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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/10/2019 – 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 01.10.2019

I – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 006/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DÁ NOVA
REDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 81 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO MARANHÃO, EXCLUINDO OS
PROCURADORES DO ESTADO, OS PROCURADORES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OS DEFENSORES PÚBLICOS E OS
DELEGADOS DE POLÍCIA DO ROL DE AUTORIDADES COM
FORO PRIVILEGIADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR A PEDIDO
DO AUTOR.

II - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 523/19)

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 038/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO,
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN”, AO DR. DANIEL BLUME. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.
TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO
A AUSÊNCIA DO AUTOR (1º SESSÃO).

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 066/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO,
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN”, AO DR. THIAGO BHRANNER GARCÊS COSTA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR (1º
SESSÃO).

III – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4.REQUERIMENTO N° 532/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 411/2019, DE SUA
AUTORIA, QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO CULTURAL

IMATERIAL DO ESTADO O FESTEJO DO “CÍRIO DE NAZARÉ”,
REALIZADO ANUALMENTE PELA PARÓQUIA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ, NO BAIRRO DO COHATRAC, EM SÃO
LUÍS/MA. TRANSFERIDO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR (1º SESSÃO).

IV – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

5.REQUERIMENTO N° 535/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº 099/2019, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 01/10/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 481/19, de autoria do Senhor Deputado

Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores do Povoado Jatobá dos Noletos e Região, situada no Município
de São João dos Patos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 482/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Povoado Malhada D’Areia e Região, situada no Município
de São João dos Patos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 125/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “João do Vale” ao cantor e compositor César de Jesus
Carvalho Nascimento.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 479/19, de autoria do Senhor Deputado

Duarte Júnior, que obriga as concessionárias de serviços públicos de água
e luz a disponibilizarem, nas faturas de consumo, informações sobre débitos
vencidos e mecanismos para sua quitação.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 123/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Maria Aragão” ao Senhor Tenente-Coronel
Valtermar Pinto Ribeiro – “Coronel Ribeiro”

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 478/19, de autoria da Senhora Deputada

Daniella Tema, que institui o Dia Estadual da Menina no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 477/19, de autoria da Senhora Deputada

Detinha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sinalização
sonora e visual nos estabelecimentos de serviços, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.

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

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

Holanda.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 481 / 19

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores do Povoado Jatobá dos Noletos e Região,
situada no Município de São João dos Patos no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - É considerada de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores do Povoado Jatobá dos Noletos e Região, situada no Município
de São João dos Patos, Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em 30 de setembro de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 482 / 19

Considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Povoado Malhada D’Areia e Região,
situada no Município de São João dos Patos no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - É considerada de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Povoado Malhada D’Areia, situada no Município de São
João dos Patos, Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em 30 de setembro de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 483 / 19

  Dispõe sobre a inclusão da carne de peixe e seus
derivados no cardápio da alimentação escolar da
rede pública estadual de ensino no âmbito do estado
do Maranhão.

Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a incluir a carne de
peixe e os seus derivados no cardápio da alimentação escolar da rede
pública estadual de ensino do Estado do Maranhão, sem prejuízo dos
demais itens necessários para o equilíbrio nutricional de cada refeição.

Parágrafo Único - O pescado e seus derivados serão incluídos no
cardápio alimentar dos alunos da rede pública estadual, pelo menos uma
vez por semana, incluindo-se preferencialmente as escolas em período
integral.

Art. 2º- O cardápio da alimentação escolar adicionado de peixes e
seus derivados, a ser adotado nas unidades da rede pública escolar, será
definido por nutricionistas, seguindo a orientação dos Conselhos de
Alimentação Escolar, conforme regulamentação do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Art. 3º-A aquisição de peixes e seus derivados deve ser proveniente
preferencialmente da pesca artesanal, grupos formais de pequenos
piscicultores organizados em Colônias de Pescadores do Estado do
Maranhão.

Parágrafo Único – A organização da logística de distribuição/
fornecimento do produto de que trata o art. 3º deverá ser feita
prioritariamente, por meio da Federação das Colônias de Pescadores do
Estado do Maranhão-FECOPEMA, órgão com legitimidade para
representação dos profissionais do setor da pesca artesanal nos termos do
registro sindical, a fim de ser organizada a logística de distribuição e/ou
fornecimento do produto, junto a Secretaria de Educação do Estado, de
forma articulada com a Secretaria de  Estado da Agricultura,  Pecuária e
Pesca.

Art. 4º - Para consecução dos objetivos desta lei, a Secretaria do
Estado de Educação, através do seu órgão responsável, viabilizará, sem
prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - Criar as condições necessárias para o credenciamento e
habilitação dos fornecedores no que diz respeito às formas de aquisição do
peixe e seus derivados nas unidades de ensino da rede pública estadual;

II - Acompanhar e controlar a qualidade de todos os pescados e
seus derivados comercializados nas unidades de ensino da rede pública
estadual;

III - Orientar e conscientizar a comunidade escolar sobre a
importância do pescado na alimentação dos estudantes da rede pública.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a
conta de verbas próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas
se necessário.

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

JUSTIFICATIVA
A presente propositura tem como objetivo central incrementar a

qualidade nutricional da alimentação dos estudantes, através da inclusão
da carne de peixe no cardápio da alimentação escolar nas unidades de
ensino da rede pública do Estado do Maranhão, visando colaborar para o
desenvolvimento físico e mental dos alunos, visto que se trata de um
alimento rico em nutrientes e proteínas.

Estudos revelam que o pescado além de saboroso é muito nutritivo
e a atividade mental tem um melhor desempenho quando o cérebro dispõe
de quantidades adequadas de ácidos graxos ômega 3 presentes no peixe.
Ainda, de acordo com um estudo sueco, jovens que consomem peixe são
mais inteligentes que os demais. Um trabalho realizado com peixes da
Amazônia, mostrou que a quantidade de minerais como fósforo, cálcio,
potássio, selênio, iodo, ferro, cobalto, zinco, sódio, potássio e selênio
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presentes nos peixes é capaz de atender às necessidades de proteínas
diárias advindas da carne de peixe e diminui o risco de morte por doenças
do coração e vários outros efeitos adversos à saúde, como transtornos do
desenvolvimento, depressão, ansiedade, demência e doenças inflamatórias
e ajuda no desenvolvimento cerebral e na regeneração das células nervosas.

O cardápio deverá ser orientado por nutricionistas, respeitando
as referências nutricionais e os hábitos alimentares de âmbito local, conforme
o disposto no artigo 12 da lei federal 11.947/2009 e na Resolução do
Ministério da Educação - CD/FNDR nº 26/2013, tendo em vista atender
as necessidades nutricionais dos alunos, contribuindo para o
desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e
formação de práticas alimentares saudáveis

Desse modo, a inclusão do peixe no cardápio da alimentação
escolar, além de propiciar a melhoria da qualidade da alimentação,
impulsionará a piscicultura da pesca artesanal no estado do Maranhão,
estimulando o hábito do consumo de peixe, a vocação e o desenvolvimento
econômico dos municípios, visto que a comercialização do pescado e de
seus derivados deve ser realizado com produtores de âmbito local, trazendo
reflexos no desenvolvimento econômico dos municípios maranhenses,
desencadeando, assim, o aumento de arrecadação, geração de empregos e
renda e a movimentação econômica regional do Estado.

Considerando a grande importância da presente proposição, peço
o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de setembro de 2019.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 125 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do
Vale” ao cantor e compositor César de Jesus Carvalho
Nascimento.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo João do
Vale para o cantor e compositor César de Jesus Carvalho Nascimento em
função de sua contribuição para o desenvolvimento cultural e artístico do
Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 26 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “f”, Medalha do Mérito Legislativo João do
Vale, concedida para os cidadãos que concorreram para o desenvolvimento
cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

Nascido em 9 de junho de 1961 em Teresina, Piauí, foi criado no
Estado do Maranhão. O pai, José do Espírito Santo Nascimento, era foi
líder comunitário, jogador de futebol, poeta e sanfoneiro. No início dos
anos 70 a família morou em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, no bairro
do Flamengo, onde passou parte da infância e parte da adolescência. Nos
anos 80 passou a residir no Maranhão. Teve aulas com Mestre Felipe,
aprofundando o conhecimento da tradição e da polirritmia dessa
manifestação afro-brasileira do Maranhão na Escola Laborarte.

Produziu, juntamente com o Laborarte, um CD gravado no quintal
da escola, um CD de Mestre Felipe. No ano de 1999 voltou a residir no
Rio de Janeiro, onde desenvolveu projetos culturais como a oficina de
percussão “Crivador, Matraca e Pandeirão: uma viagem pelos ritmos do
Maranhão”; “César Nascimento, Tambô & Forró”, apresentado por cinco
meses no ano de 2003, na Casa Hombu, na Lapa, centro do Rio de Janeiro.

Ainda com suas informações rítmicas, produziu em 2006, para a
TV Futura, vinhetas musicais dos compositores Josias Sobrinho, Weligton
Reis e José Ignácio, falando sobre a cultura do Maranhão, na voz da
cantora Rita Ribeiro.

Iniciou a carreira artística aos 16 anos integrando a banda de rock
Vale do Som, com a qual se apresentou em quadras de colégio do Rio de
Janeiro. Passou por diversos festivais e, de volta ao Maranhão, fez
parte da banda de soul “Vale do Som”. A partir de 1982, em São Luís,
passou a desenvolver a carreira lançando vários discos solos.

Participou de diversos festivais de música, entre os quais “Festival
de Verão - TV Bandeirantes”, de São Luís com a composição “Nordeste de
fulô”; “Festival Viva” com a música “Forrockiando”; “Festival Carajás -
CVRD” com “Boizinho de viola” e ainda no “Festival Carajás - CVRD”
com a composição “Maracujá”. Por essa época participou do “Projeto
Pixinguinha” em teatros de São Luís e ainda do “Canta Nordeste”, festival
no qual interpretou de sua autoria a música “O radinho”. Destaque
também para sua composição “Fogueira”, com a qual foi classificado para
o “Festival da Música Brasileira”, promovido pela Rede Globo. Em 1998
formou com Carlinhos Veloz a dupla Baião de 2, apresentando-se no
Teatro Arthur Azevedo (São Luís - MA), Teatro Rival (RJ), SESC’s Pompéia
e Vila Mariana (São Paulo - SP). Integrando o Baião de 2, lançou um CD
homônimo, com o qual a dupla apresentou-se em Portugal, Espanha e
França, onde, em Paris, fizeram show no Carrossel do Louvre. Ainda com
o Baião de Dois, cantaram como convidados de Alcione no Canecão e no
Teatro Rival no Rio de Janeiro. No ano de 2004 lançou o CD “Serenin”, do
qual se destacaram as faixas “Volta pra mim” (c/ Vicente Telles e Alê
Muniz); “Batê pra tê” (c/ Alê Muniz); “Dorei” (c/ Pedro Braga e Carlos
Colla); “Rainha minha” e “Essa menina é linda”, ambas em parceria com
Vicente Telles, e ainda a faixa-título, também em parceria com Vicente
Telles. Em 2005 participou da gravação do DVD de Alcione. No ano de
2006 lançou o disco “Quero fogo”. Do CD destacamos as composições
“Que tal” (c/ Celso Borges); Sapato pra todo pé;(c/ Vicente Telles);
“Sananinha de balão” (c/ Luciana Bacelar); “Galeguinha” (c/ Alê Muniz);
“Na ilha” (c/ Renata Nascimento e Tião Carvalho) e “Um instante”, feita
em parceria com o poeta Ferreira Gullar, além da regravação de seu sucesso
“Ilha magnética”. Neste mesmo ano participou da gravação do DVD da
cantora Alcione. Lançou dois LPs e seis CDs até 2007. No ano de 2011
apresentou o espetáculo “Um show de brasilidade - César Nascimento e
banda” no palco do Teatro Sesi, no Palácio de Cristal, em Petrópolis,
cidade do Rio de Janeiro. No show contou com as participações especiais
do grupo Tribo de Gonzaga, da dupla Ricardo e Mariano, da cantora
Maíra Santafé, Ícaro Gaspar e do grupo Companhia Mariocas. Em 2012
lançou o CD e DVD “Ilha magnética - Ao vivo” no Teatro Arthur
Azevedo, em São Luís, no Maranhão. O DVD, um mini-documentário
musical em homenagem à cidade de São Luís, reuniu sucessos da carreira
dos oito discos anteriores e ainda contou com as participações especiais de
artistas do Maranhão.

Gravado em São Luís, nos Lençóis Maranhenses, Alcântara e no
sul do estado, o trabalhou contou com depoimentos de Ferreira Gullar e
Alcione, além de participação do Bumba Meu Boi de Santa Fé, do Tambor
de Crioula do Mestre Felipe e da DJ Nega Glícia. Foram incluídas, em
ambos os suportes, as seguintes composições: “Ilha magnética” (César
Nascimento), ‘Catirina e o mar” (César Nascimento), “Na ilha” (César
Nascimento, Renata Gaspar e Tião Carvalho), “Se criou lá” (César
Nascimento e Almino Henrique), “Tapiaca” (César Nascimento), “Serenin”
(César Nascimento e Vicente Telles), “Boizinho de viola” (César
Nascimento), “Toc toc” (César Nascimento), “Lençóis de areia” (César
Nascimento), “Janela aberta” (César Nascimento), “O radinho” (César
Nascimento) e “Maguinha do Sá Viana” (César Nascimento e Alê
Muniz), além de uma versão reggae de “Ilha Magnética”. Neste mesmo
ano lançou o DVD em show no projeto “Criar”, no bar Leviano, na Lapa,
centro boêmio do Rio de Janeiro. No ano de 2015 lançou o EP “Arrasta-pé
do César Nascimento”, com as faixas “Serenin”, “Essa menina é linda” e
“Sapato pra todo pé”, todas em parceria com Vicente Telles, além da
composição “João do Vale”, somente de sua autoria e em homenagem ao
compositor.

Neste mesmo ano fez diversos shows de lançamento do CD
“Arrasta-pé do César Nascimento”, entre os quais no Barulhinho Bom,
em Praia Grande, Centro histórico de São Luís, no Estado do Maranhão.
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No ano posterior, em 2016, fez diversos shows na cidade de São

Luís, entre os quais “35 Anos de Carreira” no Arraial do IPEM (bairro
Calhau) e na praça Nauro Machado (em Praia Grande), nos quais foi
acompanhado por banda integrada por Edinho Bastos (guitarra), Moisés
Motta (bateria), Marcelo Rebelo (teclado) e Mauro Sérgio (baixo), além
do próprio artista no violão e na voz. Também fez participações especiais
nos shows de lançamento do CD e DVD “Chagas 25 Anos”, do Cantador
Chagas, na Praça Maria Aragão (bairro Beira Mar) e no Arraial do Mirante
Espaço Reserva, no Shopping da Ilha. No ano de 2018 lançou o CD e
DVD no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís, Maranhão, e logo depois
no Largo de São Benedito, nas cidades de Caxias e Pinheiro, no mesmo
Estado. Também fez show com o repertório do disco no projeto “Praça
do Reggae”, em São Luís, dividindo o palco com a cantora Célia
Sampaio.

Nestes temos, tendo em vista sua vasta composição e voltada
para nossa ilha e para nosso estado, é que César de Jesus Carvalho
Nascimento se faz digno de receber esta tão honrosa medalha do mérito
legislativo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 26 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

MOÇÃO Nº 030 / 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 ao trabalho realizado pelo secretário de Estado de Turismo
Antonio José Bittencourt de Albuquerque Júnior, conhecido como
Catulé Júnior, por iniciar o projeto Ceprama Itinerante, que culminou
num evento realizado na noite dessa sexta feira 20 de setembro em Caxias.

A ação tem como finalidade promover o intercâmbio da produção
de artesanato regional e a geração de trabalho e renda. Além do mais,
incentivar a valorização e o desenvolvimento do artesanato, dando
visibilidade e oportunidade de geração de renda aos artesãos maranhenses
que vai percorrer o Maranhão e Caxias foi a primeira cidade a dar espaço
a esses profissionais.

