. Portanto,
estaremos na cidade de Santa Inês, na próxima quinta-feira. Então,
atenção, população de Santa Inês, as denúncias, os problemas da cidade,
nós recebemos no nosso gabinete, estaremos aí pessoalmente, na
próxima quinta-feira, e vamos ao hospital, vamos verificar a situação
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da falta de água, o problema da CAEMA, em Santa Inês, problema da
Escola Digna, vamos visitar também o povoado próximo à cidade de
Santa Inês, onde uma criança ingeriu soda cáustica, veio fazer o
tratamento em São Luís e, graças a Deus e a nossa ingerência, essa
criança teve um tratamento. Depois da nossa denúncia, hoje a criança
está bem na cidade de Santa Inês. Eu vou visitar essas famílias, vou a
nesse povoado e vou fazer outras denúncias na cidade de Santa Inês.
Para concluir, Senhor Presidente, o problema da CAEMA é grave,
gravíssimo. E o Deputado Wellington não ficou somente na tribuna
desta Casa, porque não adianta fazer requerimento aprovado por esta
Mesa e a CAEMA não responder. Nós protocolamos uma denúncia ao
Ministério Público e solicitamos as providências do Ministério Público.
Diante de todo o exposto, solicitamos à Promotoria contribuição que
requisite as informações supracitadas e adote providências diante da
violação dos princípios, entre eles, a publicidade, subsidiariamente, a
moralidade, ante os supersalários verificados. Apresentando ou
apreciando-se, portanto, a possibilidade de ajuizar uma ação por
improbidade administrativa no Governo do Estado do Maranhão.
Solicita-se, ainda, que seja requisitada a justificativa, caso haja, por
parte do Governo do Estado do Maranhão, que tem implicado no
pagamento de salários tão altos como o que nós apresentamos em
forma de denúncia aqui na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Apresentamos denúncia nos últimos 15 dias, cobrando do
Governo do Estado. Na última semana, constatamos que os
supersalários foram pagos no mês de julho. Continuaram com as farras
dos supersalários no mês de agosto e a base do Governo calada. O líder
do Governo está calado. Ninguém diz nada. O Governador Flávio
Dino não emite nenhuma nota. Enquanto isso falta água na casa dos
maranhenses. Enquanto isso falta água lá no residencial Ribeira, na
zona rural de São Luís. Já temos, inclusive, uma audiência, uma agenda
lá no Residencial Ribeira. É essa a situação do estado do Maranhão,
onde o Governador do Estado gasta dinheiro público para fazer a
propaganda de um Maranhão que não existe. Esse mesmo Maranhão
que não existe é o Maranhão em que ele paga altos salários a cargos
comissionados, a funcionários na CAEMA. Queremos ver a CAEMA,
sim, valorizada. E essa é nossa luta desde o início de nosso mandato.
Queremos uma Caema valorizada, estruturada e que leve água para
casa das pessoas, que leve água para a casa dos maranhenses, para que
os maranhenses não tenham que carregar lata d’água na cabeça, como
está acontecendo no Residencial Ribeira. Maranhenses, ludovicenses
carregando lata d’água na cabeça porque, irresponsavelmente, o
Governador Flávio Dino não tem competência para levar água para a
população, mas tem competência para pagar supersalários a cargos
comissionados, a funcionários na Caema. Realizamos uma
representação. Formalizamos a representação para que o Ministério
Público possa não só investigar, mas ajuizar uma ação de improbidade
contra o Governador Flávio Dino e a CAEMA para que possa prestar
os esclarecimentos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Não há oradores inscritos.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.

Segundo Secretário, em exercício Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé
Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Ariston, Carlinhos Florêncio, Detinha,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Rafael Leitoa, Vinícius Louro e Wendell
Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente,
que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra a Deputada
Andreia Martins Rezende. Não havendo mais oradores inscritos para
o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em único turno, tramitação ordinária o Parecer nº 551/19,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação
final ao Projeto de Lei nº 095/19, do Deputado Doutor Yglésio, que
dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de botão de emergência em
ônibus coletivos. Este parecer foi aprovado e o respectivo Projeto de
Lei foi encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno
tramitação ordinária, foi aprovado e, também  encaminhado à sanção o
Projeto de Lei nº 289/19, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº
036/19), que dispõe sobre a instituição do Fundo do Trabalho do
Estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), foram aprovados os Projetos
de Lei nºs: 061/19, de autoria da Deputada Ana do Gás, que estabelece
a “Campanha Estadual Maria da Penha” e 314/2019, de autoria do
Deputado Zito Rolim, que institui no calendário oficial do Estado do
Maranhão, o “Dia Estadual do Turismo”. Também em primeiro turno,
tramitação ordinária, foram aprovados com pareceres favoráveis da
CCJC os Projeto de Resolução Legislativa nºs: 049/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que aprova à apresentação à Câmara dos
Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal, alterando
o Inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do Artigo 159 da Constituição
Federal, modificando a composição do Fundo de Participação dos
Estados do Municípios e do Distrito Federal; 050/09, de mesma autoria,
que aprova à apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de
Emenda à Constituição Federal, alterando os Artigos 166 e 198 da
Constituição Federal, para o fim de estabelecer que a União destine, no
mínimo, 10% (dez por cento) da sua receita corrente bruta às ações e
serviços públicos de saúde, excluindo do cômputo deste percentual as
emendas parlamentares ao orçamento federal; 051/19, também de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, aprova à apresentação à Câmara
dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
acrescentando o Inciso IV ao Artigo 60 da Constituição Federal, para
estabelecer a iniciativa popular para apresentação de Proposta de
Emenda à Constituição; 078/2019, ainda do Deputado Doutor Yglésio,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao
Professor Rogério de Mesquita Teles e  036/18, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” a Senhora Thaynara Oliveira Gomes. Na sequência, o Plenário
aprovou os Requerimentos n°s: 503/19, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, solicitando regime de urgência para os Projetos de
Resolução nºs: 116,118 e 119/2019 e o Requerimento 504/19, de mesma
autoria, para que seja realizada uma Sessão Solene no dia 04 de outubro
do corrente ano, para entrega da Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” a Senhorita Thaynara Oliveira Gomes. Sujeitos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n°s: 505/19, do Deputado
Neto Evangelista, subscrito pelo Deputado Glalbert Cutrim, enviando
mensagem de pesar à família do Senhor Aristóteles Silva Sobrinho
Nascimento, pelo seu falecimento ocorrido no dia 07 de setembro do



TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26
corrente ano, no Município de Bacuri; 506/2019, do Deputado Zé
Gentil, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 09,10,11 e 12 de setembro do ano em curso,
conforme atestado médico e 507/19, do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas de 09 a 13 de setembro do ano em curso, conforme atestado
médico. Na forma regimental o Presidente determinou a inclusão na
Ordem do Dia da próxima Sessão os Projetos de Lei n°s: 033/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio; 085/19, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe; Projetos de Resolução Legislativa n°s: 080/
19, de autoria do Deputado Othelino Neto; 081 e 087/19, de autoria
dos Deputados Doutor Leonardo Sá e Doutora Thaiza Hortegal e 091/
19, de autoria do Deputado Neto Evangelista; Requerimentos n°s:
508/19, de autoria da Deputada Daniella Tema; 509/19, de autoria do
Deputado Rildo Amaral; 510/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio
e 511/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso. No primeiro
horário do Grande Expediente falou o Deputado Doutor Yglésio. No
tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Rildo Amaral falou pelo
Bloco Parlamentar Solidariedade. Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão se pronunciaram a Deputada Mical Damasceno e o Deputado
Antônio Pereira. O Deputado Wellington do Curso falou pelo Partido
Social da Democracia Brasileira. 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,
23 de setembro de 2019.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 11h40.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Na proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene
convocada por meio do Requerimento n.º 390/2019, de autoria do
deputado Wellington do Curso, para homenagear os 50 anos da
tradicional Festa da Juçara. Convido para compor a Mesa, o Exmo.
Senhor Vieira Lima, vereador de São Luís. O Exmo. Senhor Raimundo
Nonato Chocolate, codoense, meu amigo, secretário municipal de
Relações Parlamentares. O Senhor José Jorge Leite Soares, diretor de
Relações Institucionais da Cemar e ex-deputado estadual. A Senhora
Mayara Marques, presidente da Associação Parque da Juçara. O Exmo.
Senhor Joãozinho Freitas, vereador de São Luís. A Senhora Dona
Cotinha, primeira presidente da Associação Parque da Juçara. A Senhora
Maria do Maracanã, presidente do Boi de Maracanã. Convido a todos
para assistir à apresentação do Boi de Maracanã. Assistiremos agora a
um vídeo que conta um pouco da história dessa tradicional festa, e em
seguida ouviremos a cantora Teresa Canto, interpretando a música:
Coroa. Antes de chamar o autor do Requerimento, o Deputado
Wellington do Curso, eu quero exaltar aqui a sua sensibilidade com a
cultura do Maranhão, o seu reconhecimento à Festa da Juçara e isso
demonstra aquilo que nós já alimentamos aqui na Casa, Deputado, o
seu viés político voltado aos interesses sociais, próximo do povo,
próximo da sociedade e próximo da nossa cultura. V. Ex.ª tem sido um
exemplo que não é só um ato isolado aqui da Festa da Juçara, mas V.
Ex.ª tem abraçado todas essas causas. Dada a sua simplicidade, o seu
reconhecimento, a sua trajetória política, que é grande, mas, sobretudo
a sua humildade. Eu quero render-me diante de todos vocês aqui do
Boi do Maracanã, para dizer que o Deputado Wellington é merecedor
desse momento, que ele patrocina agora aqui nesta Casa, com o apoio
de todos os nossos pares, inclusive o meu, e reconhecer a tradicional
festa. Confesso que 50 anos não são 50 dias, é uma das trajetórias das
mais brilhantes. Quando eu cheguei a São Luís, a Festa da Juçara já era
um dos ícones daqui das festas do nosso estado. Assim, Deputado, eu
concedo a palavra a V.Ex.ª, autor do requerimento de convocação desta
Sessão Solene, para, em nome do Poder Legislativo, fazer o seu
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Bom dia a todos, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente
Deputado César Pires, que muito nos orgulha presidindo esta sessão
solene por vários motivos. Deputado César Pires, eu tenho por V.Ex.ª
um carinho, tenho respeito e admiração. Estivemos juntos na legislatura
passada e estamos novamente juntos na atual legislatura. É sempre um
amigo próximo. Todas as vezes que tem sessão solene, que tem entrega
de títulos, ele prestigia, privilegia o Deputado Wellington para que ele
possa presidir as sessões. Quando eu fui fazer o convite ao Deputado
César Pires, ele com olhar tão fraterno, um olhar tão gentil, um olhar
tão amigável: “Claro, estarei com V.Ex.ª nesta sessão solene”. Então, o
meu muito obrigado ao Deputado César Pires por todas as palavras,
pelo convívio, pelo aprendizado do dia a dia. Nosso Ex-secretário de
Educação, nosso Ex-reitor da Universidade Estadual do Maranhão e
um Deputado do seu garbo, Deputado do seu gabarito, um Deputado
da sua atuação, quem ganha com isso é o Estado do Maranhão, com
seus mais de sete bilhões de habitantes. Cumprimentar, de forma
especial, essa amiga que Deus colocou na minha vida que é a Mayara.
Muito simples, especial, atenciosa, educada, guerreira, lutadora por
aquilo que ela acredita, que vai em frente, enfrentando todos os desafios
na porta das secretarias do município, do estado e, principalmente,
levando o nome do Maracanã, levando a tradição que já vem com sua
família, levando o nome do Boi de Maracanã, levando o nome da Festa
da Juçara, levando a juçara. Na verdade, isso tudo foi possível por
conta desse contato, desse convívio e por conta da sua garra. É por
isso que nós estamos aqui, é por você, pela dona Cotinha, por todos
vocês do Maracanã, pelo Boi do Maracanã, por todos vocês. É por
isso que nós estamos aqui. Então, Mayara, muito obrigado. Seja bem-
vinda! A Mayara é a Presidente da Associação do Parque da Juçara.
Excelentíssimo Senhor Vieira Lima, nosso Vereador de São Luís, nosso
amigo, estivemos juntos no PPS e a amizade continua. Vereador Vieira
Lima voltando novamente, com certeza, na próxima legislativa para a
Câmara de Vereadores de São Luís, onde vai realizar o trabalho brilhante
que já realizou oportunamente outrora. Cumprimentar, de forma
especial, também o senhor Joãozinho de Freitas, meu amigo também
muito antes de ser Deputado, amigo do meu amigo Zé Dias, Pica-pau,
meu amigo Pica-pau. Muito obrigado por ter vindo também. Zé Dias é
