
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                           QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2019 1

ANO XLVI - Nº 162 - SÃO LUÍS, QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2019. EDIÇÃO DE HOJE: 30 PÁGINAS
184º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

124ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................04

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

MENSAGEM..................................................................................05

PROJETO DE LEI.........................................................................05

REQUERIMENTO.........................................................................07

INDICAÇÃO................................................................................07

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)

01. Deputado Adriano (PV)
02. Deputado Arnaldo Melo (MDB)

02. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
03. Deputado Antônio Pereira (DEM)
04. Deputado Ariston Sousa - (AVANTE)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)

01. Deputado Ciro Neto (PP)

06. Deputada Daniella Tema (DEM)

01. Deputada Detinha (PL)

07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)

02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)02. Deputado Dr. Leonardo Sá (PL)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)

08. Deputado Dr. Yglésio (PDT)
09. Deputado Duarte Júnior (PC do B)
10. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Fábio Macedo (PDT)
13. Deputado Felipe dos Pneus (PRTB)

 Deputado Prof. Marco AurélioLíder:

04. Deputado Fernando Pessoa (Solidariedade)
03. Deputado Hélio Soares (PL)

14. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
15. Deputada Mical Damasceno (PTB)
16. Deputado Neto Evangelista (DEM)
17. Deputado Othelino Neto (PC do B)
18. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
19. Deputado Pastor Cavalcante (PROS)
20. Deputado Paulo Neto (DEM)
21. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
22. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
23. Deputado Ricardo Rios (PDT)

04. Deputado Rigo Teles (PV)
05. Deputado Roberto Costa (MDB)

 AdrianoLíder:

05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

 Deputado Fernando PessoaLíder:

04. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

05. Deputado Wendell Lages (PMN)

 Deputado Vinícius LouroLíder:

24. Deputado Zé Gentil (PRB)
25. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
26. Deputado Zito Rolim (PDT)

Vice-Líderes: Deputado Adelmo Soares
                       Deputado Dr. Yglésio
                       Deputado Duarte Jr.

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

MESA DIRETORA

1.  Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL)
3.° Vice-Presidente: Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
4.° Vice-Presidente: Deputado Roberto Costa (MDB)

° 1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT)
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL)
4.° Secretário: Deputada Daniella Tema (DEM)

Deputado Othelino Neto
Presidente

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO - MDB/PV PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Deputada Ana do Gás (PC do B) - Secretário de Estado

Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado

Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

LICENCIADO

Deputado Rafael Leitoa

LÍDER DO GOVERNO

RESUMO DA ATA..........................................................................19

SESSÃO SOLENE.........................................................................19

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA.......................................................25

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................26

RESENHA......................................................................................28

PARECER.......................................................................................28

EXTRATO DE CONVÊNICO.........................................................30



QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2019                                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Jr.
Deputado Carlinhos Florencio
Deputado Vinícios Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Adriano

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hélio Soares
Deputado Paulo Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Rigo Teles

Deputado Fábio Macedo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Adelmo Soares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Adriano

Deputado Hélio Soares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Antônio Pereira
Deputado Adelmo Soares
Deputado Duarte Jr.
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Adelmo Soares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Duarte Jr.
Deputada Mical Damasceno
Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zé Gentil
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Paulo Neto
Deputado Hélio Soares

Deputado Rigo Teles

Deputado Ricardo Rios
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Antonio Pereira
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Adriano

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Macedo
Deputado Edson Araújo
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Rigo Teles

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Duarte Jr.
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Wendell Lages
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Gentil
Deputado Leonardo Sá

Deputado César Pires

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Leonardo Sá
Deputada Mical Damasceno
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Paulo Neto
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Adriano

Deputado Zé Gentil
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Macedo
Deputado Vinícius Louro

Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Rigo Teles
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Gentil
Deputado Zito Rolim
Deputado Leonardo Sá
Deputado Wellington do Curso

Deputado Antonio Pereira
Deputado Duarte Jr.
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ricardo Rios
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado César Pires

Deputado Vinícius Louro
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zé Gentil
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado César Pires

Deputado Adelmo Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Leonardo Sá

Deputado Rigo Teles

Deputado Fábio Macêdo
Deputado Wendell Lages
Deputado Zito Rolim
Deputado Antônio Pereira
Deputado Paulo Neto
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Mical Damasceno
Deputado Wellington do Curso
Deputado Leonardo Sá
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Rildo Amaral
Deputado Duarte Jr.
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Leonardo Sá
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Fábio Macêdo
Deputado Paulo Neto
Deputado Edson Araújo
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                           QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2019 3

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/10/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10.10.2019

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA (REQ. NºS 556 E

555/2019)

1. PROJETO DE LEI Nº 454/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 075/2019), QUE
INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL – FES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE,
EM CONJUNTO. RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

2. PROJETO DE LEI Nº 392/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, PROÍBE AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS, DE OFERECER E CELEBRAR CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO FINANCEIRO COM APOSENTADOS E
PENSIONISTAS POR MEIO DE LIGAÇÃO E/OU MENSAGEM
TELEFÔNICA NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER.