Diante do exposto, faz-se digno desta moção de aplausos o
secretário do Estado de Turismo do Estado do Maranhão, Catulé Junior.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de setembro de 2019. -
Adelmo Soares - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 535 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno, requeiro
a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de tramitação a
Proposição de Projeto Resolução nº 099/2019, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 30 de setembro de 2019. - ADELMO
SOARES - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 01.10.19
EM: 30.09.19

REQUERIMENTO Nº 536 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso I, do Regimento Interno, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja realizada uma Audiência
Pública, a ser promovida pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, em

data e local a ser definido, na cidade de Bernardo do Mearim-ma, objetivando
discutir o tema sobre “A crise no abastecimento de água na cidade de
Bernardo do Mearim-ma”.

É necessário exigir uma atuação sólida da Assembleia Legislativa
do Maranhão e de suas Comissões, em conjunto com a Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, e os demais órgãos de
fiscalização do Estado. Com o objetivo de garantir serviços essenciais e
solucionar problemas relativos ao abastecimento de água potável da
população local.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 30 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. 01.10.19
EM: 30.09.19

INDICAÇÃO Nº 1289 / 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 Imperatriz, o Sr. Assis Ramos, e ao
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, o Sr. Zigomar Costa
Avelino Filho, solicitando serviços de revitalização da Praça Mané
Garrincha, localizada na Rua Coriolano Milhomem, Centro, no município
de Imperatriz.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 30 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1290 / 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 Turiaçu, o Sr. Umbelino Ribeiro, à
Secretária Municipal de Educação de Turiaçu, a Sra. Izaurete Melo,
solicitando serviços de limpeza, poda e capina na Escola Municipal
Articlino Gonçalves, localizada no povoado de Porto Santo, no município
de Turiaçu, bem como na reforma de sua quadra esportiva.

De acordo com moradores locais, a escola encontra-se em estado
de completo abandono. Mato, ratos, cobras têm colocado em risco a saúde
das crianças que ali estudam. Além disso, a prática de esportes tem ficado
prejudicada, pois, a quadra não está apta à prática esportiva.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 30 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1291 / 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 Itapecuru-Mirim, o Sr. Dr. Miguel Lauand,
ao Secretário Municipal de Agricultura Familiar, Abastecimento,
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Indústria, Comércio, Pesca, Produção e Meio Ambiente, o Sr.
Mubaraki Zaki Trabulsi, solicitando serviços de instalação de uma caixa
d’água na comunidade Santa Rosa do Barão, no quilômetro 90 da BR-135,
na localidade Alto São João, município de Itapecuru-Mirim.

A presente indicação visa a melhoria da qualidade de vida dos
moradores locais. De acordo com eles, a associação local foi contemplada
com um poço artesiano pela prefeitura de Itapecuru-Mirim. O poço foi
perfurado, mas não concluíram a obra. Não entregaram a bomba, nem a
caixa d’água e nem montaram a estrutura para a referida caixa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 30 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - 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 ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, não há nenhum Deputado
inscrito no Pequeno Expediente. Alguém gostaria de se inscrever? Vinícius
Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui a esta Tribuna é
para prestar conta do nosso final de semana, final de semana esse com
muitos eventos. Teve uma visita que nós fizemos na cidade de Igarapé do
Meio junto com o nosso presidente Josimar de Maranhãozinho, Deputado
Leonardo Sá, vários prefeitos ali da região que fizeram parte dessa
festividade. Um evento que contou com toda uma população da cidade de
Igarapé do Meio e as cidades vizinhas, onde eu quero parabenizar o prefeito
Almeida, prefeito esse que vem fazendo um grande trabalho, em Igarapé
do Meio, atuação do Deputado Josimar de Maranhãozinho, da Deputada
Detinha, que colocaram muitos recursos num momento de crise e de
dificuldade. A gente sabendo que é difícil hoje os municípios sozinhos
trabalharem, mas foram várias inaugurações naquela cidade. E quando a
gente vê muitas vezes o prefeito trabalhando como está ali o prefeito
Almeida, a gente tem que ver as parcerias que são feitas. Então foram
muitas obras, muitos recursos que foram colocados naquela cidade. E eu
como vice-presidente do PL no estado do Maranhão, Deputado Leonardo
Sá, também fazendo parte do PL, estivemos lá na cidade de Igarapé do
Meio. Depois, nós tivemos no sábado já, uma grande manifestação política
na cidade de Morros, onde eu quero aqui parabenizar uma festividade até
uma convenção do PCdoB na cidade de Morros. E ali foi lançada a pré-
candidatura do Paraíba, a prefeito da cidade de Morros, Deputado Zé
Inácio. Um cidadão de coragem, de pulso, de responsabilidade, de
personalidade e conseguindo formar um grupo onde essas pessoas, esses
grupos veem no Paraíba um cidadão que tem a capacidade de mudar a
história daquela cidade. Então foi uma festividade muito grande onde
também teve a presença do ex-Deputado Federal Waldir Maranhão, de
lideranças, Vereador Fred que estava lá, outras autoridades também que se
fizeram presentes ali da cidade de Morros, pessoas ali também do povo.
Uma festividade muito grande que a gente pôde ver que a vontade do povo
realmente é mudar aquela história. E eu tenho certeza que mediante do que
a gente for passar, o Paraíba for mostrar a sua forma de fazer política, sua
forma em que ele poderá contribuir com a cidade, o povo irá realmente
credenciá-lo a chegar a chefe do Executivo. Mas eu queria aqui também
trazer a grande festividade e desde de já pedir desculpas à população de
Capinzal do Norte, haja vista que eu não pude ir para o lançamento da

candidatura do nosso amigo e ex-prefeito Eliomar Miranda, homem que
contribuiu bastante com a cidade de Capinzal do Norte, o ex-prefeito que
elegeu seu sucessor, depois elegeu o Prefeito que está aí e agora vai sair, foi
o lançamento da sua pré-candidatura onde ele está fazendo várias reuniões,
Deputado Fernando Pessoa, em todos os povoados e na sede. Foi uma
festividade grande onde contou lá com a sua filha, muitas autoridades,
vereadores ali presentes. E venho aqui me manifestar e aproveito a tribuna
da Assembleia Legislativa para justificar minha ausência. Foi por motivo
de força maior, até mesmo por motivo de saúde por ter saído daqui na
quarta-feira nessas festividades, nesses lançamentos de candidaturas, de
quarta-feira até sábado viajando. E dizer ao povo de Capinzal do Norte
que temos um projeto político. O Partido Liberal (PL), nós temos um pré-
candidato a prefeito que é o senhor ex-prefeito Eliomar Miranda. E quero
dizer às pessoas que não têm compromisso com Capinzal do Norte, as
pessoas que acham que o PL, que nosso grupo político, que o grupo de
Eliomar, que existem pessoas covardes, incapazes, como tem do lado do
senhor prefeito. Eu não fui por uma eventualidade, não como ele está
pregando lá, até com ameaças, dizendo que vai mandar dar uma taca no
Deputado Vinícius Louro. Estou esperando para ver. Já falei para o Eliomar
marcar uma próxima reunião que eu irei lá e estarei a esperar o Prefeito com
os capangas dele para ver o que ele vai fazer contra um Deputado de
Estado. Porque, Deputado Carlinhos Florêncio, nós não podemos aceitar
que no período democrático, em pleno século XXI, chegue um Prefeito
com seus cangaceiros ameaçando um Deputado de Estado. Disse lá que na
hora que eu fosse para a cidade de Capinzal do Norte iria mandar me dar
uma pisa. Então eu vou aguardar esse cidadão realmente, porque eu estou
indo lá para conversar com o povo. Estou indo lá, Deputado Rafael Leitoa,
para mostrar por que precisamos eleger o nosso grupo, o partido do PL
como representante, porque nós já sabemos e conhecemos a história do
Eliomar Fernandes, do Eliomar Miranda, nós já conhecemos como ele
administrou Capinzal do Norte, que na época, Senhores Deputados, não
tinha gás, não tinha os recursos que a administração atual recebe, muito
pelo contrário, foi sempre um Prefeito que soube administrar o erário
público e com isso fez uma belíssima administração, fazendo praças,
fazendo casas populares para a população. Eu vejo daí que já recebeu o
Prefeito atual, que já recebeu mais de 30 milhões e está justificando que
trabalhou muito porque fez cinco poços artesianos. Imaginem quanto é
que custou cada poço para ele realmente se manifestar dizendo e justificar
que gastou 30 milhões de reais na cidade de Capinzal do Norte. Agora eu
quero falar para o povo de Capinzal. Contem com o Deputado Vinícius
Louro. Falar para o grupo do Eliomar Miranda que estarei presente na
próxima reunião, serei um dos primeiros a chegar à cidade de Capinzal do
Norte, porque, Deputado, nós temos que, num momento desses,
democrático, nós temos que defender a paz, nós temos que defender a
união, nós temos que defender a qualidade de vida das pessoas, enquanto
lá o prefeito, cangaceiro, está querendo bater no povo. Meu muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhor Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão de
Ordem) – Queríamos pedir um minuto de silêncio em memória a Dom
Franco que comandou a Diocese de Grajaú, abrangendo ali várias cidades
da nossa região: Tuntum, Barra do Corda, Grajaú, Fernando Falcão,
Jenipapo dos Vieiras. Queríamos pedir um Minuto de Silêncio em sua
memória, como também pedir um Minuto de Silêncio, em conjunto, ao
nosso amigo de Barra do Corda, Zé Lopes, que foi um grande empresário
naquela cidade, construindo naquela cidade o bairro Cerâmica, cujos terrenos
foram vendidos ou doados por ele que hoje faleceu, nesta tarde, na cidade
de Barra do Corda.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Peço que fiquemos em posição de respeito para fazer um Minuto de
Silêncio, conforme solicitação do Deputado Fernando Pessoa. Deputada
Daniella Tema, por cinco minutos, sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, caros amigos Deputados e Deputadas,
Plenário, galeria, imprensa, funcionários deste Poder, boa tarde a todos
vocês. O motivo de vir a esta tribuna, hoje, é único e exclusivamente para
fazer um convite, para reiterar um convite já feito na semana passada para
a sessão solene de amanhã, onde nós, eu juntamente com o Presidente
desta Casa, nosso nobre Deputado Othelino Neto, concederemos a honraria
ao grande cantor, compositor e poeta Zeca Baleiro. A gente vai conceder
duas importantes medalhas nessa Casa, que é Manuel Beckman, proferida
pelo Deputado Othelino Neto, e a Medalha João do Vale, para esse grande
artista que tem levado a nossa cultura maranhense país à fora, que é o Zeca
Baleiro. E eu estou aqui para reiterar esse convite para amanhã, a partir das
11h. Aqui no Plenário Nagib Haickel, estaremos todos reunidos para
homenagear esse grande artista. Homenagem mais que merecida, tendo em
vista os relevantes trabalhos prestados por meio da sua musicalidade, por
meio da sua poesia para o nosso estado. Ele, que hoje vive na cidade de São
Paulo, no estado de São Paulo, tem recebido constantemente, sempre com
seu jeito discreto, artistas maranhenses e tem ajudado também esses artistas.
Então é uma homenagem mais que merecida e que eu gostaria muito de
poder contar com a presença de todos os nobres colegas deputados que
aqui se fazem presente. O Zeca, que é um ícone na música nacional, não só
na música maranhense, mas na música nacional, já tem mais de onze discos
lançados, além de hoje também estar dentro do teatro. Ontem eu tive a
oportunidade de estar assistindo ao trabalho dele no Teatro Arthur Azevedo,
um grande musical, um grande vento que ele fez voltado para as nossas
crianças, que foi o Zoró Zureta. Então eu quero aqui, somente, reiterar esse
convite e na certeza de que eu vou contar com a presença de todos vocês,
me despeço, agradecendo. Tenham todos uma excelente semana e que
Deus abençoe todos os nossos projetos e planos.

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

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhoras e Senhores, Deputados e Deputadas, meu querido
Presidente desta Casa, companheiros e companheiras que nos acompanham
nas redes sociais. Eu venho falar aqui de três temas rapidamente para que
a gente possa consolidar ainda mais a Frente parlamentar em defesa da
agricultura familiar e da reforma agrária. Acabamos de participar ali de uma
audiência pública com a apresentação das ações que consolidaram a
Embrapa no nosso estado. E aí faço o destaque e agradecimento especial
ao Deputado Wendell Lages, Deputado Ariston e Deputado Carlinhos
Florêncio, que tiveram condições de estar presentes nessa audiência. Talvez
passe despercebido pelos demais companheiros, colegas deputados e
deputadas, mas a Embrapa está no Maranhão; e é importante nós
salientarmos o papel de desenvolvimento que ela faz para o setor primário.
E nós que somos parlamentares ligados a vários deputados federais
precisamos lembrar que para funcionar a pesquisa e o desenvolvimento é
necessário, sim, investimento. E a Embrapa, hoje, teve 48% do seu recurso
cortado pelo Governo Federal, Deputado Fernando Pessoa. Isso prejudica
a pesquisa. E, ao prejudicar a pesquisa, Deputado Pará, nós vamos diminuir
a produtividade no campo. E diminuindo a produtividade no campo,
Deputado Zé Gentil, nós teremos problemas de emprego, mais êxodo
rural. Isso vira uma bola de neve que prejudica todos nós, Deputado
Leonardo, que estamos lá na base, na municipalidade. Portanto, a
apresentação da Embrapa nos trouxe a certeza de que nós precisamos nos
unir, Senhores Deputados, nós precisamos nos unir, Senhoras Deputadas,
Deputada Daniella, nós precisamos juntar forças, Deputada Thaiza, para
que a gente possa ajudar, assim como nós ajudamos da Codevasf, para
trazer para cá um escritório da Codevasf, nós precisamos ajudar a Embrapa
a fortalecer o seu escritório, aqui no estado, porque nós temos programa

como Balde Cheio, como Agritex, como Biofortificados, como Inoculantes,
Sisteminhas, inúmeros programas, projetos e pesquisas, tecnologias
desenvolvidas pela Embrapa que são absorvidos pelo nosso estado, e
pelos municípios. Agora mesmo, a gente acabou de ver o projeto que eles
estão implantando as hortas pedagógicas nas escolas, Deputado Ariston
fez uma referência importantíssima, Deputado Wendell viu a tecnologia
agora inovadora para cortar a amêndoa do babaçu. Nós precisamos fortalecer
a Embrapa. E a Frente Parlamentar quer convocar os companheiros para
que a gente possa juntos aos Deputados Federais solicitar uma Emenda de
Bancada, para fazer com que a Embrapa do Maranhão, não fique, não
sucumba, não feche. Porque é mais uma entidade que a gente perde em
nosso. Por isso, eu queria pedir aos Deputados que ajudem nessa luta para
fortalecer ainda mais a nossa agricultura familiar. Abrindo um parêntese,
Deputado Leonardo, V. Exa. que pleiteia e luta pelo Executivo de um
município, do município de Pinheiro, e os demais, eu queria fazer aqui
alusão ao município de Caxias. Prefeito Fábio Gentil, Secretária Ana Amélia
Soares fizeram o lançamento de um dos programas mais bonitos que a
gente pode ter, que já acontece no município de Santa Rita, e que nós
estamos expandindo para outros municípios, que é o Mais Renda. O Mais
Renda Municipal que lá foi criado o Mais Renda Mulher, beneficiando
200 mulheres caxienses que vão receber uma ajuda de 500 reais para
melhorar e ampliar a sua produção, ampliar o seu negócio. Então, eu queria
fazer esse destaque ao prefeito Fábio que entendeu essa mensagem, e levar
essa mensagem aos outros prefeitos, que é uma política, imagina-se que é
pequena, mas de uma grande amplitude porque ajuda as mulheres ainda
mais a se empoderar e ter condições de renda. A gente sabe que um dos
maiores problemas da violência doméstica também é a questão orçamentária
nas famílias. Portanto, esse programa visa exclusivamente fortalecer as
mulheres numa questão que é prioritária, que é o seu empoderamento, a
sua liberdade de produzir mais, de vender mais os seus produtos sejam
eles como forem, seja ele de corte e costura, seja ele de produção agrícola,
seja ele de artesanato, seja qual for, ela entra no site, solicita e vai receber
esse benefício do município. Portanto, eu quero fazer esse destaque também
em nome do prefeito Fábio Gentil. E aproveito o ensejo e convido os
Deputados, a Frente Parlamentar vai fazer mais uma Audiência Pública,
no dia 08, que é com a Conab. Nós precisamos fortalecer também a CONAB,
porque não adianta a gente produzir, Deputado Wendell, Deputado Zé
Inácio, V. Exa. que conhece muito bem os trâmites da produção, não
adianta a gente produzir se a gente não comercializar. E a Conab também
está agonizando, precisando do apoio dos Parlamentares. E, enfim, nós
iremos juntar a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar,
junto com a Embrapa, junto com a Conab, junto com esse Parlamento para
fortalecer ainda mais esse eixo. Não há desenvolvimento de um estado, de
um município, de uma região que não seja pelo setor primário, pela
produção. Era só isso, Senhor Presidente, que eu tinha para falar. Muito
obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Projeto de Emenda Constitucional n.º 006, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio. Como nós só temos apenas 23 Deputados em Plenário, eu vou
passar para o próximo item da Ordem do Dia e se o quórum aumentar até
o final da Ordem do Dia, aí analisaremos a PEC n.º 006. Projeto de Lei n.º
439/2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à
sanção. Projeto de Lei n.º 164/2019, de autoria da Deputada Dra. Thaiza
Hortegal (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Hélio, seja muito bem-
vindo de volta, saudável, graças a Deus. Bom vê-lo sorridente como sempre.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Projeto de Lei n.º 222, de autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão.
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Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa n.º 038, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. O Deputado está ausente e o
próximo item também é de autoria do Deputado Wellington, fica transferido
para a próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa n.º 079, de autoria
do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado
Neto, peço a V. Ex.ª que registre sua presença. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 099, de autoria do Deputado Adelmo Soares, (lê). Em
discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa
nº 110/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução nº 111/19, de autoria do Deputado
Roberto Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação do Plenário. Requerimento nº 522/19, de autoria do Deputado
Adriano (lê).