um grande amigo, nunca foi interesseiro, nunca foi oportunista, um
grande amigo de longas datas, desde quando o Curso Wellington, lá no
bairro do João Paulo. A amizade com toda sua família, com dona
Eglantine, com todos. Pica-Pau, muito obrigado por ter vindo. Quero
agradecer o Joãozinho por ter trazido o Pica-Pau. Nunca mais tinha
olhado. Um abraço, meu amigo Zé Dias. Excelentíssimo Senhor
Raimundo Nonato Chocolate, meu ex-oficial das Forças Armadas no
Exército Brasileiro. Estivemos juntos no Exército Brasileiro e,
atualmente, estamos juntos em muitos embates nas fiscalizações que
fazemos hoje à Prefeitura de São Luís. As brigas que tivemos aí com a
Semapa, as feiras de São Luís, quando o Secretário Chocolate era
secretário da Semapa. E hoje está nas relações parlamentares e não
deixa de ter os mesmos embates. Estivemos em uma última reunião na
OAB para tratar sobre o CASI, sobre a luta pela valorização e
atendimento aos idosos do estado Maranhão. Inclusive uma emenda
nossa vamos colocar nas suas mãos para que V. Exa. possa levar ao
Governador Flávio Dino, possa fazer gestão para que essa emenda seja
paga. Cumprimentar de forma especial também José Jorge Luís Soares,
ex-deputado estadual nesta Casa e que eu não tive o convívio, o contato,
enquanto deputado, mas eu tive o convívio na legislatura passada e na
atual legislatura. Sempre muito atencioso, sempre muito educado e
sempre muito solicito a todos nós deputados. E sempre que vem à
Assembleia Legislativa é motivo de alegria para todos nós. Então muito
obrigado por ter vindo também participar da Sessão Solene. Senhora
Maria do Maracanã, minha amiga, minha amiga especial, muito bom
vê-la aqui quando nós idealizamos a Sessão, sabendo que teríamos
essa homenagem à festa da juçara e que teríamos também o Boi do
Maracanã. Eu, que sou boieiro, brinco todas as oportunidades que
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tenho com o Boi da Maioba, com o Boi da Pindoba, com o Boi do
Maracanã, com o Boi de Ribamar. Amanheço lá no largo e aí vou direto
sem dormir, amanhecido, lá para o João Paulo. E o dia todo naquele sol
quente, comendo aquele mocotó gostoso e depois aquela juçara.
Deputado César Pires, essa homenagem eu iria ficar muito triste se
uma outra pessoa fizesse, porque eu sou juçareiro, apreciador da boa
juçara ou juçara de qualquer modo. E aí uma sessão solene dessa em
homenagem a 50 anos da Festa da Juçara e ainda ter o boi do Maracanã
é muito especial para todos nós. E aqui, por último, Dona Cotinha.
Dona Cotinha, Deputado César Pires, tem umas mãos maravilhosas,
mãos preciosas, que fazem o melhor macarrão. Se o senhor for à casa
da Dona Cotinha e comer aquele macarrão, o senhor nunca mais deixa
de ir lá. Uma mão maravilhosa que faz um macarrão delicioso. E a
galinha caipira? Ah, Galinha caipira deliciosa, nem se fala! Dona
Cotinha, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a todos vocês
que estão na Mesa. Volto a registrar também a presença do nosso
amigo Lívio, que está aqui também, Lívio Correia, Presidente da Agência
Executiva Metropolitana. Seja bem-vindo também à Assembleia
Legislativa. Registrar também a presença da nossa Miss Maranhão
América, a jovem Karen, ex-aluna do Curso Wellington. A mãe também,
ex-aluna do Curso Wellington. E vamos aí para o Miss Brasil, com fé
em Deus, trazer esse título também para o estado do Maranhão. Conte
com o nosso apoio e conte com o apoio da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Vou cumprimentar. Já cumprimentei o Pica Pau,
já cumprimentei a Karen, o Lívio e eu quero cumprimentar de forma
especial, Deputado César Pires, alguém da plateia, que na verdade é
nossa essência, que é a nossa cara, que é a nossa cultura, que é a cultura
do Maranhão, que é a cara do povo. Dona Helena, fique de pé. Dona
Helena, me dê a honra da sua presença aqui perto de mim. Venha para
cá pertinho do Deputado Wellington. Venha para cá. Deputado César
Pires, a Dona Helena é lá do Maracanã, do Boi do Maracanã. A Dona
Helena tem 78 anos de idade. Uma salva de palmas para ela. E nem
parece. Eu achei que tinha só quarentinha. Venha para cá, vem. Eu vou
quebrar o protocolo hoje, Deputado César Pires, e fazer esse
pronunciamento com esta guerreira, com esta mulher maranhense que
simboliza a mulher maranhense. A mulher de fibra, a mulher da roça, a
mulher da juçara e com essas mãos preciosas que preparam aquela
galinha caipira tão gostosa, que preparam aquela juçara tão gostosa
para todos nós, lá na Festa da Juçara. E a dona Helena é um exemplo
para todos nós, é um exemplo para esta Casa e esta Casa faz isso, o
reconhecimento também às pessoas simples. Nós homenageamos
autoridades desta Casa, desembargadores, juízes, ministros, prefeitos,
deputados, governadores, autoridades, mas também não podemos deixar
de homenagear as autoridades simples da nossa terra e a dona Helena é
uma dessas autoridades. Mais uma salva de palmas para dona Helena.
Dona Helena, a Festa da Juçara é uma festa que está na nossa tradição,
está na nossa raiz, está no nosso dia a dia, deputado César Pires. É uma
festa tradicional e uma festa também que traz dividendos, que gera
emprego e renda. Só na Festa da Juçara são 88 associados. Mayara, eu
tentei memorizar aqui rápido e se eu esquecer de alguma coisa a senhora
vai me dizendo, são 88 associados, fizemos mais de 50 barracas e gera
muito emprego e renda. São mais de 20.000 litros de juçara, deputado
César Pires. Inclusive trouxemos juçara hoje para que possamos
degustar, possamos apreciar, quem vai pela primeira vez uma juçara e
para quem gosta poder degustar mais uma vez a juçara. Porque hoje
temos um advento do açaí, fala-se tanto em açaí, tantas casas de açaí só
que na verdade ele é um produto da juçara, é um sorvete da juçara. A
nossa juçara tem que ser valorizada. É a juçara de São Luís, é a juçara
de Maracanã, é a juçara da zona rural, é a juçara do Maranhão, é a nossa
juçara. É um patrimônio nosso. Ah, vamos tomar um açaí. Ok, mas é
fruto da nossa juçara e temos que valorizar a nossa juçara. A juçara da
Mayara, a juçara da Cotinha, a juçara de dona Helena, a juçara do
amigo Humberto de Maracanã. Um amigo e que me tratava muito bem
todas as vezes que me olhava, ele me chamava de “danado”, pelo
Curso Wellington. Em 2012, quando eu tentei ser vereador de São Luís
e não tive a oportunidade, fui alijado do processo, fui retirado do
processo e é por isso que eu tenho um tratamento especial com a