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

3. PROJETO DE LEI Nº 145/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE INSTITUI A POLÍTICA DE
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS E DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA
(ACATANDO SUBSTITUTIVO). TRANSFERIDA A DISCUSÃO
E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

4. PROJETO DE LEI Nº 146/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA
SEMANA ESTADUAL DA SAÚDE DO PROFESSOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.  TRANSFERIDA A
DISCUSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª
SESSÃO).

5. PROJETO DE LEI Nº 229/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE VISA ASSEGURAR AS
DOULAS O DIREITO DE ACOMPANHAR AS PARTURIENTES,
QUANDO POR ESTAS SOLICITADAS, DURANTE O PERÍODO
DE TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO,
NAS MATERNIDADES, CASAS DE PARTO E
ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES CONGÊNERES DA

REDE PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. (ACATANDO
SUBSTITUTIVO) – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO, E
DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA.

6. PROJETO DE LEI Nº 362/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, DECLARA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O
“EVENTO CANTA BARRA”, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE
BARRA DO CORDA/MA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

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

7. PROJETO DE LEI Nº 185/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAÍZA HORTEGAL, DISPÕE SOBRE
ISENÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ÁGUA E
ESGOTOS DOS CONSUMIDORES ATINGIDOS POR
INUNDAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. (ACATANDO
SUBSTITUTIVO). RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA
E DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. RELATOR DEPUTADO RIGO
TELES. TRANSFERIDA A DISCUSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA. (3ª SESSÃO).

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 097/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR JÕÃO VICENTE DE MACÊDO
CLAUDINO E DÁ OUTRAS PROVEDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

9.REQUERIMENTO N° 557/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA QUE SEJA SOLICITADA, EM CARÁTER DE
URGÊNCIA,  À SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E PESCA (SAGRIMA), SENHORA FABIANA VILAR,
INFORMAÇÕES SE EXISTE ALGUM PROJETO DE REFORMA
OU REESTRUTURAÇÃO, EM ANDAMENTO, PARA A
RECUPERAÇÃO  E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
DO PRÉDIO DA UNIDADE REGIONAL DA AGÊNCIA DA
AGED, NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA.

10.REQUERIMENTO N° 558/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA REQUERIDA, EM CARÁTER DE
URGÊNCIA, À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO
MARANHÃO – SES/MA, INFORMAÇÕES ACERCA DA
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE NEUROLOGIA NO HOSPITAL
MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS, LOCALIZADO NO
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA.

11.REQUERIMENTO N° 559/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO GOVERNADOR DO ESTADO SENHOR FLÁVIO DINO E
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
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SENHOR JEFFERSON PORTELA, SOLICITANDO QUE
INFORME A QUANTIDADE DE POLICIAIS MILITARES
NOMEADOS ENTRE OS ANOS DE 2015 A 2019 NO ESTADO
DO MARANHÃO.

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

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 500/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o “Dia Estadual do Oficial
da Reserva do Exército Brasileiro – Dia do Oficial R-2 no Estado do
Maranhão, a ser comemorado, anualmente, em 4 de novembro.

2. PROJETO DE LEI Nº 501/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição de
empresas condenadas em processos criminais de participarem de
licitações, ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços,
compras, alienações e locações, no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/19, de
autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que acrescenta dispositivo
a Lei Complementar Nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que
regulamenta o fundo Estadual de Combate ao Câncer.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 499/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre Campanha Educativa
“Gravidez Ativa”, no âmbito do Estado do Maranhão e fixa outras
providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 127/19,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Manoel Beckman ao Dr. João Francisco Jones Fortes
Braga.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 128/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao Senhor Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 129/19,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação do “Programa
Discutindo o Brasil”.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 492/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 085/19, que dispõe sobre o Banco de
Alimentos do Estado do Maranhão – Equipamento Público de
Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social – SEDES, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 493/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que dispõe sobre a presença do Segundo Professor
de Turma nas salas de aula das escolas de educação básica que integram
o Sistema Estadual de Educação do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 494/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que altere o Art. 41 da Lei Nº 8.528, de 07 de
dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção
à Biodiversidade no Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 495/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que estabelece o Piso Salarial dos Cirurgiões
Dentistas no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 496/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que assegura às mulheres gestantes o
direito à remarcação de provas de aptidão física em concursos para
ingresso nos cargos e empregos públicos da Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia
Mista do Estado do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 497/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a comunicação pelos
condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública, sobre a
ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra mulher,
criança, adolescente ou idoso, em seus interiores.