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente, queria
encaminhar, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- V.Ex.ª pode encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em votação. Para encaminhar a votação, o Deputado Adriano. Senhores
Deputados, enquanto o Deputado Adriano se desloca até a tribuna, esclareço
que esse requerimento foi indeferido pela Mesa e o Deputado Adriano
recorreu ao Plenário. Ele terá agora cinco minutos para encaminhar a votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desta Casa,
maranhense. Senhor Presidente, esse requerimento de informação, que foi
indeferido pela Mesa, e logo após estou recorrendo ao Plenário, é muito
simples. Existe o Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria de
Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga com recursos internacionais do
Bird, do Banco Mundial. É um projeto que teve início na gestão do Prefeito
João Castelo e que está sendo continuada nessa gestão do Prefeito Edivaldo
Holanda Junior. Estive na região, estive no Sá Viana e ouvi muitas
reclamações da população que quer saber o destino desses recursos ou até
mesmo em que estágio esses recursos e esse projeto estão. Então, assim,
eu vi uma total falta de transparência de informação, inclusive uma liderança
de Sá Viana até disse que existia uma placa, mas que a placa não existe mais
e que não sabia se o programa estava acontecendo ou tinha parado, ou
tinha acabado. Então, o que eu fiz? Solicitei à Mesa, mais do que normal,
é natural, Deputado Edivaldo, que a Prefeitura e o Governo do Estado,
seja lá quem estiver dentro desse projeto, prestem informações sobre o
programa que é interessante. Inclusive eu até vi na internet que já tem
algumas obras sendo feitas pela gestão atual do Prefeito. Então, na verdade,
nós só queremos saber em que estágio está desse recurso que foi enviado
de fora, o que já foi gasto, o que ainda tem para gastar, o que que ainda vai
ser feito e se vão ser contempladas as áreas originais que estavam no
projeto. São informações básicas que eu não vejo nenhuma polêmica em
relação a isso, de forma alguma. Pode ser até uma forma da própria Prefeitura,
do próprio Governo do Estado, ou seja, lá quem esteja envolvido nesse
programa de dar uma resposta à população, positiva ou negativa, mas dar
uma resposta à população. Porque a população só quer saber em que
estágio está. Então esse requerimento é um requerimento muito simples
em que apenas eu peço informação. É apenas isso, informação da Prefeitura
e de algum órgão para que a gente possa saber como está esse programa,
que é um programa importante de recuperação da Bacia do Bacanga.
Importante por inúmeras razões: questões ambientais, risco de inundação

naquela área, muitas obras aqui de saneamento básico, de urbanização, de
desenvolvimento da economia local. Então um projeto muito importante
com recurso do Banco Mundial Bird, e que seria muito interessante a gente
saber o andamento desse projeto. É apenas isso. E peço aos senhores,
Deputados e Deputadas, que a gente possa, de forma muito transparente,
votar a favor deste meu requerimento, para que a gente possa ter essas
informações o mais rápido possível e dar uma resposta a todo o povo de
São Luís. Aqui nós vemos vários pré-candidatos a prefeito; e quero pedir
o apoio desses pré-candidatos a prefeito de São Luís para que votem pela
transparência para que a gente dê uma resposta para toda aquela população
do Itaqui Bacanga e toda aquela região ali, que é diretamente atingida pelos
problemas decorrentes da Bacia do Bacanga. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, os Deputados e Deputadas que desejam manter a
decisão da Mesa permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Senhor
Presidente, eu quero anunciar à Casa e a Vossa Excelência e ao Deputado
Adriano que vou me abster dessa votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO-
Registrem o voto evidentemente a favor do Requerimento do autor, o
Deputado Adriano, e a abstenção do Deputado Edivaldo. Requerimento
509/2019 de autoria do Deputado Rildo Amaral. O Deputado está ausente.
Requerimento 509/2019, 12º item da pauta (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Peço que
registre a subscrição do Deputado Glalbert Cutrim. Requerimento nº 532/
2019, de autoria da Deputada Detinha. A Deputada Detinha, está ausente,
fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº 534/2019, de
autoria do Deputado Othelino Neto (lê). Deputado Dr. Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu peço
a V. Ex.ª que suspenda a Sessão para que emitamos os Pareceres e seja
votado na presente, hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– A PEC?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – A PEC, não.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito obrigado, Deputado Yglésio. Não havendo objeção, vamos só
votar o requerimento. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo objeção dos
Senhores e das Senhoras Deputadas, apreciaremos agora o Projeto de Lei
e o Projeto de Resolução Legislativa. Deputado Yglésio, V. Ex.ª deseja que
apreciemos a PEC?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Pode deixar para a
Sessão de amanhã, Presidente, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que inclua na Ordem do Dia de amanhã, então. Suspensa para que
as Comissões emitam Parecer.

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, foi apreciado o Projeto de Lei n° 480/2019, de autoria de V.
Ex.ª, analisado em parecer conjunto das Comissões de Constituição e
Justiça e Administração, aprovado por unanimidade, por ambas as
Comissões.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

- Em discussão o Projeto de Lei nº 480/2019. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Só para
esclarecer aos Senhores e às Senhoras, o Projeto de Lei nº 480 permite que
a Polícia Militar do Maranhão faça convênios com as Prefeituras que
desejarem, para que as Prefeituras possam utilizar, até um determinado
percentual, policiais que estejam em suas horas de folga para prestarem
serviços na segurança nos municípios e, naturalmente, as Prefeituras terão
oficialmente a possibilidade de remunerar esses policiais militares, civis ou
bombeiros que estejam trabalhando em seus horários de folga na polícia. É
um mecanismo que é importante no sentido de fortalecer ainda mais a
segurança pública nos municípios e, claro, devo registrar que esse projeto
de lei foi uma sugestão do Prefeito de Timon, Luciano Leitoa, que me fez
uma longa explicação sobre a importância e o impacto desse projeto. Ele
me disse inclusive que será o pioneiro no sentido de propor o convênio
com a Polícia Militar do Maranhão. Agradeço a todos por aprovarem o
projeto que vai à sanção. Projeto de Resolução nº 124, de autoria do
Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Aproveito o ensejo para informar aos senhores e senhoras
que amanhã será a entrega da Medalha do Mérito Legislativo João do Vale,
proposta pela Deputada Daniella Tema, e também da Medalha Manuel
Beckman ao Zeca Baleiro. A sessão será às 11 horas, estão todos e todas
convidados para essa sessão solene que certamente será muito alegre, tal
qual foi a sessão na qual homenageamos a cantora Alcione. Encerrada a
Ordem do Dia.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não há oradores inscritos para o Grande Expediente. Antes de dar
seguimento à sessão, eu vou suspendê-la rapidamente para que possamos
cumprimentar e parabenizar os aniversariantes da semana passada: o
Deputado Edson Araújo e também o Deputado Ciro Neto. Também iríamos
homenagear o Deputado Wellington do Curso, mas ele está viajando. Vamos
cumprimentar os dois aniversariantes e o Deputado Ciro com uma razão
especial a ser comemorada: o nascimento do seu segundo filho. Deputado
Ciro está além de um ano mais velho e está só felicidade com a chegada do
segundo filho, que é o Igor. Sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Fique à vontade aí, Sofia. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro.
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado Adriano. Declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Com a palavra, a Deputada Helena
Duailibe, por oito minutos.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhores
Deputados, galeria, servidores desta Casa, imprensa. Eu sinto e subo hoje
nesta tribuna triste porque eu quero manifestar meu profundo
descontentamento e prestar o meu total apoio ao presidente do nosso
partido, Simplício Araújo, Secretário de Indústria e Comércio e Energia do
Maranhão. Vocês todos devem ter visto agressões, calúnias e inverdades
que foram desferidas pelo nobre Senador Roberto Rocha ao Simplício
Araújo. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, sobretudo nos
bastidores da política, mas nada justifica agressões, calúnias e acusações e
principalmente de cunho pessoal e moral. Neste final de semana, o Simplício
se manifestou também publicamente sobre o triste fato envolvendo ele e o
Senador Roberto Rocha, que ao desrespeitar a ele e a sua família, mostrou
total destempero e desequilíbrio. Eu tenho acompanhado de perto o
trabalho do Simplício Araújo, não só por ser do seu partido, do
Solidariedade, mas como cidadã, como médica, como profissional e amanhã
mesmo o Simplício, em um ato importantíssimo junto com o Governador,
estará entregando dez ambulâncias para vários municípios, fruto de parceria
com empresas como a Ambev. E muitas outras ações não só na sua área,

mas que engrandece o nosso estado. E aí vemos também o quanto ele tem
procurado atrair investimentos, adensar cadeias produtivas, em especial, a
que o senador criticou. Hoje, produtores vivem, sim, e vendem a sua
mandioca para fabricação de um produto feito aqui, contribuindo para a
geração de emprego, de renda e desenvolvimento. O trabalho do Simplício
e do nosso Governador Flávio Dino está contribuindo para que, nos
próximos anos, possamos ter um novo Maranhão. E também com o apoio
desta grande Casa. Nós queremos aqui lutar contra essas atitudes, atitudes
que não fazem crescer, atitudes danosas para o Maranhão. E eu aqui, não
por ser do Solidariedade, não por ter o Simplício como uma referência
como presidente, mas por, verdadeiramente, acompanhar o seu trabalho,
não aceito esse tipo de agressão, não aceito esse tipo de coisas caluniosas
que foram colocadas contra ele. E, principalmente, não se agride a família.
A família é o bem maior. Em todos as situações, nós podemos ter
divergências, mas eu acho que nós temos que ter divergências respeitosas.
E o que aconteceu? Agressão da qual Simplício Araújo recebeu foi
vergonhosa. Aqui o meu descontentamento, o meu repúdio e a minha
solidariedade ao presidente Simplício Araújo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) -
Deputada, eu queria fazer um breve aparte à sua fala no sentido de que, de
fato, é importante que nós façamos um reforço nesses princípios em todo
e qualquer debate, como eu destaquei na semana passada , até conversei
com V.Exa. antes, o Simplício é uma pessoa muito correta, muito séria, tem
o respeito e admiração de todos nós e mais do que isso, mais do que uma
relação pessoal, tem sempre realizado com maestria um trabalho em prol
do incentivo e do fomento à geração de incentivos econômicos, a geração
de empregos, a geração de desenvolvimento do nosso estado, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento, por meio da Secretaria de Indústria e
Comércio, no Governo do Estado, Governo Flávio Dino. Portanto, faço
suas as minhas palavras e o nosso querido companheiro de luta, Simplício
tem todo o nosso carinho, nossa solidariedade e, mais do que isso, tem
todo nosso respeito. Portanto, parabéns pelo seu pronunciamento e
parabéns também ao Secretário, Deputado Federal Simplício por todo seu
trabalho e questões como essa, com certeza, não prejudicam a imagem dele
perante aqueles que lhe conhecem e perante o povo do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO YGLÉSIO (aparte) - Dra. Helena.
Deputada, só aproveito aqui para pegar um gancho na sua fala, porque o
que aconteceu foi muito vil, foi muito baixo, foi muito torpe, foi muito
desnecessário. Vindo de quem veio a agressão, se esperava uma conduta
muito mais republicana em um fórum como aquele ali, que é um grupo
desses de WhatsApp, que é uma rede que você tem aí até 256 dentro de um
grupo para tratar de ideias específicas. Não é a forma de reagir quando a
pessoa tem a sua ideia contrariada. Em nenhum momento o início de tudo
foi a palavra “ridículo” utilizada pelo Secretário Simplício que de forma
alguma foi direcionada à pessoa do Senador Roberto Rocha, mas sim a
declaração que ele deu, o posicionamento que ele deu. Porque, diga-se de
passagem, quando um Senador vai para um veículo de grande proporção,
que é uma rádio, para falar mal de uma ação de governo para criar uma
história que não é verdadeira e a partir daquele momento começa a se
repetir essa história, a história toma proporção de verdade, uma verdade
que é mentira, mas que começa a gerar um clima de desânimo,
principalmente nessa coisa do empresariado em relação ao empresariado,
ao ambiente de negócio do Maranhão, é muito preocupante. Você vê o
tempo todo o posicionamento em direção a um melhor ambiente de negócio
do Estado, dentro do Estado do Maranhão. O Secretário Simplício tem
buscado de maneira constante criar esse ambiente de negócios. A cerveja
Magnífica, que foi objeto aí da discussão, é um produto que tem se tornado
um sucesso aqui dentro do Maranhão, basta você ir ali dentro, por exemplo,
ontem na feirinha da Praça Benedito Leite, na feirinha São Luís você vai
chegando e o pessoal já chega querendo te oferecer a Magnífica, por quê?
Porque é um produto de qualidade a um custo acessível. É um estimulador
da economia local. Talvez o Senador no mesmo diapasão do Presidente
Bolsonaro, que ele diz ter orgulho de ser muito relacionado a ele, tenha
optado por seguir a linha da subserviência aos grandes grupos corporativos
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internacionais, como no caso a cervejaria Heineken, em detrimento dos
interesses nacionais como é a produção da Magnífica do Estado. Então o
Secretário Simplício, nessa luta pela evolução das cadeias produtivas no
Estado do Maranhão, do desenvolvimento de produtos regionais, tem o
nosso apoio, a nossa solidariedade e repúdio total às palavras que foram
proferidas pelo Senador Roberto Rocha naquela oportunidade. Eu tenho
certeza que ele já deve ter revisto isso e se pudesse voltar no tempo com
certeza não faria da forma que foi feito. Lamentamos e aproveito para
subscrever a vossa fala. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (aparte) –
Aparte, Deputada Helena? Queríamos também nos solidarizar ao Presidente
do nosso Partido, Simplício Araújo, que de forma truculenta foi tratado
nesses últimos dias nas redes sociais, de forma equivocada pelo Senador
da República Roberto Rocha, no qual aqui nós pedimos, e acredito que o
Senador Roberto Rocha deva se retratar pelo que aconteceu. Porque a
forma que ele tratou o Simplício em redes sociais, até falando da sua
própria mãe em redes sociais, foi uma forma que envergonhou todos nós
maranhenses. Pois o Simplício esteve ali provando, e até mostrando que
teve investimentos e teve benefício na Heineken, aqui no Maranhão, e
simplesmente o Senador Roberto Rocha perdeu a estribeira, perdeu a
compostura e tratou de uma forma que envergonha todos os maranhenses.
Portanto, nós pedimos ao Senador Roberto Rocha que possa se retratar e
mostrar que aquilo foi um momento de desequilíbrio, um momento em que
ele realmente não pôde saber o que estava fazendo. Como bem se diz,
ingratidão é o maior defeito do ser humano, e o Senador Roberto Rocha
mostrou muita ingratidão, naquele momento, até porque ele hoje tem um
mandato de Senador, por meio do grupo hoje liderado pelo nosso
Governador Flávio Dino, e com certeza com o voto e com o empenho do
Secretário Simplício Araújo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Helena, Vossa Excelência já está próxima de encerrar, não
estou lhe apressando não, é porque, antes de Vossa Excelência encerrar, eu
gostaria de fazer um breve aparte,