Câmara Municipal e com os vereadores e às vezes, tentam me diminuir
dizendo que eu sou um deputado-vereador. Eu tenho é orgulho de ser
deputado-vereador, eu tenho orgulho de estar nas bases, de conhecer a
realidade do nosso povo, de percorrer a periferia, de percorrer a zona
rural, de tomar a juçara lá no Maracanã, e o Humberto dizia isso:
danado. Amigo, Humberto, temos certeza que você está em um bom
lugar ao lado do Pai, do criador de todas e todos e esta homenagem
também vai para o meu amigo Humberto de Maracanã. A cara do nosso
povo, a cultura do nosso povo, por mais que nós conquistemos vitórias,
por mais que nós conquistemos progresso, nós não podemos esquecer
da nossa querida zona rural, não podemos esquecer do nosso Maracanã,
da nossa Juçara e dos 50 anos de Festejo da Juçara. E dona Cotinha,
Mayara, sabem das dificuldades que é para manter aquele trabalho,
cada um que está aqui sabe da luta que é para manter aquele trabalho,
lá no Maracanã, e na Festa da Juçara, o trabalho que nós temos para
continuar com a legislação da cultura, a gente sabe a dificuldade que é
para se apresentar com o Boi do Maracanã durante as Festividades
Juninas, nós sabemos dessas dificuldades e os percalços que nós
passamos todos os anos. E Assembleia Legislativa, como já foi
registrado pelo Deputado César Pires, de forma unânime, aprovou
esta justa homenagem aos 50 anos da Festa da Juçara, uma juta
homenagem ao povo da nossa terra, uma justa homenagem a homens e
mulheres, como a Dona Helena, lá no Maracanã tem vida, lá no
Maracanã tem homens e mulheres que acreditam num Maranhão melhor,
homens e mulheres que confiam no Poder constituído, nas autoridades,
na Câmara Municipal, na Prefeitura de São Luís, na Assembleia
Legislativa, no Governo Estadual, na Câmara e no Senado no Governo
Federal. E é por isso que nós estamos aqui, nós acreditamos e lutamos
todos os dias por um Maranhão melhor. E aqui também nós valorizamos
as pessoas da nossa terra, Mayara, com todo o respeito à senhora,
com todo o respeito à Dona Cotinha, mas eu queria neste momento
diante da presença da Dona Helena, fazer justa homenagem em nome
de todos do Maracanã, todos que fazem a Festa da Juçara, dedicar esse
momento, dedicar essa homenagem a essa guerreira que eu conseguir
identificar no meio do povo e eu identifiquei também por conta da sua
idade. São 78 anos bem vividos com esse rostinho de 40. E é pela
senhora que nós estamos aqui todos os dias na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. É por vocês, mulheres, é por vocês
maranhenses, é por vocês na cultura que todos os dias nós acreditamos
e lutamos por um Maranhão melhor. Dona Helena, que Deus abençoe
a senhora, sua família e abençoe a todos lá do Maracanã, abençoe a
todos na Festa da Juçara e que 2019 seja um ano próspero, de muitas
vendas e que muitas pessoas visitem o Maracanã, conheça o Maracanã,
defenda o Maracanã. Viva o Boi do Maracanã! Viva Humberto! Viva a
Festa da Juçara! Viva dona Cotinha! Viva dona Helena! Viva a Mayara!
Viva a todos da Festa da Juçara. Que Deus abençoe a todos vocês!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Eu convido pela liturgia da Sessão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, deixa só ver se a dona Helena quer falar alguma coisa, pelo
menos um bom dia. Deputada Helena, deputada por um dia, venha.