6. PROJETO DE LEI Nº 498/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que possibilita que a colheita de depoimentos e
interrogatórios realizados no âmbito de processos administrativos
disciplinares e sindicâncias sejam tomados por meios eletrônicos.

7. MOÇÃO Nº 032/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Sampaio Corrêa Futebol Clube, na pessoa do seu
Presidente Sérgio Frota, da Comissão Técnica, Jogadores e Extensivo
aos seus Torcedores, pelo empenho e dedicação durante o Campeonato
Brasileiro de Futebol da Série C.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 491/19, de autoria do Senhor

Deputado Ciro Neto, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Nº
8.640, de 12 de julho de 2007 que dispõe sobre a utilização de passagens
e prêmios de milhagens aéreas adquiridas com recursos públicos e dá
outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 126/19,
de autoria do Senhor Deputado Fábio Macedo, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Vice-Governador do Estado
do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Junior, natural de Colinas –
MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 09 DE OUTUBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Cleide Coutinho.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária
para a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Ata lida e considerada aprovada.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

ROBERTO COSTA - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 086 / 19

São Luís, 07 de outubro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 250/2019,
que estabelece as Diretrizes Estaduais para a Implementação de
Cuidados Paliativos direcionados aos Pacientes com doenças
ameaçadoras à vida, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 250/2019, que
estabelece as Diretrizes Estaduais para a
Implementação de Cuidados Paliativos
d irecionados aos Pacientes com doenças
ameaçadoras à vida, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 250/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em comento, em linhas gerais, visa
estabelecer as diretrizes estaduais para a implementação de cuidados
paliativos direcionados aos pacientes com doenças ameaçadoras à vida.

Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez
que reforça o dever do Estado de garantir, a todos, o direito à saúde,
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196
da Constituição da República).

Contudo, o art. 9º do Projeto de Lei nº 250/2019 assim dispõe:

Art. 9º  O Poder Público poderá criar, em parceria com as
instituições de ensino superior maranhenses, três cadastros
distintos, mas complementares entre si:
I - O Cadastro Estadual de Portadores de Doenças
Crônicas, de Evolução Progressiva, Degenerativas e sem
Possibilidade de Cura, sistema de informação cujos objetivos
serão a obtenção de dados epidemiológicos sobre a população
atingida, facilitar o acompanhamento do tratamento dos
pacientes e contribuir para o desenvolvimento de pesquisas
científicas sobre as doenças;
II - O Cadastro dos Prof issionais da Equipe
Multidisciplinar que possuam especialização ou
capacitação em cuidados paliativos, para a identificação com

maior rapidez desses especialistas e melhor direcionamento
dos pacientes;
III - O Cadastro dos serviços que oferecerão os cuidados
paliativos, que deverá auxiliar os pacientes e seus familiares
no momento da escolha pela mais adequada prática de
assistência que visa oferecer dignidade e diminuição de
sofrimentos.
[grifo nosso]

De acordo com o referido dispositivo, o Estado do Maranhão
poderá criar cadastros específico para: 1) coletar dados epidemiológicos
sobre a população, facilitar o acompanhamento do tratamento dos
pacientes e contribuir para o desenvolvimento de pesquisas científicas;
2) registro de profissionais que possuam especialização ou capacitação
em cuidados paliativos; e 3) registro das práticas de assistência de
disponíveis.

Ademais, instada a se manifestar sobre a proposta legislativa,
a Secretaria de Estado da Saúde - SES informou que, atualmente, as
unidades de assistência à saúde do Estado do Maranhão possuem os
prontuários eletrônicos que permitem o estudo epidemiológico da
população, os quais são de responsabilidade dos núcleos de ensino e
pesquisa.

De outro giro, no que tange à criação do Cadastro dos
Profissionais da Equipe Multidisciplinar e do Cadastro dos Serviços,
a SES pontuou que já disponibiliza as informações sobre seus serviços
no sítio eletrônico da Academia Nacional de Cuidados Paliativos
(ANCP) e que relativamente ao cadastro de profissionais, a seccional
da ANCP no Estado do Maranhão está em processo de habilitação, o
que permitirá o acesso, de forma coesa e segura, aos profissionais
especializados.

Nessas circunstâncias, considerando a existência, na rede
estadual, de instrumentos que cumprem as mesmas finalidades dos
cadastros cuja instituição é sugerida na proposta legislativa em comento,
por ser contrário ao interesse público, oponho veto ao art. 9º, caput
e incisos, do Projeto de Lei nº 250/2019.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 250/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 07 DE OUTUBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 500 / 19

Institui o “Dia Estadual do Oficial da Reserva do
Exército Brasileiro – Dia do Oficial R-2 no Estado
do Maranhão, a ser comemorado, anualmente,
em 4 de novembro.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o “Dia Estadual do Oficial da Reserva
do Exército Brasileiro – Dia do Oficial R-2” no Estado do Maranhão,
a ser comemorado, anualmente, em 4 de novembro.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e
oitenta) dias de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de
outubro de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo comemorar o dia do
Oficial da Reserva do Exército Brasileiro no Estado do Maranhão a ser
comemorado, anualmente, no dia 4 de novembro. A   referida data já é
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comemorada no âmbito do Exército Brasileiro e foi instituída   em
reverência ao nascimento do Tenente Coronel Luiz de Araújo Correia
Lima, idealizador dos órgãos de formação de Oficiais da reserva no
país.