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUALIBE – Sim,
pode fazer.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Pode ser agora?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUALIBE – Pode.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Eu acompanhei
pela imprensa o diálogo travado entre o Secretário Simplício e o Senador
Roberto, e vi bem a diferença entre um e outro: um equilibrado, outro
destemperado. Eu fico feliz quando vejo Senadores do Maranhão
produzindo para o Estado, como faz o Senador Ewerton, como faz a
Senadora Eliziane, participando de momentos importantes do País,
colaborando com o País, ajudando, defendendo teses importantes para o
país e para o Maranhão. Fico muito triste, por outro lado, quando vejo que
nós ajudamos a colocar, no Senado, alguém que não soma com o Estado e
que, quando surge no noticiário, é com palavras daquele nível. Muito triste
ver um Senador da República do meu Estado falar naquele nível de palavras
para qualquer pessoa, quanto mais para também um homem público. Fico
triste e gostaria muito que o Senador, peço isso respeitosamente, repensasse
a forma como reage quando é criticado ou quando alguém discorda dele,
porque aquilo envergonha o Estado. Eu me sinto mais à vontade ainda para
criticar porque um dos votos que elegeram o Senador Roberto foi dado por
mim, por isso eu fico especialmente frustrado quando vejo um dos três
representantes do meu Estado agir daquela forma.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUALIBE – Eu
agradeço a complementação do Deputado Duarte Júnior, do Doutor Yglésio,
do Deputado Fernando Pessoa e de nosso Presidente que, com uma lucidez
muito grande, souberam transmitir exatamente o que nós hoje estamos

sentindo. Por isso acho que é uma oportunidade realmente de o Senador
pedir desculpas, não só para o Simplício, mas para o povo do Maranhão
por essa atitude tão irresponsável. Muito obrigada.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Nenhum orador inscrito.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolin.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington do

Curso.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Glalbert
Cutrim, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rigo Teles, Wellington do Curso, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e
concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Wellington do Curso e Doutora
Helena Duailibe. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que
não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria que foi transferida
para a próxima Sessão. Em seguida, submeteu à deliberação da Mesa, que
deferiu os Requerimentos nºs: 529/19, do Deputado Carlinhos Florêncio,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas
no período de 16 a 19 de setembro do ano em curso, conforme atestado
médico; 530/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, enviando
mensagem de pesar à família do Senhor Noredin Andrade, por ocasião do
seu falecimento, ocorrido na Cidade de Timon, no dia 20 do mês em curso
e 531/2019, também de autoria da Deputada Daniella Tema, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período
de 02 a 05 de setembro do ano em curso, conforme atestado médico. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Adriano falando pelo
Bloco Parlamentar de Oposição e pela Liderança deste Bloco. Os
Deputados Zé Inácio Lula e Duarte Júnior falaram pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. 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, 30 de setembro
de 2019.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 8h

O SENHOR CERIMONIALISTA JOELSON BRAGA – Sejam
muito bem-vindos. Neste momento, daremos início à palestra proferida
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pelo jurista José Eduardo Cardozo com o tema “Crise no Estado democrático
de direito”. Para compor a Mesa de trabalho, convidamos o Excelentíssimo
Senhor Deputado Othelino Neto, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão; o Excelentíssimo Senhor Jurista José Eduardo
Martins Cardozo, palestrante e homenageado; o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Federal Nei Belo Filho; e o Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Zé Inácio Lula, autor da proposição. Convidamos
também o Excelentíssimo Senhor Rubens Pereira Júnior, Secretário de
Estado das Cidades. Nesse instante, com a palavra, o Excelentíssimo
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
Deputado Othelino Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom dia a todos e a todas. Antes de iniciar o nosso evento, faço rápidos
registros da presença do senhor Marcos Wachowicz, professor da
Universidade Federal do Paraná; a senhora Heloísa Medeiros, advogada e
professora da UNDB; o Excelentíssimo Senhor Deputado Dr. Leonardo
Sá e o Excelentíssimo Senhor Deputado Zito Rolim. Antes da palestra do
Ministro Eduardo Cardoso, a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão prestará uma homenagem ao nosso palestrante condecorando-
o com a Medalha do Legislativo Manuel Beckman, maior honraria do
Poder Legislativo, conforme Resolução legislativa nº 956/2019, oriunda do
Projeto de Resolução Legislativa nº 109/2019, de autoria do Deputado Zé
Inácio Lula, aprovado por unanimidade pelo Plenário. Ministro Eduardo,
Desembargador Ney, senhoras e senhores, essa homenagem é muito justa
em razão do histórico de importantes serviços prestados pelo homenageado
ao Brasil. Aqui, certamente a grande maioria já o conhece, mas não custa
algumas referências. O Ministro Eduardo, além de Ministro da Justiça, foi
deputado federal, foi chefe da AGU, é advogado militante, professor
universitário, um dos bons ilustres dos quadros da política brasileira. E se
sempre é bom que nós homenageemos aquilo que o nosso país tem de
melhor nessa quadra histórica, onde nós, cada dia, nos assustamos com
algo que envergonha o nosso país. Principalmente quando essas palavras
e essas ações partem de alguém que deveria liderar a pacificação do país,
deveria representar todos os brasileiros, no caso a figura do Presidente da
República. Nessa quadra histórica, a gente homenagear e reverenciar aqueles
que se dedicam à preservação do estado democrático de direito, que se
dedicam a protestar contra investidas que estão sendo feitas contra o país,
contra direitos que foram adquiridos por muito sacrifício e com muito
sacrifício, nós neste momento é mais importante ainda que façamos isso.
Porque é um momento em que nós podemos enfatizar esta palavra de
apoio ao país, apoio à democracia e é necessário que nós estejamos cada
vez maios juntos, porque o Brasil neste período estranho por que passa
precisa que todas as cabeças arejadas, independente de opção política ou
partidária, mas todos os democratas estejamos juntos de mãos dadas para
preservar o que tem de mais caro no nosso Brasil, que é a democracia e o
nosso estado democrático de direito. Convido o Deputado Zé Inácio para
fazer uma breve saudação e em seguida faremos a entrega da Medalha
Manuel Beckman.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Bom dia a todos e a
todas! Quero cumprimentar o Deputado Rubens Júnior, Deputado Federal,
hoje Secretário do Governo Flávio Dino. Professor e Desembargador Ney
Bello, que muito nos honra com a sua ilustre presença. Deputado Othelino,
que, em parceria comigo, vamos fazer essa justa homenagem ao Ministro
José Eduardo Cardozo. E para mim como filiado do Partido dos
Trabalhadores, como Deputado do PT, é uma honra fazer com o nosso
Presidente Othelino a entrega da medalha para o nosso ilustre homenageado.
Todos conhecem a história política e como gestor, como profissional da
Advocacia, do companheiro, ex-Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.
Mas é importante destacar e isso é muito de praxe, no momento das
entregas que nós fazemos aqui das Medalhas, homenageando os nossos
convidados, destacar rapidamente a biografia do Eduardo, que foi durante
30 anos procurador do município de São Paulo, professor da PUC,
professor muito respeitado, não só se formou na PUC, fez mestrado,
como também ajudou a formar novas gerações de juristas como professor

da PUC, também exerceu cargo de governo, foi secretário do governo da
prefeita Erundina, à época também militava no Partido dos Trabalhadores,
e em seguida se elegeu vereador da capital de São Paulo, por três vezes
vereador, e teve uma grande atuação, combativo, como fiscalizador da
atuação, no município de São Paulo, foi eleito vereador, um dos mais
votados da história de São Paulo, em 2002, teve mais de duzentos mil
votos e o que o credenciou a também ser em seguida, mais à frente, deputado
federal, como político, como parlamentar, atuou fortemente contra a
corrupção que estava instalada no Governo de São Paulo e depois se
elegeu deputado federal, em 2002, foi deputado federal por dois mandatos
e, em 2003, contribuiu muito com o país na medida em que foi um dos
principais defensores, na Câmara Federal, do governo do Presidente Lula,
das políticas públicas apresentadas ao país pelo governo do PT, pelo
governo do Presidente Lula, assim como nós, Deputados estaduais, e aqui
eu faço referência a todos os Deputados que estão aqui e que já foram
citados, nós temos um papel importante contribuindo com o governo do
Governador Flávio Dino. Nós sabemos o seu papel destacado na Câmara
Federal aprovando programas, ações do governo que melhoraram a vida do
povo brasileiro. Isso é um dos motivos que nos levaram a prestar essa
homenagem por sua posição, sua fala e sua defesa de programas que
refletiram para mudar a vida do povo brasileiro com forte influência no
Maranhão. Aí destaco alguns programas para os quais a sua defesa foi
importante, para que se concretizassem e ajudassem a mudar a vida do
povo brasileiro, como o Programa Minha Casa Minha Vida, Luz Para
Todos, política voltada ao campo, como acesso ao crédito, ao avanço que
teve da reforma agrária no período do governo Lula, enfim, várias ações
que o destacaram ao contribuir para o desenvolvimento do nosso país.
Depois disso, foi coordenador da campanha da nossa Presidenta Dilma,
isso também fez com que ela se elegesse, porque o senhor foi um grande
articulador da campanha da Dilma e deu continuidade às ações que vinham
sendo desenvolvidas pelo Presidente Lula. Então, não poderia fazer essa
homenagem sem destacar esses pontos. Como Ministro da Justiça, cargo
no qual passou seis anos, foi um dos ministros mais importantes que o
nosso país teve, com forte atuação no combate à corrupção, com forte
atuação na estruturação da Polícia Federal e dos órgãos investigativos no
nosso país, com uma política muito forte nas fronteiras no combate ao
narcotráfico, com uma posição também muito firme contra o tráfico de
armas. Hoje, no Brasil, discute-se a ampliação do acesso a armas e o
senhor, de forma muito contundente, colocou-se contra. Foi também muito
contundente sua posição contra a diminuição da maioridade penal. Então,
são momentos da nossa história que foram marcados com V.Ex.ª à frente
do Ministério da Justiça. Para finalizar, eu destaco também sua rápida
atuação como Advogado Geral da União. Foram poucos meses, mas orgulhou
a advocacia brasileira e fez grandes defesas das políticas públicas que
estavam sendo implementadas pelo governo da Presidenta Dilma. Para
finalizar de vez, após a saída da Advocacia Geral da União, atuou como
advogado da Presidenta Dilma. Fazendo um paralelo à palestra que o
Ministro vai proferir daqui a pouco, que trata sobre a crise democrática de
direito, eu lembro da sua defesa, no Senado, V. Ex.ª destaca um ponto que
é fundamental, um princípio do Estado Democrático de Direito que estava
sendo quebrado naquele momento, que é a soberania popular. A Presidenta
Dilma que foi eleita por 54 milhões de votos, naquele momento estava
tendo seu mandato surrupiado, cassado pelo que nós chamamos, que na
verdade foi, de um ‘golpe parlamentar’. E no seu discurso eu lembro muito
bem o destaque que V. Ex.ª fazia além da questão de dizer que não, de fazer
a defesa da Presidenta, porque não havia nenhum tipo de crime cometido
por ela, que as chamadas ‘pedaladas fiscais’ não caracterizavam crime ao
ponto de a Presidenta Dilma perder o seu mandato, constituído pelo povo
brasileiro. V. Ex.ª destacava esse princípio do Estado Democrático de
Direito, que é a soberania popular que estava em risco naquele país. E digo,
Senhor Ministro, que após o golpe militar nunca a democracia, ou melhor,
o Estado Democrático de Direito passou por tanto risco, e os reflexos que
estamos vivenciando hoje após o golpe dado pela Câmara, pelo Congresso
à Presidenta Dilma. Então eu fico honrado em prestar esta homenagem.
Mais uma vez, parabenizo também a parceria do nosso Presidente, que
tem sido muito presente neste momento. Parabenizo também e destaco a
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presença de todos os deputados que estão aqui, o Deputado Zito, Deputado
Leonardo Sá. E dizer que vamos estar sempre na luta, ainda que seja aqui
na Assembleia, mas vamos estar sempre fazendo a defesa do Estado
Democrático de Direito como princípio da nossa república. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Convido o Deputado Zé Inácio, para que façamos a entrega da Medalha
Manuel Beckman ao jurista José Eduardo Martins Cardozo. Bom, agora
ouviremos a palestra do Ministro Eduardo Cardozo, com o tema: A Crise
do Estado Democrático de Direito.

O SENHOR MINISTRO JOSÉ EDUARDO MARTINS
CARDOZO – Inicialmente, eu queria agradecer esta honraria que me é
concedida hoje, Senhor Presidente, e dizer que esta honraria não só me
envaidece, mas me emociona não só pela importância, pelo significado que
ela tem ao ser outorgada pelo povo maranhense, mas por uma questão
simbólica que envolve, neste momento, esta outorga. Que questão
simbólica? A primeira delas, eu estou recebendo esta honraria do Estado
do Maranhão. Recentemente, um amigo meu muito abatido e acabrunhado
pelas situações que tem vivenciado, e todos nós temos vivenciado no
Brasil de hoje, a partir de algumas declarações de alguns gestos estapafúrdios
de pessoas que juraram cumprir a Constituição, mas parecem que são os
primeiros que querem violentá-la, e ele me dizia: “Eu penso em sair do
país. Rapaz, eu não consigo mais me encontrar no Brasil de hoje. Eu estou
pensando em ir para a Europa, para algum país que eu possa respirar ares
mais democráticos”. Eu disse a ele, ‘não faça isso não, vá ao Maranhão’. E
por que ‘vá ao Maranhão’? Porque o Maranhão de hoje é um Maranhão
que respira democracia. É um Maranhão que respira transformação social.
É um Maranhão que busca igualdade. É um Maranhão que afirma um
enfrentamento ao preconceito. É um Maranhão que defende a ética na
política, mas sem o autoritarismo da violação legal. É um Maranhão que é
uma ilha no Brasil. Então esta homenagem recebida, hoje, no Maranhão,
do povo maranhense me envaidece extremamente, porque nós estamos
talvez na república democrática do Maranhão no momento em que o
Brasil sofre a crise que nós temos vivido. Em segundo lugar, Presidente,
porque essa honraria que é dada por um companheiro querido de partido.
Ao partido também por iniciativa de V. Exa., um deputado combativo,
guerreiro, que nós sabemos um dos melhores nesta Casa, numa cerimônia
em que os três poderes estão na Mesa e que também se reveste de um
simbolismo e me parece muito forte. Não há estado de direito sem os três
poderes. E aqui estão os três poderes, o Poder Legislativo, pelo seu
Presidente Othelino Neto; o Poder Judiciário, na pessoa de um grande
amigo - e não é porque está aqui - que é um dos melhores juízes que eu
conheci na minha vida. E eu conheço vários. Juiz Ney Belo é uma pessoa
que combina um conhecimento jurídico profundo com uma dimensão
humanística e ética como poucas vezes eu vi ao longo da minha existência.
E falo isso não porque eu sou amigo dele, pois eu me considero irmão dele,
mas porque realmente é uma pessoa brilhante. Brilhante pelas luzes
intelectuais e pela referência ética e democrática que o caracteriza. E ao
mesmo tempo o Executivo, aqui nessa Mesa, tem um amigo, meu querido
amigo Rubens Júnior. Eu Ministro; ele Deputado, um dos melhores
deputados que eu conheci. E falo sinceramente porque ele era jovem e
chegou no primeiro mandato. E ele integrou a equipe, a linha de frente que
nós montávamos naquele momento contra o impeachment de Dilma
Rousseff, mostrando um conhecimento, um talento jurídico, um
aguerrimento também impressionante. Razão pela qual eu tenho aqui,
hoje, no Maranhão, os três poderes em um simbolismo, onde minha palestra
é a crise do estado de direito. Então, Presidente, só posso agradecer. Os
astros confluíram para que eu me emocionasse muito ao receber a
homenagem desse Estado, de vocês, amigos, e na dimensão do que eu vou
falar, do que me angustia, a crise do Estado de Direito, na presença dos três
poderes aqui harmônicos, aqui independentes e aqui desejosos, sequiosos
pela afirmação democrática do nossos país. Então muito obrigado,
Presidente, me sinto muito emocionado e feliz por isso. Mas eu tenho que
falar da crise de Estado de direito. Claro que é o tema que me é dado. É um
tema em que vocês vão dizer para mim assim: O que você vai nos dizer e