A SENHORA HELENA - Bom dia para todos. Muito obrigada
por esta homenagem ao Boi do Maracanã, da Festa da Juçara também,
muito obrigada a vocês todos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Palmas para a Deputada Helena!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Registramos a presença do coronel Alexandre,
comandante do policiamento da Área Metropolitana. Obedecendo à
liturgia do momento, nós convidamos o Deputado Wellington do Curso,
para presidir a sessão e dar sequência a essa solenidade.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

WELLINGTON DO CURSO - Mais uma vez, quero agradecer ao
amigo Deputado César Pires, por presidir a sessão. Com muito orgulho,
eu faço esse agradecimento porque o Deputado César Pires, como já
falei, tem sido um amigo sempre muito solícito, muito educado, muito
próximo. O carinho e o respeito, a gente tem que externar quando as
pessoas estão próximas da gente. Eu tenho deixado isso bem claro nas
minhas apresentações, tanto na Assembleia ou fora da tribuna da
Assembleia. A cada dia que passa, as relações sociais estão mais difíceis,
as pessoas não se olham nos olhos, as pessoas não se cumprimentam,
as pessoas não se respeitam, as pessoas se acham melhores do que as
outras, escondem-se atrás de um curso superior, atrás de um cargo e,
às vezes, esquecem-se de fazer o mais importante. Eu tenho um
posicionamento muito duro e firme na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, todos sabem disso, muito duro e muito firme. Eu fui
eleito para legislar e para fiscalizar e faço isso com muita seriedade,
com muita responsabilidade e cobro, denuncio, fiscalizo para que o
dinheiro público seja realmente aplicado para a melhoria na qualidade
de vida das pessoas. Eu falo isso porque também eu tenho, no meu dia
a dia, o meu reconhecimento. Eu sei pedir desculpas quando eu excedo,
eu sei pedir perdão quando eu erro, eu sei dizer também que eu gosto,
que eu amo, por isso eu faço deste momento o registro ao Deputado
César Pires, que é um dos Deputados que eu tenho mais proximidade
nesta Casa, além do respeito e da admiração. Deputado César, muito
obrigado por ter presidido a sessão, por ter permanecido até agora e,
daqui a pouquinho, eu levou uma juçara para o senhor degustar, aí o
senhor escolhe se quer com farinha, se quer com açúcar, se quer com
camarãozinho ou com carne seca. Se o senhor quiser com todos esses
ingredientes, eu vou levá-lo especialmente, no gabinete móvel, para ir
à Festa da Juçara e o senhor passar um tempinho. E aí eu prometo que
a gente não vai combinar com Chocolate, que ele é muito ciumento. E
a dona Cotinha vai preparar aquele macarrão, a gente leva dr.ª Clícia
também que aprecia um macarrão, a galinha caipira vou dividir com o
senhor. O Chocolate não vai, macarrão fica só para a dr.ª Clícia e a
galinha caipira eu vou dividir com o senhor, que a dona Cotinha tem
umas mãos maravilhosas. Eu quero agora chamar a Mayara e a dona
Cotinha para que possam receber a placa dessa homenagem. Ok.
Concedo agora a palavra à senhora Mayara Marques, presidente da
Associação do parque da Juçara.

A SENHORA MAYARA MARQUES – Bom dia, pessoal. Eu
quero cumprimentar a Mesa, em nome do Deputado Wellington do
Curso, que foi o autor da proposição. E agradecer imensamente,
Deputado, pelo requerimento por valorizar a nossa festa. Para mim
isso aqui simboliza a valorização da Festa da Juçara, uma homenagem
de 50 anos nesta Casa. Meu muito obrigada em nome da Associação
dos Amigos do Parque da Juçara, em nome do Boi do Maracanã. E aí,
assim, é muito difícil falar depois do Wellington. É muito difícil, mas
vamos lá. A festa da juçara começou em 1970. E não poderia esquecer
de quem idealizou a festa. E por isso estamos aqui. A festa foi idealizada
pela Professora Rosa Mochel, in memorian. Professora, Secretária de
Educação e Ação Comunitária, à época. Devido ao potencial produtivo
da juçara no Maracanã, por isso, Wellington, que a festa da Juçara
começou. O Maracanã, que é berço de cultura, que representa a festa
da juçara, que representa o Boi de Maracanã. Então, assim, o nosso
imenso respeito pela Professora Rosa Mochel, que, infelizmente, não
está mais aqui conosco, mas nos deixou essa imensa herança. E eu
queria uma salva de palmas para a professora Rosa Mochel. A Festa da
Juçara tem uma importância grandiosa, para São Luís? Não. Para o
Estado do Maranhão e para o Brasil. É lá no Maracanã, é lá nas nossas
zonas rurais. E aqui eu olho para cada um de vocês que representam a
zona rural, que vieram aqui nos prestigiar, que acontece a Festa da
Juçara, porque esse período, Wellington, Deputado César Pires, a gente
sente a alegria que chega na zona rural, a alegria que chega no Maracanã,
porque vai acontecer a Festa da Juçara. E esse ano ainda mais, pois nos
consolidamos 50 anos de tradição. É uma consolidação. E aí fica aqui o
meu registro de valorização pela nossa festa, por cada um de vocês que

estão aqui comigo e que fazem essa festa, porque são eles, os associados,
a comunidade do Maracanã que fazem verdadeiramente essa festa. São
eles que vão lá buscar a juçara, o camarão, a farinha, o açúcar, que
fazem um bom atendimento, por isso manter essa festa. E dizer que a
zona rural é resistência. Ela é resistência, deputado Wellington, no
modismo do açaí e aí enquanto presidente da Associação eu me coloco
com cada um deles como representante da Associação, da zona rural e
do Maracanã, como resistências. Nós tomamos juçara. A nossa juçara
do Maranhão, a nossa juçara do Maracanã. O deputado Wellington
como um bom apreciador da juçara, que esteve lá conosco e experimentou
essa juçara ele sabe quão maravilhosa e quão deliciosa é a nossa juçara.
E falar em juçara, falar em festa, falar em Maracanã é dizer que outubro
está chegando. Outubro chega e chega a responsabilidade de manter
essa tradição, que não é fácil. Não é nem um pingo fácil manter essa
tradição, fazer essa festa com a proposição que nos colocamos de
fazer uma boa festa nos 50 anos da Festa da Juçara, com 05 domingos,
com mais de 45 apresentações e shows culturais, com 02 palcos, com
mais de 53 barracas, com uma Feira de Artesanato e com várias
oportunidades de emprego para aquela comunidade, com o objetivo
que temos de estimular a cultura maranhense. Com o objetivo que
temos de preservar o nosso meio ambiente. E aqui é válido lembrar,
quando tratamos de meio ambiente, dos nossos brejos, dos nossos
juçarais no Maracanã, em que foi implantado nos últimos anos no
Maracanã a política pública do Minha Casa Minha Vida. Não tenho
nada contra. Todo mundo tem que ter oportunidade de moradia, mas
infelizmente eu faço um apelo, Lívio, que aqui representa o Governo
do Estado, e é um grande parceiro por meio da agência metropolitana e
eu te agradeço muito por tudo que vocês estão fazendo por nós, pela
preservação do nosso meio ambiente. Para daqui a 50 anos manter em
nosso Maracanã os nossos juçarais. Para daqui a 50 anos continuarmos
tendo juçara no Maracanã, então isso é importante também, manter
aquilo que é nosso. E eu preciso fazer este apelo para a Secretaria de
Meio Ambiente e você, como tem esse trâmite para chegar até eles,
tratar dos nossos rios, tratar dos nossos juçarais. Porque daqui a 50
anos quero comemorar, estar lá comemorando nos Cem Anos da Festa
da Juçara com cada um de vocês. E aí o nosso papel, agora eu preciso
parafrasear o nosso querido Humberto, onde ele fala, Dona Cotinha,
que essa herança foi deixada por nossos avós, e essa herança foi deixada
por você, por isso que eu estou aqui. Hoje cultivada por nós para
contar a nossa história Maranhão, essa herança foi deixada por essa
mulher, que está há 50 anos nessa Festa, que foi a primeira presidente,
em 1997, da Associação dos Amigos do Parque da Juçara, essa mulher
guerreira, essa mulher aguerrida, essa mulher carismática que conquistou
e deixou o seu legado, e é por esse legado que eu estou aqui, pela sua
garra, pela sua determinação, pela sua luta que eu assumi com muito
orgulho, com muito orgulho, e me sinto imensamente honrada por
estar, presidente, porque eu estou presidente da Associação do Parque
da Juçara, no ano em que ele comemora 50 anos, é muita responsabilidade,
mas é um prazer enorme. Quero que quando eu tiver 77 anos, daqui a
50 anos, que possamos consolidar, manter a tradição, ter um Parque da
Juçara que funcione o ano todo, que possamos gerar emprego e renda
o ano todo, ocupações artísticas no Parque da Juçara, durante todo
ano, levar oportunidade de emprego para zona rural e para o Maracanã,
que o Boi de Maracanã se apresente não só em outubro na Festa da
Juçara, que a Teresa Canto se apresente não só em outubro na Festa da
Juçara, que o nosso querido Roberto Ricci se apresente não só em
outubro, que o Cacuriá do John da Vila Esperança se apresente não só
em outubro, que todos vocês se apresentem o ano todo, porque a zona
rural merece, porque o Maracanã merece, o Parque da Juçara merece e
cada um de vocês que fazem a cultura do Maranhão, merecem essa
oportunidade. E aí eu vou lutar bravamente para que isso aconteça.
Muito obrigada, Teresa, pela tua presença, você que é símbolo da
cultura do Maranhão, e sempre que pode estar lá todo ano na nossa
programação. As pessoas que fazem a cultura do Maranhão têm o meu
imenso carinho e o meu imenso respeito. Ribinha, Maria, muito obrigada
pela parceria, muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento
histórico para a Festa da Juçara, para esse momento histórico para o
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Maracanã. Vocês que têm um trabalho brilhante e cada um de vocês do
boi que fazem o Boi de Maracanã, parabéns! Assim como vocês, eu sei
que não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas a nossa garra, a nossa
determinação nos leva a alcançar os nossos objetivos. E o nosso objetivo
é fazer uma excelente Festa da Juçara, este ano, em comemoração, em
alusão aos 50 anos. Eu encerro as minhas palavras agradecendo a Deus,
agradecendo ao Deputado Wellington do Curso, autor desse
requerimento dessa proposição, agradecendo a Rosa Mochel,
idealizadora da Festa da Juçara; à Dona Cotinha, a primeira Presidente
da Associação dos Amigos do Parque da Juçara; à Dona Sofia, que não
está aqui, mas participou da comissão organizadora; à Vitória Guimarães,
em memória, mas estava na comissão organizadora desde o início; ao
senhor Agripino; ao senhor Anísio; e a cada um de vocês que eu olho
nos olhos agora e que estão me olhando, que fazem a Festa da Juçara.
Essa placa que eu acabei de receber não é minha, ela não de Dona
Cotinha, ela é de vocês, de cada um de vocês, pois é por vocês que eu
luto todos os dias e em prol da nossa festa, para que vocês tenham
êxito na Festa da Juçara, para que a geração de emprego e renda seja
para vocês e pela cultura do Estado do Maranhão. Deputado, mais
uma vez, o meu muito obrigado, Deputado César Pires, muito obrigado
pela honra da sua presença e obrigado a cada um de vocês que estão
aqui conosco. Aproveito para reiterar o convite, dia 6 de outubro
começa a nossa Festa da Juçara no Maracanã, com as bênçãos de Deus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Mayara, muito obrigado. Obrigado
pelo seu pronunciamento. Faço alguns ganchos no seu pronunciamento,
como da amiga Teresa, muito especial para todos nós. Teresa, você é
maravilhosa, minha amiga também de longas datas, você é muito especial.
Muito obrigado por ter vindo também. Muito obrigado por ter dado
essa canjinha aqui para a gente, como diz na gíria musical. Ribinha,
príncipe, que Deus te abençoe! Ribinha, prepara aí porque todos nós
somos apreciadores da cultura do Estado do Maranhão e você, príncipe,
traz no sangue o sangue do guerreiro, o sangue de Humberto do
Maracanã, como bom filho, como bom boieiro, como bom príncipe do
Maracanã. Deputado César Pires, mais uma vez obrigado a cada um de
vocês que vieram para esta festa para nosso amigo coronel Alexandre,
amigo da Assembleia, amigo desta Casa. Esta é a Casa do Povo e, em
nome do Presidente Othelino, Presidente do Poder Legislativo do Estado
do Maranhão, Presidente da Assembleia Legislativa, e em nome de
todos os outros Deputados estaduais. Muito obrigado por terem vindo
à Casa do Povo. Muito obrigado por ter vindo à Assembleia Legislativa.
Esta é Casa do Povo. Venham mais vezes. Visitem a Assembleia mais
vezes e acompanhem os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Então, hoje é um dia de muita alegria, hoje é
o dia do reconhecimento do Poder Legislativo da nossa cultura, a Festa
da Juçara, de homens e mulheres simples da nossa sociedade. Mayara
e dona Cotinha, muito obrigado. Mayara é minha amiga. Ela não quer,
mas eu estou colocando na cabeça dela que ela é mulher de fibra e tem
que ir para a política também, vai ser minha pré-candidata à Vereadora
de São Luís, vamos enfrentar essa luta. Chocolate, não fica com ciúmes.
Eu tenho certeza de que Mayara vai defender a cultura: Maracanã, a
Zona Rural, uma mulher de fibra assim como a dona Cotinha. Dona
Cotinha, prepare a cozinha que eu, Clícia e Deputado César Pires
estamos chegando. Prepara dia 06. Deputado César, só vou ver sua
agenda. Conforme a sua agenda, eu vou levar para o senhor apreciar
uma deliciosa galinha caipira e depois, quando nós estivermos já bastante
cheios, o senhor vai saborear uma deliciosa juçara lá do Maracanã. Que
Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão
sobre a sua população. E nós acreditamos e lutamos todos os dias por
um Maranhão melhor. Viva a cultura do Maranhão! Viva a Festa da
Juçara! Viva o Boi de Maracanã! E viva a todos vocês!