sinalizar para o futuro? Eu vou dizer para vocês que neste momento estou
mais para Sócrates: “Só sei que nada sei”. E me considero profundamente
angustiado com aquilo que está acontecendo. Havia um filósofo alemão
que dizia que a angústia unifica o ser. Se é verdade que Martin Heidegger
dizia que a angústia unifica o ser, eu sou um cara muito unificado hoje,
porque eu me considero angustiado com o que hoje acontece no Brasil e no
mundo. E aqui vai uma primeira observação que em parece importante.
Uma frase muito comum é aquela de que às vezes quando se observa a
árvore se perde a dimensão da floresta, quando nós falamos da crise do
estado de direito do Brasil, às vezes, nós perdemos a dimensão da floresta.
Essa crise ela não é só brasileira, ela é mundial. Essa é a primeira questão
que eu quero colocar, é bem verdade que no Brasil ele está mais agudizada,
por uma série de fatores que vão do impeachment oportunista e
irresponsável que desestruturou as instituições no Brasil até as urnas
apontando para pessoas que não têm o menor comprometimento
democrático e a menor racionalidade no exercício da função pública, ou
seja, nós vivemos uma crise potencializada, mas o germe dessa crise não é
brasileira é uma crise de um modelo de estado em uma época de
transformação. Talvez nós estejamos vivendo hoje algo no período que
passava da Idade Média para a sociedade capitalista com as instituições
sendo construídas, talvez nós estejamos vivendo um momento de transição
histórica, mas quem está vivendo um processo histórico não tem condições
de analisar isso com a sua inteireza, mas a sensação que eu tenho é que nós
estamos por uma forte conjuntura transformadora passando de um
processo, de um modelo de exercício de poder político para outro a partir
da mudança das relações sociais, e em que dimensão isso dará? Isso afetará
o modo de produção econômico? Não sei dizer, mas parece que as relações
sociais não são mais as mesmas e não serão mais as mesmas por força de
todas as inovações tecnológicas que nós temos vivenciado ao longo desse
período. E é claro que se as relações sociais estão mudando, se o mundo
passa por um processo de globalização, se grandes negócios são fechados
por um simples toque de celular, se nós somos informados online por tudo
aquilo que acontece no mundo a cada instante, se doenças novas são
descobertas e são transportadas em segundos, em minutos pelas
comunicações interativas que concorrem inclusive com deslocamento do
globo terrestre, a grande verdade é que impossível que o sistema político e
a forma do exercício do poder político não seja afetado. Nós estamos
vivendo um sinal hoje de crise de um modelo político, de um modelo do
exercício do poder político que nasceu no final do Século XVIII chamado
pelos alemães de estado de direito, o Rechtsstaat, que hoje parece está em
crise. E por que está em crise? Eu diria a vocês que em geral os juristas, o
Ney e o Rubem Júnior vão me corrigir se eu tiver errado, têm muita
dificuldade de definir de uma maneira uniforme o que seja o tal do estado
de direito. Mas a grande verdade é que o estado de direito é um modelo que
serviu e serve à sociedade capitalista construído a partir de um conjunto de
ideias de pensadores que tentavam responder a problemas da conjuntura
ao final do sistema feudal e ao nascimento da sociedade capitalista que
florescia, a partir do século XII e se caracteriza por uma nova formação
estatal chamado Estado Absoluto, no século XV, e aí no final do século
XVIII nasce este modelo, fruto do pensamento e de experiências normativas
que aconteceram na Europa. Esse modelo de estado talvez tenha tido sua
primeira experiência normativa na Inglaterra, se é que nós entendemos que
o sistema inglês é um estado de direito, mas, indiscutivelmente, também na
Constituição Americana e nas Constituições Francesas que seguiram a
Revolução Francesa, em 1789. Esse modelo passa a ser estruturado a
partir de algumas características, primeiro: a separação de poderes, que foi
estruturada por pensamentos que vêm desde a Grécia, mas foi Montesquieu
que lhe deu a feição que serve à formação deste Estado; e a ideia de um
princípio da legalidade, pelo qual ninguém pode fazer ou deixar de fazer
alguma coisa a não ser em virtude de lei. Claro que encontra amparo em
vários pensadores, mas talvez quem tenha dado uma feição filosófica
interessante e que serviu para a incorporação desse poder ao Estado foi
Jean Jacques Rousseau. Nós temos a ideia de um Estado protetivo de
direitos, de um Estado que não confunda governante com sociedade e com
Estado, Superando a ideia de Estado absoluta do Luís XIV que dizia “o
Estado sou eu”, L’État c’est moi, ou seja, é um modelo que tem várias
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características, inclusive a ideia de soberania, de que não existe um poder
acima do Estado; além disso, a ideia de que essa soberania é formada pelo
povo, superando essa ideia de que o poder vem de Deus ou É legitimado
por autoridades transcendentais. Portanto, é um modelo do Estado que
tem um conjunto de características que o forma e o identifica. Não dá para
dizer: ‘olha, essa direita é o que tem separação de poder’. Não essa direita
é um conjunto, é um modelo, com várias características. Muito bem.
Todas as características têm crise. Todas. Começo pelo que mais nos afeta,
presidente, que é a democracia representativa. A partir do momento em
que o Estado de Direito adota a ideia de que o poder vem do povo, parece
que está na essência do Estado de Direito a dimensão de um mínimo
democrático. Qualquer outra forma é incompatível com o Estado de Direito.
Embora a expressão Estado de Direito tenha sido capturada por regimes
autoritários, por exemplo, muitos juristas italianos entendiam que o tal
Estado de Direito existia na Itália fascista. Alguns juristas, não todos
alemãs, diziam que havia Estado de Direito no terceiro reich, inclusive
argumentavam: ‘não, aqui tem Estado de Direito’. E alguém perguntaria: e
a democracia? E o povo? Eles diziam: não, o povo fala por meio da boca do
führer, ou seja, Adolfo Hitler expressa a vontade do povo. Então é
democrático, é Estado de Direito. Ora pois, claro, parece-me que o Estado
Democrático de Direito exige um mínimo democrático, tanto e julgo até
que a expressão Estado Democrático de Direito tenha uma dimensão
certamente pleonástica, mas necessária, porque há um grande embate em
torno da dimensão ideológica do conceito de Estado de Direito, mas acho
que Estado de Direito só existe na presente democracia, embora o conceito
de democracia, por isso que eu falo em minidemocrática, seja bastante
relativa, pois muitas vezes a democracia existe sem que setores da
população possam participar dela. Durante muito tempo, Estados
Democráticos de Direitos foram concebidos sem que as mulheres pudessem
votar, sem que pessoas que não tivessem certo padrão de renda pudessem
votar ou serem eleitas com voto censitário. Depois, mais tarde, é que veio
o sufrágio universal com uma afirmação democrática maior, por isso que
eu digo que o Estado de Direito exige democracia. Embora o conceito de
democracia seja relativizado, ele pode ter mínimos e potencialidades maiores.
Muito bem, essa democracia representativa está em crise, Presidente.
Faça uma experiência. O dia em que os senhores saírem do Brasil, peguem
um táxi e perguntem para o motorista o que acha dos seus políticos, a
resposta será universal: ‘safados, pilantras, só pensam neles, vigaristas’,
isso quando o motorista de táxi for bem educado, porque, senão, outras
palavras serão utilizadas para se referirem àqueles que são eleitos pelo
próprio povo, considerando que políticos não nascem em árvores, mas
que são escolhidos pelo povo. O que faz com que uma pessoa, ao ser
eleita, imediatamente se transforme num crápula aos olhos de quem acabou
de elegê-lo? Qual é a lógica? Eu tive várias experiências parlamentares,
como o deputado mencionou, e é uma coisa impressionante. Eu me lembro
quando eu fui eleito para o meu primeiro mandato a Deputado Federal, eu
tive, acho que é a postura correta, revisitar as cidades em que eu tinha tido
uma votação. Claro, eu tinha votos em muito espaços, então eu tinha que
ir a várias cidades e eu me lembro que três meses depois de eleito, em um
fim de semana eu voltei para agradecer a uma cidade, e logo ao chegar eu via
as pessoas me olhando feio: “sumiu, né? Basta ser eleito, sumiu.” Gente,
eram três meses, eu tive que percorrer o Estado inteiro e fazia isso no fim
de semana. Como sumiu? Eu ia demorar pelo menos um ano para percorrer
todas as cidades que eu tinha votos, ou seja, as pessoas já começaram a
desconfiar de mim, três meses depois da minha eleição, eu já tinha parece
que mudado de categoria na cabeça daqueles que me elegeram. Por quê?
Qual é lógica? A meu ver, há hoje um claro distanciamento entre
representante e representado na democracia representativa, isto tem
explicação. Isso se explica pelo desenvolvimento tecnológico e pela
velocidade das informações. No século XIX seguramente as pessoas nem
sabiam o que os seus parlamentares faziam e nem as leis que eram votadas,
hoje a gente sabe em tempo real o que vai ser decidido amanhã. Às vezes
a população sabe antes do próprio parlamentar a pauta da votação. Isso
traz o quê? Uma evidente desconformidade entre representado e
representante, porque nem sempre o representante fala aquilo que quer
todos à sua categoria de representado. Eu posso tomar qualquer decisão

em um projeto de lei, se ela tiver interesses, e sempre existem, divergentes,
alguns que votaram em mim já vão ficar insatisfeitos e outros satisfeitos,
isso vai inverter em votações posteriores e isso me distância. Mas o
mundo da interatividade desperta nas pessoas, consciente ou
inconscientemente, um protagonismo individual absoluto, na linha do que
ele diz: ‘se eu posso fazer tudo isso que eu faço hoje, por que eu não posso
decidir aquilo que o Estado decide em meu nome’? ‘Se eu posso decidir até
o final do programa Big Brother em quem fica e quem não fica, por que eu
não posso decidir um aumento de impostos’? Isso é inconsciente. Eu me
lembro, em 2013, nós tivemos grandes manifestações, eu era Ministro da
Justiça na época, e eram grandes manifestações e que eu vou lhes dizer
com franqueza, eu não entendi o que estava acontecendo. Porque o Brasil
não estava em crise econômica, nós não estávamos ali em crise política, e
ali começa a crise política e nós tínhamos manifestações que começaram a
partir de um problema de elevação de tarifa na cidade de São Paulo, e
tomaram conta do Brasil. Nós tínhamos um milhão e meio de pessoas nas
ruas. Eu me lembro praticamente de um dia que eu estava na minha sala no
Ministério da Justiça, que fica de frente ao Itamaraty, nós tínhamos um
milhão de pessoas ali na Esplanada dos Ministérios que começaram a
tentar invadir o Congresso Nacional, começaram a quebrar o Itamaraty,
porque houve a vigilância não conseguiu, estávamos protegidos pela Força
Nacional, mas a Marinha não deu conta da dimensão, então começaram a
depredar o Itamaraty e os parlamentares me ligavam dizendo: “vão nos
matar aqui dentro”. Porque estavam querendo invadir o Congresso Nacional.
Subiram, quebraram vidro, foi uma confusão demoníaca. E eu ligava, porque
o policiamento é feito pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito
Federal e dizia: ‘o que está acontecendo’? Ele dizia: “Ministro, eu não sei
o que fazer. Porque eu não posso botar a Tropa de Choque para dispersar
uma manifestação de um milhão de pessoas, vai ter morte”. Não tem
como. O que eu tenho que fazer? Chamar os líderes para negociar pautas,
só que não tem líderes, não tem pauta. Não tinha líderes e nem pauta, era
só olhar para as janelas e tinham lá as bandeirinhas: Pelo fim da PEC que
cuidava de cessar o poder de investigação do Ministério Público, por mais
verbas para a educação, por mais verbas para a saúde, pelo fim do exame
da OAB. Mas espera aí: que diabo é isso? Está certo? E essas bandeiras
contraditórias? Você via. O que era aquilo? Na verdade, depois do Governo,
nós refletimos muito sobre isso. Havia dois componentes, um que me
interessa mais na palestra de hoje do que o outro, mas que também é
importante. O estudo do IPEA mostrava que o Brasil, ao longo do Governo
Lula e já no primeiro mandato da Presidenta Dilma, tinha feito uma inversão
social muito forte e brusca. Milhões de pessoas tinham deixado a linha da
miséria e tinham passado a serem incorporadas à classe média e com poder
aquisitivo e com uma dimensão cidadã diferente. Isso trouxe, curiosamente,
uma frustração social e um mau humor social. Vejam que interessante: uma
transformação social rápida para o bem gerando mal-estar. Por quê? Primeiro,
porque quem estava na classe média e viu os outros subindo, tinha a
sensação de queda. Claro é uma característica humana, social e física.
Quando alguém sobe perto de você, você acha que está caindo e fala: Peraí,
eu estou caindo, se essa cara faz o que eu faço. Mal-estar em vários
setores. Por outro lado, aqueles que subiam começavam a ficar chateados
por não ter acesso a situações que eram naturais. Por exemplo, comprava
um celular e não funcionava o celular porque estava com sobrecarga. Iam
para o aeroporto e parecia que não conseguiam pegar avião porque não
tinha avião. Era um período de muita confusão porque o setor de
infraestrutura não atendeu as necessidades de transformação que ocorreram
no plano social. Mau humor de um lado e mau humor de outro por não se
sentir representado na classe política. Então, em síntese, isso desembocou
uma energia social perversa, que acaba alimentando o processo de
impeachment que foi capturado por setores, que não vou entrar aqui na
discussão, porque o tempo não me permite, mas que projetaram essa
satisfação na linha de oportunisticamente tentar conseguir, fora das urnas,
aquilo que na democracia se consegue nas urnas. E o resultado é este que
nós vivemos potencializando a crise. Mas a verdade é que a democracia
representativa está em crise no mundo, como também está em crise a
separação de poderes. Os poderes não se encontram mais. O Poder
Judiciário, hoje, por força de uma série de mutações históricas, o tempo
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não me permitirá alongar, tem uma característica de dar sempre a última
palavra. Essa história do Judicial Review começa na Constituição Americana
e é incorporada nas cortes constitucionais europeias no século XX. E o
resultado é que a premissa de Montesquieu que constrói a separação dos
poderes está em cheque. Porque ele diz “Todo homem que tem o poder
tende a dele abusar. É necessário que o poder limite o poder. É necessário.
Dizia Montesquieu que até a virtude tenha limite. Muito bem. Quem
controla o Executivo? O Legislativo e Judiciário. Quem controla o
Legislativo? O judiciário. Quem controla o Judiciário? O judiciário. Claro,
é estrutural. Recentemente, eu estava na faculdade de Lisboa, falando
sobre isso e um juiz brasileiro ficou muito bravo comigo, dizendo que eu
estava ali falando mal do judiciário. Eu falei: “Não, eu não estou falando
mal do judiciário. Eu estou fazendo uma análise estrutural. No judiciário,
tem juízes bons, juízes maus como tem parlamentares bons e maus. Tudo
é uma análise estrutural, porque nós nos autocontrolamos”. Eu disse:
“Bem, perfeito, só que isso exige algo que nem sempre os seres humanos
têm, que é prudência”. Prudência democrática, prudência de ir além,
prudência de não evocar os seus poderes para fazer o que você quer, e não
aquilo que o legislador definiu, prudência na perspectiva de respeitar a
democracia, prudência na perspectiva de decidir e não pretender ser
iluminista ao ponto de ditar leis quando legitimidade você não tem para
isso. E isto tudo, mais a questão da globalização afetando a soberania, afeta
mudança de direito no Brasil e no mundo. Portanto, vendo o Brasil hoje
nós temos potencializado uma crise que é mundial. E aí vocês me dirão: E
aí o que fazer? Para concluir, o que fazer? Volto ao início, só sei que nada
sei, eu vejo só duas perspectivas, Presidente, ou nós iremos para a
construção de um estado autoritário, aniquilador das divergências e
pensamento único e imposto, em que o ser humano não será respeitado na
sua forma de ser em nenhum dos seus aspectos que não sejam aqueles
aprovados pelo poder político, onde dar aula significa ser fiscalizado por
estudantes que denunciam, quando, na verdade, se propõe uma apoliticidade
que não é apolítica, de forma nenhuma, no ensino, que é engajada na
perspectiva autoritária, ou nós construiremos um processo em que a
democracia será radicalizada, radicalizada na linha de maior participação,
de maior compreensão, de maior pluralismo, de maior respeito de seres
humanos, ou seja, é aquilo que os juristas falam “tertium non datur”, não
há terceira via, ou vã, ou se irá na história para o autoritarismo negando-se
as conquistas do estado de direito, ou nós iremos radicalizar a democracia
para um estado mais democrático do que aquilo que a democracia
representativa por si nos oferece. E aí o que acontecerá? Não sei. Eu
espero, Presidente, daqui a 100 anos, quando V. Ex.ª estiver aqui me dando
outra honraria no Estado do Maranhão, que eu possa voltar aqui e dizer:
‘ganhamos pela democracia. A democracia está em outro patamar histórico.
Nós nos respeitamos mais, nós participamos mais. O Estado é mais
democrático’. Espero, daqui a 100 anos, dizer isto, porque senão,
Presidente, seguramente V. Ex.ª não vai ter a oportunidade, daqui a 100
anos, de dar mais uma vez uma honraria para alguém que fale que o
Maranhão é diferenciado, que os três Poderes estão aqui representados
harmonicamente, porque uma medalha para quem não pensa, como quem
manda, não será mais nada. Viveremos de novo sob as trevas. Espero que
prevaleça a outra hipótese e que eu possa voltar aqui, daqui a 100 anos,
para receber uma nova medalha. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– A palestra do Ministro Eduardo Cardoso, nós gostaríamos que ela tivesse
pelo menos uma hora, para que nós continuássemos ouvindo aqui essas
palavras e depois pudéssemos até abrir para alguns questionamentos, mas
nós temos uma solenidade agora, às 10h, no Palácio dos Leões. Ministro,
é bom que fica um gostinho de quero mais e V. Ex.ª já fica convidado para
voltar. Não precisa ser daqui a 100 anos. Como o Desembargador Ney, por
exemplo, que muito nos prestigia com sua presença, esse ilustre conterrâneo
já aceitou dois convites nossos para proferir palestra aqui, na Assembleia,
e nós já estamos na iminência de fazer um terceiro convite, e espero que
caiba nessa sua atribulada agenda. Foi de forma rápida, mas foi um momento
rico para todos nós e de fato, Ministro, está faltando muito, no Brasil, uma
palavra que V. Ex.ª usou no final dessa bela palestra: prudência. Está