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 116/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 962/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Roberto Henrique da Silva
Lima, Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Roberto Henrique da Silva Lima,
Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

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 23 de setembro de 2019.
Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada
DANIELLA TEMA - Segunda Secretária, em exercício.

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 118/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 963/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Celio Henrique Lima Alves,
Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Celio Henrique Lima Alves, Soldado
da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

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 23 de setembro de 2019.

Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício.
Deputada DANIELLA TEMA - Segunda Secretária, em exercício

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 119/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 964/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Wesleyson Alves de
Oliveira, Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
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Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo

“Manuel Beckman” ao Senhor Wesleyson Alves de Oliveira, Soldado
da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

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 23 de setembro de 2019.

Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício.
Deputada DANIELLA TEMA - Segunda Secretária, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 24/09/2019 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 14h
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 398/2019, de autoria do Órgão do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que Altera a Lei nº 9.936,
de 22 de outubro de 2013, que Dispõe sobre a Organização
Administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e dá
outras providências – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2019, de
autoria do Poder Judiciário, que Altera Dispositivo da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991, Código de Divisão
e Organização Judiciarias do Estado do Maranhão e dá outras
providências – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

3. PROJETO DE LEI Nº 404/2019, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que Impõe vedação a nomeação para cargos
comissionados de indivíduos , no âmbito do Estado do Maranhão, de
pessoas que tenham tido trânsito em julgado de Medidas Protetivas de
Urgência julgadas como procedente e que tiverem sido condenadas em
decisão transitada em julgado pela Lei Federal nº 11.340, de 07 de
agosto de 2006 - Lei Maria da Penha  – RELATOR DEPUTADO
RAFAEL LEITOA;

4. PROJETO DE LEI Nº 376/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre a “política de assistência
à saúde de pessoas com Acromatose (Albinismo) no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

5. PROJETO DE LEI Nº 373/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que “Institui a Política Estadual de Incentivo
e Apoio a Construção de Cisternas nas Propriedades Rurais no Estado
do Maranhão” – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA;

6. PROJETO DE LEI Nº 389/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que Dispõe sobre o atendimento prioritário à pessoa
com fibromialgia nos estabelecimentos públicos e privados no Estado
do Maranhão e estabelece outras providências – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

7. PROJETO DE LEI Nº 420/2019, de autoria do Senhor
Deputado Doutor Yglésio, que Regulamenta o Atendimento Remoto
em Estabelecimentos Farmacêuticos no Estado do Maranhão, e dá
outras providências – RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

8. PROJETO DE LEI Nº 366/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que Estabelece a obrigatoriedade de disponibilização
de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou
instrumentistas locais em Eventos Musicais que contenham

Financiamento Público Estadual e das outras providências – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

9. PROJETO DE LEI Nº 417/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que Institui e estabelece políticas públicas
para a implantação de Programa Estadual de Incentivo à contratação
de jovens tutelados no mercado de trabalho no Estado do Maranhão –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

10. PROJETO DE LEI Nº 265/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que Dispõe sobre o registro de grupo
sanguíneo e fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados
nas Escolas de Rede Pública e Privada do Estado do Maranhão –
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

11. PROJETO DE LEI Nº 418/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que Dispõe sobre a prioridade para
atendimento e emissão de laudos pelo IML, Instituto Médico Legal, às
mulheres vítimas de violência doméstica, nos casos em que especifica
e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

12. PROJETO DE LEI Nº 426/2019, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que Considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão os “Hinos da Harpa Cristã da
Assembleia de Deus do Maranhão” – RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

13. PROJETO DE LEI Nº 427/2019, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que Inclui no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão o “Centenário da Igreja Assembleia de Deus do
Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

14. PROJETO DE LEI Nº 434/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui o Dia de Combate ao Feminicídio
no Maranhão e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO
FERNANDO PESSOA;

15. PROJETO DE LEI Nº 435/2019, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que Institui a Campanha DIGA NÃO À
IMPORTUNAÇÃO no Estado do Maranhão – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

16. PROJETO DE LEI Nº 451/2019, 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 – RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

17. PROJETO DE LEI Nº 430/2019, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que Institui a Campanha Estadual “Dezembro
Verde”, de prevenção ao abandono de animais, no Estado do Maranhão
– RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO;

18. PROJETO DE LEI Nº 452/2019, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que Declara como Utilidade Pública a
“Associação das Mulheres Catanhedenses”, no Município de
Cantanhede, no Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO
NETO EVANGELISTA;

19. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 092 /
2019, de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe
sobre a obrigatoriedade de divulgação na TV ALEMA e no SITE da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de Fotos e nomes de
Pessoas Desaparecidas e dá outras providências – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES;

20. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 061 /
2019, de autoria da Senhora Deputada Detinha, que Institui o “Prêmio
Amiga de Boas Práticas em Gestão Pública e dá outras providencias –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO;

21. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 095 /
2019, de autoria da Mesa Diretora, que Altera e acrescenta dispositivos
da Resolução Legislativa nº 460/2005, que trata da Estrutura
Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;

22. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 109/
2019, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Concede
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a Medalha do Mérito Legislativo José de Ribamar de Oliveira
“Canhoteiro” ao Senhor José Emílio Santos Moreira – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES;

23. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 108/
2019, de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que Dispõe
sobre a alteração de dispositivos do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

24. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 107/
2019, de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que Concede
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Frei
Hugo César Sousa Oliveira – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

25. VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
254/2019, de autoria do Senhor Deputado Fábio Macêdo, que
Estabelece diretrizes para a instalação de Programa de Auxílio
Psicoterápico a pessoas com depressão e dá outras providências –
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

26. VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
227/2019, de autoria do Senhor Deputado Fábio Macêdo, que
Estabelece as Diretrizes da Política de Atenção, Acompanhamento e
Tratamento do Alcoolismo entre mulheres e homens, no âmbito do
Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

27. VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
225/2019, de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que Declara
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão o “Festejo do
Padroeiro São Raimundo Nonato”, realizado no Município de Tuntum,
Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA;

28. VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
196/2019, de autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que Institui
as Diretrizes para a Implantação da Política da Terceira Idade
“Casa do Idoso” e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO
CÉSAR PIRES;

29. VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
171/2019, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Institui
o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças Crônicas no Estado
do Maranhão – RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO;

30. VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI   Nº
070/2019, de autoria da Senhora Deputada Detinha, que Dispõe sobre
a implantação de caminhos de acesso adaptados para pessoas com
deficiência, nas praias do litoral do Estado do Maranhão e dá outras
providências – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;

31. MOÇÃO Nº 022/2019, apresentada pelo Senhor Deputado
Neto Evangelista, que propõe 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 – RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

32. MOÇÃO Nº 023/2019, apresentada pelo Senhor Deputado
Wendell Lages, que propõe MOÇÃO DE PESAR, aos Familiares do
Empresário Bianor da Silva Marques, pelo seu falecimento – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 20    de setembro de 2019. Máneton Antunes de Macêdo
- Diretor Legislativo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS  23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO
DE 2019, ÀS 16 HORAS E 50 MINUTOS, NO PLENÁRIO

DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
ANTÔNIO PEREIRA
MARCO AURÉLIO  (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL  – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 116/2019 - CONCEDE Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor ROBERTO
HENRIQUE DA SILVA LIMA, Soldado da Polícia Militar do Estado
do Maranhão  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 118/2019 - CONCEDE Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor CÉLIO
HENRIQUE LIMA ALVES,  Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER VERBAL  – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 119/2019 - CONCEDE Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor WESLEYSON
ALVES DE OLIVEIRA, Soldado da Polícia Militar do Estado do
Maranhão  e dá outras providências.

    AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
    RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
    DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 23 de setembro de 2019. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 020/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se de análise do mérito do Projeto de Lei nº 439/

2019, de autoria do Poder Executivo, que “Altera e acrescenta
dispositivos à Lei nº 10.709, de 27 de outubro de 2017, que institui o
subsídio de complementação ao Programa de Aquisição de Alimentos
Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite - PAA Leite, e dá outras
providências.”

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 549/2019),
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer
quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

A medida ora proposta, visa dar maior eficiência e execução ao
Convênio nº 03/2016, para que, durante o período de estiagem, entre
os meses de junho e dezembro de cada ano, seja repassado aos pequenos
produtores e às usinas beneficiadoras da produção leiteira,
quinzenalmente, até 30% (trinta por cento) do valor disponibilizado
pelo Ministério da Cidadania para a execução do Programa PAA Leite.

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade



TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA32
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea
“c”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito
financeiro.

Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada na proposição de lei, ou seja, se a Lei
é o meio adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância
e interesse público.

Diante das considerações expostas pode-se observar que o
Projeto de Lei sob exame obedece ao mecanismo de Orçamento, não
trazendo relevante impacto financeiro, de sorte que deve ser aprovado.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 439/2019, considerando atendidos os pressupostos de
conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira
e orçamentária da proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 439/2019, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 23 de setembro de 2019.

Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Paulo Neto
Deputado Ciro Neto
Deputado Edivaldo Holanda

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 587/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 194/2019, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que Institui no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão a Semana de Prevenção à Gravidez não Planejada na
Adolescência”, nas escolas estaduais, municipais e particulares do
Estado do Maranhão.

Concluída a votação, com a emenda substitutuva, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada
à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária nº 194/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 194/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de  setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio Lula

PROJETO DE LEI Nº 194 / 2019

Dispõe sobre a “Semana Estadual de Prevenção à
Gravidez não Planejada na Adolescência”, nas
Escolas Públicas do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

Art. 1º - Fica incluída no Calendário Oficial de Eventos Escolares
do Estado do Maranhão, a “Semana Estadual de Prevenção da Gravidez
não Planejada na Adolescência”, a ser comemorada durante a semana
que compreender o dia 1º de fevereiro, data em que se instituiu a
“Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência”, de
acordo com a Lei Federal nº 13.798/2019, com o objetivo de disseminar
informações sobre medidas preventivas e educativas que possam
contribuir para a redução da incidência da gravidez não planejada nessa
fase da vida que marca a transição entre a infância e a idade adulta.

Art. 2º - Para o efetivo cumprimento desta Lei, o Poder Público
Estadual poderá desenvolver ações de conscientização e prevenção,
mediante:

I – Palestras ministradas por especialistas no assunto;
II – Exposição de painéis ou distribuição de material didático;
III – Dinâmicas de grupo ou apresentação de vídeos;
IV – Outras modalidades pedagógicas, ministradas por

profissionais qualificados (advogados, médicos, psicólogos, pedagogos,
etc.).

Parágrafo Único - Sempre que for realizar alguma atividade
voltada à prevenção estabelecida neste artigo, os responsáveis pelas
instituições de ensino deverão respeitar a idade de censura.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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