faltando bastante, porque nós vivemos um tempo em que o Ministro da
Educação renega Paulo Freire, em que o Presidente da República ameaça
contar a forma como o pai do Presidente da OAB, que desapareceu na
ditadura, morreu, quando o Presidente da República resolve xingar a mulher
do Presidente da França, porque divergiu dele quanto a um assunto óbvio,
que é o descaso dele com a Amazônia, quando o Presidente da República
resolve também xingar o pai da ex-Presidente do Chile, Michelle Bachelet,
então nós vivemos esses tempos. Mas eu sou daqueles que sou otimista e
acho que daqui, do fundo do poço, nós vamos conseguir ressurgir para
novos e melhores tempos. Vamos confiar que a segunda hipótese sua vai
acontecer e daqui a 100 anos estaremos juntos de novo. Muito obrigado
pela presença de todos.

O SENHOR CERIMONIALISTA JOELSON BRAGA –
Agradecemos a presença de todos e tenham todos um bom dia.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR CERIMONIALISTA JOELSON BRAGA –
Senhoras e Senhores bom dia, pedimos a todos que tomem seus assentos,
para iniciarmos a solenidade. Senhoras e Senhores, bom dia, daremos
início à Cerimônia de Condecoração com a Medalha de Mérito Legislativo
Manuel Beckman, aos Senhores Roberto Henrique da Silva Lima, Célio
Henrique Lima Alves e Wesleyson Alves de Oliveira, Soldados da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, que prestaram solidariedade ao menor
Adão, vítima de constrangimento, quando realizava a venda de sorvete na
cidade de Grajaú, caso que ficou conhecido nacionalmente como o caso do
garoto do cremosinho. Convidamos para compor nosso dispositivo o
Excelentíssimo Senhor Deputado Othelino Neto, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Convidamos o Excelentíssimo Senhor
Deputado Neto Evangelista, autor da Proposição. Convidamos o
Excelentíssimo Senhor Heryco Coqueiro, Secretário Municipal de
Segurança, neste ato representando o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
Júnior. Convidamos o Excelentíssimo Senhor Jefferson Portela, Secretário
de Estado da Segurança Pública. Convidamos o Coronel Ismael Fonseca,
Comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Convidamos a
Deputada Estadual Andreia Martins Rezende. Convidamos também a
Deputada Estadual Mical Damasceno, a Deputada Estadual Daniella Tema,
Deputado Estadual Fábio Macedo, Deputado Estadual Professor Marco
Aurélio, Deputado Estadual Duarte Júnior, Deputado Estadual Antônio
Pereira, Deputado Estadual Adelmo Soares e o Deputado Estadual Zito
Rolim. Nesse instante, ouviremos o Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa, Deputado Othelino Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom dia a todos e a todas, a nossa Chefe do Cerimonial não vai se zangar
comigo por quebrar o protocolo, mas eu quero convidar a nossa Diretora
que é grajauense, para compor aqui, do lado aqui do Deputado Antônio,
nossa Diretora da Casa, Simone Limeira. Bom, bom dia a todos, prazer
recebê-los aqui, o Deputado Neto Evangelista, foi muito feliz quando
propôs fazer esta homenagem aos Senhores Policiais, que intervieram no
momento em que o garoto Adão, que está aqui presente, estava sendo
constrangido, em razão de estar trabalhando, vendendo o cremosinho,
para ajudar nas despesas da família. E este é um momento que ele é maior
do que esta reunião por si só, porque ela passa uma mensagem muito
importante para o restante do Maranhão, e para o restante do Brasil, até
porque aquele vídeo, ele ganhou o mundo, ele saiu, ele deixou de repercutir
nas fronteiras de Grajaú, para ir para o mundo inteiro, causando espanto,
indignação, por um lado, e por outro admirando, muitas pessoas admirando
a intervenção dos Policiais. Por que eu digo que ele é maior do que esta
reunião aqui? Porque os recados são muito claros, demonstra bem, como
funciona a Polícia no Maranhão. A Polícia no Maranhão tem sido responsável
a partir de uma orientação e de um comando que é dado desde o Governador,
passando pelo Secretário e pelo Comandante da Polícia. No sentido de que
o aparato de segurança pública tem que agir de forma preventiva e de
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forma coercitiva e muitas vezes de forma dura para garantir a integridade
do cidadão, mas claro tendo sempre o discernimento para que pessoas
inocentes não sejam atingidas e não percam suas vidas. Eu defendo sempre
a nossa Polícia, porque acho que se nós vivemos hoje com uma sensação
de segurança maior graças a nossa Polícia, especialmente a nossa Polícia
Militar, mas, claro, sem desconsiderar a Polícia Civil. É o sistema de
segurança funcionando para que nós possamos sair de casa de forma
tranquila, tendo a convicção de que voltaremos para as nossas casas, nós,
os nossos amigos, os nossos familiares. E nós percebemos isso em São
Luís em boa parte do Maranhão. São Luís, hoje, o estado do Maranhão
hoje - e os indicadores mostram isso - é muito mais segura do que foi no
passado, Secretário Jeferson. Por isso V. Exa., inclusive, amanhã terá um
reconhecimento desta Casa, receberá a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman, em razão não só da sua trajetória como policial, mas
por liderar o Sistema de Segurança Pública no Maranhão, fazendo o que é
o essencial, fazendo com que nós todos possamos nos sentir mais seguros.
Mas, voltando ao episódio ocorrido em Grajaú, o nosso desejo é que essas
coisas não aconteçam. O jovem Adão estava sofrendo o que hoje
modernamente se chama de bullying, em razão de estar ali vendendo para
ajudar a família. E isso mostra, primeiro, que nós temos que ter muito
cuidado como nós orientamos nossos filhos. Ali aquelas crianças que
estavam constrangendo o Adão, certamente, não fizeram aquilo de maldade.
São crianças, mas precisam que os pais orientem melhor para entender que
a gente precisa aprender a ser solidário desde criança, precisa aprender a
conviver com as diferenças e a não concordar com as graves diferenças
sociais que existem no nosso Brasil e ainda persistem no Maranhão, embora
tenha um compromisso que tem mostrado resultado concreto de melhorar
os indicadores sociais do Maranhão. Eu tenho filho pequeno; muitos aqui
dos presentes têm. O Deputado Neto também tem. Nós precisamos ter
esse cuidado para que os nossos filhos conheçam o mundo real. Eles não
conheçam só o mundo dos privilegiados, daqueles que tem, graças a Deus,
mais facilidade de ter acesso a uma escola, de ter acesso ao lazer, sem
precisar interromper isso, este momento que é fundamental para vida
criança tendo que trabalhar. Adão, o trabalho que você fez, em nada, o
prejudica no sentido da sua imagem. É um trabalho digno, mas uma criança
precisa mesmo estar na escola na idade do Adão. E nós devemos trabalhar
e ser solidários objetivamente neste sentido é para que ele não precise
deixar de estudar para trabalhar para que sua família possa se sustentar. Ele
precisa estar na escola no horário adequado para estar, ter seu momento de
lazer. E fiquei satisfeito em saber que a família o trouxe aqui. Ontem ele
esteve com o Governador, conversaram um pouco. Aqui é recebido por
nós hoje com muita alegria por conhecê-lo. Agora o Adão ficou famoso,
muita gente viu aí o ocorrido e o que nós esperamos, Adão, é que você seja
um menino que tenha oportunidades na vida, que possa estudar, que
possa se formar e que seja um cidadão de bem, solidário com seus
conterrâneos de Grajaú, com seus pais, com seus familiares e possa ajudar
o Maranhão a ser um estado melhor. Quanto aos senhores, os senhores
deram e dão um exemplo de amor à profissão, por isso merecem a premiação
que hoje vão receber. Mostraram ser policiais que cultuam a vida, que
valorizam as pessoas e que fazem desta profissão que muito os expõe,
porque vocês estão na rua sujeitos ao que infelizmente aconteceu esta
semana com um colega de profissão de vocês, em Imperatriz, que acabou
sendo alvejado e morto. Então, vocês têm esta missão árdua, expondo a
integridade física de vocês, de defender a sociedade. Quando tomam atitudes
objetivas como essa de interromper o constrangimento de uma criança,
vocês fazem com que nós, maranhenses, nos orgulhemos ainda mais da
nossa Polícia Militar do Estado do Maranhão. Muito obrigado. Parabéns,
Deputado Neto, pela iniciativa.

O SENHOR CERIMONIALISTA JOELSON BRAGA – Já se
encontra em nosso dispositivo o Deputado estadual Rigo Teles. Ouviremos
agora o Excelentíssimo Senhor Jefferson Portela, Secretário de Estado da
Segurança Pública.

O SENHOR SECRETÁRIO JEFFERSON PORTELA – Senhor
Presidente Othelino Neto, trago a V.Ex.ª o abraço fraterno do Governador

Flávio Dino. Tenho a honra de representá-lo nesta solenidade, que é
marcadamente mais do que uma formalidade, é um ato humano de
reconhecimento das coisas boas que nós devemos fazer no tempo que
Deus nos concede de vida no globo terrestre. Desde o primeiro momento
com o tratamento que a senhora Cleide, a senhora mãe que está aqui à
nossa direita, e o senhor disse bem que o Adão está famoso. Eu soube
ontem, no Palácio, conheci a Maria José de Jesus, que agora é assessora do
Adão, está aqui à nossa direita. A senhora já tem aqui uma assessora para
falar com vocês, ficar sentada ao lado do Governador. Cumprimentar
V.Ex.ª pela gestão à frente do Poder Legislativo e, saudar, no seu nome,
todos os Deputados presentes aqui e Deputadas. Dizer que é uma honra
ombrear com os senhores, num momento em que a Casa do Povo recebe
um legítimo representante da população maranhense, um jovem cidadão
que está lá na sua vida lutando para que ela seja melhor. Fazendo um
esforço de ajudar a sua mãe, os seus familiares com o trabalho que dignifica
o ser humano. Muitos homens já evoluíram trabalhando cedo, muitos
outros até já perderam a vida porque trabalharam em trabalhos insalubres
e prejudicaram o seu desenvolvimento. São milhares de crianças, no Brasil,
na mesma condição do Adão; outras estão em condições ainda muito pior.
O senhor disse bem: é preciso que se faça algo para que essa situação de
dificuldade real seja afastada da vida da cidadania. O nosso país tem
condições financeiras para melhorar mil vezes a vida de cada homem e de
cada mulher. Essa história precisa ser descongelada. Nós temos, sim,
recursos financeiros para ninguém estar em favela, para ninguém estar
sofrendo, para ninguém ter que trabalhar no tempo de estudar. Temos sim.
Infelizmente, é uma concentração de dinheiro vil e covarde, que permite
que essas atrocidades aconteçam com um grande número de crianças no
nosso país. Isso precisa ser mudado e é de natureza política. A regência
econômica e política precisa ser revista no Brasil, pois uma influencia
diretamente a outra. Se a política quiser, a economia atende mais gente; se
a política apostar, a economia se desenvolve e gera desenvolvimento e fica
mais fácil atender pessoas. Então, Presidente, é bom e eu tenho que
cumprimentar o Deputado Neto Evangelista pela iniciativa. Esses policiais
para nós são exatamente o que nós chamamos de heróis, porque não
podemos imaginar que o papel do policial seja exclusivamente prender
criminosos, seria uma coisa muito pequena se ficássemos parados em cima
da terra esperando acontecer um crime para podermos intervir. Ao contrário,
nós podemos estar em uma escola falando sobre coisas boas. Nós podemos
estar em uma igreja de casais, falando para os casais como dar um rumo
para sua vida e para seus filhos. E fazemos isso diariamente. Só que as
coisas boas não estouram nos grupos de WhatsApp, estouram devagar. O
que mais estoura é notícia ruim e, infelizmente, eletronicamente agora em
uma dimensão muito maior. Mas as boas também acontecem, que é o
exemplo dessa situação que foi vivida pelo Adão e compartilhada pelos
nossos policiais. Eles também viveram aquilo que o Adão viveu. Como?
Sentindo o que o Adão sentiu. E o sentimento do Adão, capturado por
eles, fez com que agissem em sentido contrário, para deixar claro para o
Adão que ele não está só, que outras pessoas em dificuldade não estarão
sozinhas, porque o sistema de segurança intervirá com o braço protetor e
com braço ativo para impedir as pessoas de fazerem o mal. Já nos foi
ensinado na história que fazer o bem não é só não fazer o mal, deixar de
fazer também um bem necessário é também fazer o mal. Então não é só
ficar na passiva para não deixar o mal acontecer. Não basta! É preciso agir
e fazer o bem e foi o que esses policiais fizeram. Foram ali na condição
humana e aplicaram o que nós chamamos de programa Segurança com
Cidadania, que considera como problema de segurança qualquer problema
do cidadão. E sabemos que há, Presidente Othelino, concepções equivocadas
inclusive no nosso meio, por exemplo, imaginemos duas horas da manhã
uma família com o pneu do carro furado, no Campo de Perizes. Algum
policial vai parar a viatura de lado e esperar o cidadão trocar o pneu. O bom
policial, se o cidadão não souber trocar vai trocar para ele e o mau policial
vai passar e criticar o colega que está ali dizendo que aquilo não é atividade
de segurança pública, não é atividade de policiamento, quando é por
excelência atividade de segurança pública para não virar um problema de
polícia. E isso nós falamos dentro das nossas Academias e dizemos: quem
souber o que não é segurança pública, que nos ensine. Porque até agora
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para nós qualquer problema do cidadão é um problema de segurança pública
e é uma concepção que vamos avançar dentro do Estado. E contamos com
esta Casa Legislativa e o senhor vai receber aqui em breve uma projeção de
mudança das leis de regência dos órgãos de segurança da Polícia Civil, do
Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Corregedoria e da Secretaria de
Segurança para avançarmos também em um plano legal a regência das
nossas atividades. Então, Presidente, terminando quero dizer, Adão, você
está sentado ao lado de heróis, porque você também é um herói. Você
enfrentou dificuldades na vida. Ontem quando o Governador abraçou o
Adão, eu ouvi uma voz dizer assim: ‘Adão, você está muito gordo’. E eu
pensei que o Adão é que estava dizendo para o Governador. Aí olhei de
novo e o Governador disse de novo: ‘Adão, tu tá muito gordo’. E os dois
abraçados. E quando olhei o Adão e vi ali magrinho, eu me lembrei que fui
exatamente dessa medida quando tinha essa idade e aí imaginei a vida
também que a gente vinha, na história, e nos vemos no Adão, para o
presente e para o futuro, a lição que ele dá de que nós podemos enfrentar
a maior dificuldade que apareça na nossa frente. E temos que fazer isso, só
não basta se fizermos só pelas nossas dificuldades, temos que ter a grandeza
de lutar contra as nossas e fazer para os outros também, como Adão fez.
Eu tenho certeza, minha querida Diretora Simone, que o sol de Grajaú não
é mais frio do que o sol de São Luís, não é? Portanto, carinhosamente ele
estava ali servindo a quem estava com sede, pegando um geladinho, pegando
suquinho e se refrescando e talvez isso tenha dado um conforto aà caminhada
de quem comprou o geladinho na mão do Adão. Então, parabéns pela
senhora serque é a mãe que é, nossa nobre assessora dali, Maria José,
aquela jovem bem ali, ontem aà noite, já foi apresentada como assessora de
Adão, muito bem, o Adão já está aií dando um passo, já está botando a
assessoria para trabalhar. eE como ele foi premiado com um notebook,
ontem, pelo o sSenhor gGovernador, a senhora como assessora já vai lá
digitalizando os trabalhos do Adão para dáar a assessoria para ele. E, por
fim, pPresidente Othelino, eu quero agradecer aqui a honraria desta Casa
de nos conceder a Medalha Manuoel Beckman a qual nós vamos receber
amanhã, lamento que V. Exa. tem que cumprir compromisso fora, não
estará presente, mas estará representado pela sua gestão, ela nos representa
aqui no Estado do Maranhão e a sua ausência fíísica não afasta a sua
presença espiritual no evento de amanhã,. pPara mim é uma honraria
grande receber isso, porque não chega ao nosso peito como uma vitória
pessoal, chega desde a hora que eu fui concebido com pelos meus pais,
pelos os meus irmãos que convivi, quando saií de casa para estudar no
jardim, no primários, professores de segundo grau, os professores da
Universidade Federal do Maranhão, os meus amigos da vida toda e os
meus colegas de trabalho há 21 anos, no sSistema de sSegurança do Estado,.
eEssa medalha brilha no meu peito, mas quem colocou foi a mão deles e
não as minhas, e dos sSenhores dDeputados que aprovaram a medida para
nós sermos agraciados com essa honraria maior que nós podemos receber
aqui, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. pPara nós é uma
honra pessoal, mas sobre tudo é uma jornada que eu faço questão de
compartilhar, coletivamente, com os meus companheiros e companheiras,
colegas de trabalho da segurança pública no Maranhão. Muito obrigado
que Deus nos ilumine. Um bom dia a todos.

O SENHOR CERIMONIALISTA JOELSON BRAGA – E nesste
instante, ouviremos o Excelentíssimo sSenhor dDeputado Neto Evangelista,
autor da pProposição.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Bom dia,
eu cumprimento aqui o nosso Presidente da Assembleia Legislativa,
Deputado Othelino Neto, que nos deu uma lição de vida hoje aqui durante
o seu pronunciamento e uma das mulheres mais sábias aqui da Assembleia
Legislativa enquanto ele falava fazia assim: “É isso mesmo, é isso mesmo,
Othelino”. Eu estou falando da Deputada Andreia Rezende, que é o nosso
exemplo diário nesta Casa. Cumprimentando também a Deputada Mical
Damasceno, a Deputada Daniella Tema, o Deputado Antônio Pereira, o
Deputado Fábio Macedo, Deputado Marco Aurélio, Deputado Duarte
Júnior, Deputado Adelmo Soares, Deputado Zito Rolim, Deputado Rigo
Teles. Vocês estão com uma moral muito grande, aqui já dá quórum para

quase deliberar no Plenário, se fosse preciso qualquer matéria, e dificilmente
em homenagens, nós temos um quórum tão grande de Parlamentares devido
às atividades que os Parlamentares têm durante o dia, mas aqui mostra o
prestígio e a força e a representatividade que vocês têm hoje para o
Maranhão, os nossos servidores públicos policiais militares e o nosso
Adão do geladinho. Você está filmando, Adão, você não tem assessoria? O
Jefferson falou aqui e eu quando cheguei ali eu perguntei: “Tu és irmã do
Adão?” Ela disse: “Não, sou vizinha, agora assessora de comunicação.”
Muito bem, dona Marli. Cumprimentando aqui também o Secretário de
Segurança, Jefferson Portela, Secretário Heryco, nosso Coronel
Comandante da Polícia Militar do Estado, Ismael, e cumprimentar também
a querida amiga Diretora da Assembleia Legislativa, que nos ajudou muito
para acontecer este momento hoje, Simone Limeira, também que é de
Grajaú, assim como Adão. Vocês são de Grajaú? Não, vocês são de onde?
De Imperatriz, está emprestado para Grajaú. Presidente Othelino, como
eu disse, já colocou aqui uma lição de vida para todos nós. E eu quero aqui,
eu vou fazer de cerimonial agora. Deputado Wellington do Curso também
chegando. Peço que faça parte junto conosco aqui. Eu conversava com o
Presidente Othelino logo após o episódio e nos trocávamos algumas ideias
a respeito do que aconteceu. E chegamos a conclusão da necessidade da
Assembleia Legislativa, não os engrandecer, mas se autoengrandecer dando
a maior honraria desta Casa aos senhores policiais militares. E, neste
diálogo com o Presidente Othelino, a gente ficou naquela dúvida, porque
nós temos a Medalha Sargento Sá, que é para quem presta serviço de
Segurança Pública no nosso Estado. E nós temos a maior honraria da
Assembleia Legislativa, que é a Medalha Manuel Beckmam. E o episódio
que vocês protagonizaram, além de ter sido uma ação de segurança pública,
foi uma ação de humanidade. Os dias que a gente passa hoje, a gente assiste
na televisão, onde boa parte da sociedade tem criticado muito as forças de
segurança, às vezes você vê que a culpa do que está acontecendo no Brasil
hoje é da Polícia Militar, que a Polícia Militar é truculenta. Não sabem o
que é a vida de um policial militar. Eu também não sei. Os senhores sabem,
algum dos senhores é casado? Eles dois são. Casamento é bom e, para
mim, então, é muito bom, com certeza. Minha mulher é maravilhosa,
minha mulher é maravilhosa, está sempre junto comigo. Vocês saem de
casa, as esposas de vocês não sabem se vocês vão voltar amanhã. Vocês
são pais? Os filhos de vocês não sabem se vocês vão voltar amanhã. O
Presidente Othelino falou aqui do exemplo do policial militar de Imperatriz
que não voltou pra casa e a esposa está grávida. O número de suicídio no
sistema de segurança no país vem crescendo de homens e mulheres que
servem a nossa segurança pública. No meio dessa confusão todinha, que às
vezes engloba o nome da nossa força de segurança, vocês fizeram
completamente o contrário do que muitos pregam. Como eu disse no
começo, vocês foram, acima de tudo, humanos. E aí, Adão... Vem aqui,
Adão, quebrar protocolo rapidinho. Fica aqui comigo. Adão, olha para
aqueles três policiais militares. Olha para o deputado Antônio Pereira e
canta a música que tu conheces aí.

O ADOLESCENTE ADÃO NUNES DE SOUSA - Antônio
Pereira, é o Pereira, votar no Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Ele disse
que é quem tinha mais carro de som em Grajaú, andando era o Deputado
Antônio Pereira. O Adão como rapaz inteligente, olha para aqueles três
policiais militares que fizeram algo grandioso para você naquele momento
de fragilidade que você vivia com certeza, a gente percebeu isso na hora que
eles estavam lá, você se emocionava e, junto com eles três, faz parte de
uma história hoje no Brasil, de uma história que vem sendo combatida por
várias mãos, de que não se admite de forma alguma nenhum tipo de
preconceito, seja ele racismo, seja ele homofobia. Não se admite nenhum
tipo de preconceito. Você não se diminui em nada do que você estava
fazendo ali, apesar de que, como homem público, tenho que preservar,
sobretudo pelas leis. Lógico que você estava ali ajudando a sua família, mas
nós sabemos, a nossa legislação do ECA nos diz que nós temos que ter as
nossas crianças dentro da escola. Em virtude disso, eu sei que você já
ganhou diversos presentes, ganhou até um notebook que eu fiquei sabendo,
mas eu e o Presidente Othelino ficamos batendo cabeça: o que nós vamos
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dar de presente para o Adão? Porque o presente para os três lá é a medalha,
se eles não gostarem, problema deles, aí a gente ficou pensando com o que
a gente ia te presentear. E aí a gente combinou, eu e o Presidente Othelino,
de lhe presentear com livros. Por quê? Inclusive, eu estava fazendo muita
leitura em notebook, em telefone e comecei a perceber que os meus filhos
também estavam usando muito. Eu estava fazendo leitura, mas para os
meus filhos o que eu estava fazendo era jogando, porque eles usam telefone
é para jogar, então resolvi sair da leitura do celular e voltar a ler livros com
páginas, revistas, para que eles percebam ali o que eu estou fazendo. Nós
somos os exemplos para nossos filhos. Então, aqui tem dois livros. Todo
mundo tem um defeito, Adão, o seu é ser corintiano. Você podia ser
flamenguista. Adão, nós compramos aqui um livro para você do Corinthians.
Esse livro do Corinthians conta a história do time para você conhecer
aquele time que você escolheu para torcer, certo? Esse você vai ler, você
nem precisa me contar o resumo dele, não. O outro livro conta a história de
uma revolução de bichos. Os bichos fazendo uma revolta, querendo tomar
conta do mundo, aí você vai me perguntar: para que que eu quero saber
sobre a revolta dos bichos? Se você fosse um bicho, você seria uma águia,
porque águia voa alto. E você começou dando o exemplo para o Brasil da
sua postura. Este aqui, já que você está com um notebook, este aqui você
vai fazer um compromisso comigo, você vai mandar um resumo desse
livro para mim. Combinado? Você vai ler o livro e vai mandar, vai fazer lá
no seu notebook e vai mandar para mim. Eu vou combinar com a assessoria,
isso é coisa de assessora, para você mandar um resumo para mim e para o
Presidente Othelino deste livro dos bichos. Ainda vamos fazer as fotos e
eu fico muito grato com a sua presença, com a presença dos nossos militares
que, como eu já disse e insisto, a Medalha Manuel Beckman se engrandecerá
no peito dos senhores e tenho certeza absoluta de que muitas pessoas,
após o episódio de que vocês participaram junto com o Adão, vão valorizar
cada vez mais a nossa Polícia Militar, os nosso homens e mulheres da
segurança pública do nosso estado. Muito obrigado. Valeu, Adão.

O SENHOR CERIMONIALISTA JOELSON BRAGA – E neste
instante convidamos para compor o dispositivo os homenageados da
cerimônia: Roberto Henrique da Silva Lima, Célio Henrique Lima Alves e
Wesleyson Alves de Oliveira. E neste momento o Senhor Presidente
Othelino Neto, acompanhado do Deputado Neto Evangelista, farão a
entrega da Comenda aos homenageados. Senhoras e senhores, neste instante,
vamos ouvir o soldado Roberto Henrique da Silva Lima, que falará em
nome dos homenageados. Pedimos que todos retornem aos seus lugares,
que ouviremos, então, o soldado Roberto Henrique, falando em nome dos
homenageados.

O SENHOR SOLDADO ROBERTO HENRIQUE DA SILVA
LIMA – Bom dia a todos e a todas. Para nós, soldados da Polícia Militar
do Maranhão, é uma satisfação gigantesca ter sido reconhecido o nosso
ato. Não imaginávamos que chegaríamos a tal ponto de estarmos perto de
pessoas tão ilustres, pessoas tão importantes, mas não imaginávamos que
chegaríamos até aqui. O nosso sentimento é de dever cumprido, uma
atitude humanitária. A polícia não está aqui só para reprimir, não está para
ser violenta, ela também está aqui para abraçar as causas solidárias, foi isso
que nós fizemos, que nós tentamos fazer, é isso que nós fazemos no nosso
trabalho. Quando temos que ser ostensivos, nós somos, mas quando temos
que ser solidários, também somos. O caso do Adão foi apenas um dos
casos que acontecem diariamente no nosso trabalho, não foi a primeira vez
que a gente teve uma ação desse tipo. Essa teve toda essa proporção
gigantesca. E obrigado a todos pelo reconhecimento, pela premiação,
estamos muito satisfeitos com isso. Obrigado.

O SENHOR CERIMONIALISTA JOELSON BRAGA -
Agradecemos então a presença de todos e encerramos esta solenidade.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 24

DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS 14 HORAS E
30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR
FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
ANTÔNIO PEREIRA
CÉSAR PIRES
FERNANDO  PESSOA
WENDELL LAGES
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 086/2019 – Emitido ao VETO TOTAL aposto ao

PROJETO DE LEI Nº 229/2018 – DISPÕE sobre obrigatoriedade da
realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e suas famílias no âmbito do Estado do Maranhão,
de iniciativa do Senhor Deputado NETO EVANGELISTA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Por unanimidade, pela REJEIÇÃO do Veto Total ao

referido Projeto de Lei, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 535/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

398/2019 - 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.

AUTORIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 546/2019 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 254/2019 -  ESTABELECE diretrizes para a
instalação de Programa de Auxílio Psicoterápico a pessoas com depressão
e dá outras providências, de iniciativa do Senhor Deputado FÁBIO
MACÊDO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial ao referido Projeto de Lei, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 547/2019 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 196/2019 - INSTITUI as Diretrizes para a
Implantação da Política da Terceira Idade “Casa do Idoso” e dá outras
providências, de iniciativa do Senhor Deputado LEONARDO SÁ.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: Por maioria, pela  REJEIÇÃO do Veto Parcial ao

referido Projeto de Lei, nos termos do voto do Relator, contra o voto do
Senhor Deputado Neto Evangelista.

PARECER Nº 559/2019 – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 095 /2019 - ALTERA e ACRESCENTA
dispositivos da Resolução Legislativa nº 460/2005, que trata da Estrutura
Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 560/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

427/2019 - INCLUI no Calendário Oficial do Estado do Maranhão o
“Centenário da Igreja Assembleia de Deus do Estado do Maranhão”.

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
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PARECER 561/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 426/

2019 - CONSIDERA Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do
Maranhão os “Hinos da Harpa Cristã da Assembleia de Deus do
Maranhão”.

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER 562/2019 - Emitido ao PROJETO DE RESOLUÇÃO

LEGISLATIVA Nº 108/2019 -  DISPÕE sobre a alteração de dispositivos
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 565/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

420/2019 - REGULAMENTA o Atendimento Remoto em
Estabelecimentos Farmacêuticos no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 566/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

434/2019 - INSTITUI o Dia de Combate ao Feminicídio no Maranhão e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado FERNANDE PESSOA
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 567/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

451/2019 - DISPÕE sobre a instituição da Semana de Conscientização e
Valorização da Língua Portuguesa nas Escolas Públicas do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 569/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

389/2019 - DISPÕE sobre o atendimento prioritário à pessoa com
fibromialgia nos estabelecimentos públicos e privados no Estado do
Maranhão e estabelece outras providências.

 AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: SUGERIDO a anexação ao Projeto de Lei nº 375/

2019, por tratar de matérias conexas e análogas, nos termos do voto do
Relator.

PARECER Nº 571/2019 – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 092 /2019 - 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.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 572/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 107/2019 - CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo        “Manuel Beckman” ao Doutor FREI HUGO
CÉSAR SOUSA OLIVEIRA.

AUTORIA: Deputado FERNANDO  PESSOA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 573/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 109/2019 - CONCEDE a Medalha do

Mérito Legislativo José de Ribamar de Oliveira “Canhoteiro” ao Senhor
JOSÉ EMÍLIO SANTOS MOREIRA.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº  574/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

430/2019 - INSTITUI a Campanha Estadual “Dezembro Verde”, de
prevenção ao abandono de animais, no Estado do Maranhão.

 AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto

do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Fernando Pessoa.
PARECER Nº 575/2019 – Emitido à MOÇÃO Nº 022/2019 -

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.

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

do Relator.
PARECER Nº 576/2019 – Emitido ao MOÇÃO Nº 023/2019 -

PROPÕE MOÇÃO DE PESAR, aos Familiares do Empresário BIANOR
DA SILVA MARQUES, pelo seu falecimento.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: Pela APROVAÇÃO da presente Proposição na forma

de REQUERIMENTO sujeito à deliberação da Mesa Diretora. Os
membros da Comissão, votaram nos termos, do voto do Relator.

PARECER Nº 577/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
452/2019 - DECLARA como Utilidade Pública a “Associação das
Mulheres Catanhedenses”, no Município de Cantanhede, no Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 578/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

435/2019 - INSTITUI a Campanha DIGA NÃO À IMPORTUNAÇÃO
no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DANIELA TEMA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 579/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

376/2019 - DISPÕE sobre a “política de assistência à saúde de pessoas
com Acromatose (Albinismo) no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 581/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

373/2019 - “INSTITUI a Política Estadual de Incentivo e Apoio a
Construção de Cisternas nas Propriedades Rurais no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 583/2019 – Emitido ao VETO TOTAL aposto ao

PROJETO DE LEI   Nº 070/2019 - 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, de iniciativa da
Senhora Deputada DETINHA.
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AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado WENDELL  LAGES
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total

ao referido Projeto de Lei, nos termos do voto do Relator, contra o voto do
Senhor Deputado César Pires.

PARECER Nº 584/2019 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto
ao  PROJETO DE LEI Nº 227/2019 - ESTABELECE as Diretrizes da
Política de Atenção, Acompanhamento e Tratamento do Alcoolismo entre
mulheres e homens, no âmbito do Estado do Maranhão, de iniciativa do
Senhor Deputado FÁBIO MACÊDO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: Por unanimidade, pela REJEIÇÃO do Veto Parcial ao

referido Projeto de Lei, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 585/2019 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 225/2019 - DECLARA Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão o “Festejo do Padroeiro São Raimundo
Nonato”, realizado no Município de Tuntum, Estado do Maranhão, de
iniciativa do Senhor Deputado FERNANDO PESSOA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial,

ao referido Projeto de Lei, nos termos do voto do Relator, contra o voto do
Senhor Deputado Neto Evangelista.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 30 de setembro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA,  SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO,
REALIZADA AOS 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO  DE
2019,  ÀS  11 HORAS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
CÉSAR  PIRES
FERNANDO PESSOA
ZÉ INÁCIO LULA
ANTÔNIO PEREIRA
VINICIUS LOURO
MICAL DAMASCENO
FELIPE DOS PNEUS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 588/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

464/2019  - DISPÕE sobre a reestruturação organizacional, transformação
e alteração de cargos comissionados da Estrutura Administrativa da
Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão  e dá  outras providências.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 30 de setembro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 25 DIAS DO MÊS
DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS 08:30 HORAS, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES – PRESIDENTE
VINICIUS LOURO – VICE - PRESIDENTE
 FERNANDO PESSOA
PAULO NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 017/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

398/2019, de autoria do Tribunal de Contas, 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”.

AUTORIA:   TIBUNAL DE CONTAS
RELATOR:  DEPUTADO FERNANDO PESSOA
DECISÃO:   APROVADO, por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN

“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de setembro de 2019. NADJA FERREIRA DA SILVA - Secretária
da Comissão

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 124/2019, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 978/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Cantor e Compositor José de Ribamar
Coelho Santos (Zeca Baleiro), e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Cantor e Compositor José de Ribamar Coelho Santos (Zeca
Baleiro).

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 30 de setembro de 2019. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputado PARÁ FIGUEIREDO -
Primeiro Secretário, em exercício. Deputada DANIELLA TEMA - Segunda
Secretária, em exercício

M E S A   D I R E T O R A DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
P A R E C E R Nº 003/ 2019

RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução Legislativa

nº 108/2019, de autoria da Senhora Deputada Andreia Martins Rezende,
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subscrito por mais de um terço dos membros deste Poder, que propõe
alteração de dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

O Projeto de Resolução em epígrafe, propõe modificar o §3º, do
art. 5º e o caput dos art. 201 e 202, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão (Resolução Legislativa nº 449/2004),
para assegurar a manifestação de Parlamentares de forma oral ou por meio
de línguas de sinais, quando fisicamente impossibilitados, que passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º [...]
[...]
§ 3.º Examinadas e decididas, pelo Presidente, as dúvidas, se
as houver atinentes à relação nominal de Deputados, será
tomado o compromisso solene dos empossados. De pé, a não
ser que fisicamente impossibilitados, todos os presentes, o
Presidente proferirá o seguinte compromisso: “PROMETO
MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL E A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, OBSERVAR AS
LEIS, DESEM PENHANDO COM LEALDADE, DEDICAÇÃO
E ÉTICA O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO PELO
POVO DO MARANHÃO”. Ato contínuo, feita a chamada, cada
Deputado, de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados,
ratificará o compromisso dizendo: “ASSIM O PROMETO”.
Art. 201 - Pelo processo simbólico, o Presidente ao anunciar a
votação de qualquer matéria, convidará os Deputados, a favor,
para permanecerem sentados e proclamará o resultado
manifesto dos votos, anunciando sempre os nomes dos
Deputados que votaram contra, ficando estes de pé, a não ser
que fisicamente impossibilitados, manifestando-se de forma
oral ou por meio de língua de sinais (Libras).”
“Art. 202. A votação nominal far-se-á pela lista dos deputados,
que serão chamados pelo primeiro secretário e responderão
SIM ou NÃO, a não ser que fisicamente impossibilitados,
manifestando-se de forma oral ou por meio de língua de sinais
(Libras)”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do texto original, veio-
nos para exame e parecer, nos termos do § 2º do art. 273, do Regimento
Interno, que determina, se a proposta de alteração do Regimento
Interno for de iniciativa de Deputado ou Comissão será ouvida a
Mesa Diretora.

A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução
Legislativa é indiscutivelmente oportuna. A matéria constante do
projeto de resolução em tela não nos parece ter o condão de adentrar
aos limites da competência atribuída privativamente à Mesa
Diretora. Assim sendo, não há ferimento ao devido processo
legislativo a propositura do presente projeto de resolução apresentado
por Deputado, subscrito pela terça parte dos membros desta Casa,
(Art. 272, do Regimento Interno).

Temos, pelas razões acima arguidas, a firme convicção de
que a proposição em análise faz jus à acolhida dos nossos ilustres
pares nesta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação

do Projeto de Resolução Legislativa nº 108/2019.
É o voto.

PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado

do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa
nº 108/2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 26 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Othelino Neto
Relator: Deputado Glalbert Cutrim

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Pará Figueiredo
Deputada Daniella Tema

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 616/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 124/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Cantor e Compositor José
de Ribamar Coelho Santos (Zeca Baleiro).

O homenageado, o Senhor José Ribamar Coelho Santos – mais
conhecido como Zeca Baleiro, é músico, cantor, cronista e compositor
maranhense, nasceu em São Luís/MA, no dia 11 de abril de 1966 e viveu
toda sua infância na cidade de Arari/MA. O nome José Ribamar é uma
homenagem ao santo dos maranhenses São José de Ribamar. Já o apelido
“Baleiro” vem do fato de “Zeca” gostar muito de doces e, quando cursava
faculdade costumava ter sempre balas para consumir entre as aulas.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regimento
Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010,
em que determina que serão agraciadas com a Medalha do Mérito
Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou ainda
aos que proporcionarem algum feito considerado notório e forem
considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 124/2019, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 124/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 1º/10/2019 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 14h
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

1. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIUIÇÃO Nº 012/
2019, de autoria da Senhora Deputada Detinha, que Acrescenta Dispositivo
ao Art. 47, da Constituição do Estado do Maranhão – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES;



TERÇA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2019, de

autoria do Poder Judiciário, que acrescenta dispositivo à Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciarias do Estado do Maranhão) –
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2019, de
autoria do Poder Judiciário, que Altera a redação do Art. 130, da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991- Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

4. PROJETO DE LEI Nº 459/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 10.595, de 24 de maio de 2017, que
institui o Programa Maranhão Verde, destinado a fomentar e
desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e
recuperação ambiental. – RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA;

5. PROJETO DE LEI Nº 377/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a Constituição de Consórcios
Interfederativos de saúde no âmbito do Estado do Maranhão –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO;

6. PROJETO DE LEI Nº 453/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual do
Trabalho, Emprego e Geração de Renda- CONSET, e dá outras
providências – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

7. PROJETO DE LEI Nº 454/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Institui o Fundo Estadual de Segurança Pública e
Defesa Social - FES e dá outras providências – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

8. PROJETO DE LEI Nº 455/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social, cria o Conselho Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social, e dá outras providências – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

9. PROJETO DE LEI Nº 303/2019, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que Dispõe sobre os critérios de seleção
e admissão na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL
para estudantes filhos de trabalhadores rurais cuja renda familiar per
capta não ultrapasse dois salários mínimos, e dá outras providências –
RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

10. 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;

11. 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;

12. PROJETO DE LEI Nº 428/2019, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que Dispõe sobre a proteção às
Gestantes participantes de Concursos Públicos Estaduais -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

13. PROJETO DE LEI Nº 410/2019, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que Institui as Diretrizes para o Programa de
Combate à Violência nas Escolas da Rede Pública e Privada de
Ensino, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências
- RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;

14. PROJETO DE LEI Nº 425/2019, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de
dar ampla divulgação à Central de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência (Disque 180), nos Edifícios e Condomínios
Residenciais do Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
WENDELL LAGES;

15. PROJETO DE LEI Nº 186/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Viana,
Estado do Maranhão como Município de Interesse Turístico” -
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;

16. PROJETO DE LEI Nº 406/2019, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, que Institui a Política Estadual de
Educação Empreendedora, a ser desenvolvida nas Escolas
Técnicas e das Escolas de Nível Médio, do Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA;

17. PROJETO DE LEI Nº 213/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Cururupu,
Estado do Maranhão como Município de Interesse Turístico” -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

18. PROJETO DE LEI Nº 256/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Riachão,
Estado do Maranhão como Município de Interesse Turístico” -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

19. PROJETO DE LEI Nº 401/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Icatu,
Estado do Maranhão como Município de Interesse Turístico” -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

20. PROJETO DE LEI Nº 234/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Santo
Amaro, Estado do Maranhão como Município de Interesse
Turístico” - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

21. PROJETO DE LEI Nº 212/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Tutoia,
Estado do Maranhão como Município de Interesse Turístico” -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

22. PROJETO DE LEI Nº 260/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que “Classifica o Munícipio de Nova
Iorque, Estado do Maranhão como Município de Interesse
Turístico” - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

23. PROJETO DE LEI Nº 301/2019, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que “Classifica o Munícipio de Barra
do Corda, Estado do Maranhão como Município de Interesse
Turístico” - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

24. PROJETO DE LEI Nº 460/2019, de autoria do Ariston
Ribeiro, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Estudantes do Médio Sertão Maranhense - AEMSM – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

25. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 090/
2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Altera o
Art. 128, § 1º e Cria Dispositivos no Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, prevendo a
Coautoria e a autoria Coletiva  – RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

26. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 113/
2019, de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que Concede
a Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Senhor
Dr. Marcos Antônio Barbosa Pacheco – RELATOR DEPUTADO
NETO EVANGELISTA;

27. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 114/
2019, de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que Concede
a Medalha “Sargento Sá” ao Senhor WESLEYSON ALVES DE
OLIVEIRA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

28. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 115/
2019, de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que Concede
a Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor DOUGLAS DE MELO
MARTINS. – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

29. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 117/
2019, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Doutor em Direito Ulisses
Schwarz Viana. – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

30. MOÇÃO Nº 024/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, Moção de Aplausos, manifestando extensa
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admiração aos Policiais Militares: SD PMMA ALVES OLIVEIRA,
SD PMMA LIMA, SD PMMA CÉLIO, do Esquadrão Águia do 37º
BPM de Grajaú pela bela atitude de prestar apoio moral e de
incentivo ao garoto Adão que foi humilhado por vender
“cremosinhos” pelas ruas da cidade de Grajaú. – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

31. MOÇÃO Nº 025/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, 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.– RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA;

32. MOÇÃO Nº 026/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração pela EQUIPE DE FUTEBOL DO SAMPAIO CORRÊA,
por todo em 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 – RELATOR DEPUTADO
NETO EVANGELISTA;

33. MOÇÃO Nº 027/2019, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, 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.– RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 26  de setembro de 2019. Máneton Antunes de Macêdo
- Diretor Legislativo

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4161/2019 -ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e o  art.36 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada
no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e AUTORIZO a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em
favor da empresa INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO
LTDA., CNPJ nº 23.098.439/0001-02, regularmente identificada no
Processo Administrativo nº. 4161/2019-ALEMA, objetivando a
prestação de serviços e execução de forma continuada, dos serviços de
limpeza e higienização diária, asseio e conservação de áreas internas e
externas, nas instalações físicas e mobiliárias, com fornecimento de
mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender as necessidades
da sede desta Assembleia Legislativa, e na sede Clube Social da ALEMA,
localizada no município de Paço do Lumiar/MA, com valor global de
R$ 621.262,53 (seiscentos e vinte um mil, duzentos e sessenta e dois
reais e cinquenta e três centavos), pelo prazo de vigência de 90 (noventa)
dias  de execução dos serviços nas condições definidas no Termo de
Referência anexo aos autos do Processo em epígrafe. Determino a
publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias,
como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da
Lei Federal nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-
SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 30 de
setembro de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente ALEMA.
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