O projeto é fruto de demanda da Associação dos Oficiais da
Reserva do Exército do Maranhão que tem a missão de aproximar essa
reserva ativa que se encontra dispersa em vários ramos de atividade e
que, juntos, se tornam verdadeiros embaixadores do Exército brasileiro.

Ante o exposto, convoco os nobres pares para aprovação da
presente proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de
outubro de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 501 / 19

Dispõe sobre a proibição de empresas condenadas
em processos criminais de participarem de
licitações, ou celebrarem contratos administrativos
de obras, serviços, compras, alienações e locações,
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Ficam proibidas de participar de licitações e celebrar
contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e
locações, as empresas e os seus sócios, e/ou proprietários, condenados
em processos criminais transitados em julgado por crimes contra a
Administração Pública e contra a Paz Pública, previstos no Código
Penal, crimes contra o Sistema Financeiro, previstos na Lei Federal nº
7.492/1986, crime de Lavagem de Dinheiro, previsto na Lei Federal nº
9.613/1998, e por crime de organização criminosa, previsto na Lei
Federal nº 12.850/2013.

Art. 2º – O sócio ou proprietário de empresa condenada somente
poderá participar novamente de licitações ou celebrar contrato com a
Administração Pública mediante a apresentação de comprovante de
certidão negativa cível e criminal.

Art. 3º – Outras disposições necessárias ao cumprimento desta
norma serão definidas em regulamentação específica.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de
outubro de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo proibir a
contratação com a Administração Pública, direta e indireta, de pessoas
jurídicas, sócios administradores e conglomerados econômicos
condenados em processo criminal, com decisão transitada em julgado,
por crimes contra a Administração Pública, contra a Paz Pública, todos
previstos no Código Penal, crimes contra o Sistema Financeiro,
previstos na Lei Federal nº 7492/1986, crimes de Lavagem de Dinheiro,
previstos na Lei Federal nº 9613/1998, e crime de organização criminosa,
previsto na Lei Federal nº 12.850/2013.

A proibição de as empresas ou pessoas físicas suspensas ou
declaradas inidôneas contratarem com a Administração Pública, pelo
prazo fixado por esta Lei, encontra respaldo no princípio da moralidade,
previsto no Art. 37, caput, da Constituição Federal.

Em relação à competência legislativa, a proposição encontra
respaldo em precedente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a
possibilidade de o estado legislar sobre a matéria. Em sede de Recurso
Extraordinário nº 423560, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela
constitucionalidade de lei municipal que previa a proibição da
contratação com o município dos parentes, afins ou consanguíneos, do
prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em
comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e

empregados públicos municipais, até seis meses após o fim do exercício
das respectivas funções, assim vejamos:

“(…) A Constituição Federal outorga à União a competência
para editar normas gerais sobre licitação (art. 22, XXVII) e
permite, portanto, que Estados e Municípios legislem
para complementar as normas gerais e adaptá-las às
suas realidades. O Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que as normas locais sobre licitação
devem observar o art. 37, XXI, da Constituição, assegurando
‘a igualdade de condições de todos os concorrentes’.
Precedentes. Dentro da permissão constitucional para legislar
sobre normas específicas em matéria de licitação, é de se
louvar a iniciativa do Município de Brumadinho-MG de
tratar, em sua Lei Orgânica, de tema dos mais relevantes em
nossa pólis, que é a moralidade administrativa, princípio-
guia de toda a atividade estatal, nos termos do art. 37, caput,
da Constituição Federal. A proibição de contratação com o
Município dos parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito,
do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo
em comissão ou função de confiança, bem como dos
servidores e empregados públicos municipais, até seis meses
após o fim do exercício das respectivas funções, é norma
que evidentemente homenageia os princípios da
impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo
eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do
Município, sem restringir a competição entre os licitantes.
Inexistência de ofensa ao princípio da legalidade ou de invasão
da competência da União para legislar sobre normas gerais
de licitação. Recurso extraordinário provido”. (RE 423560/
MG; Relator Min. Joaquim Barbosa; DJe de 19/6/2012).

Portanto, como a competência privativa da União disposta no
art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República abrange apenas as
normas gerais, entendemos que não há vedação da aprovação de normas
estaduais suplementares que veiculem normas específicas de
contratações públicas estaduais

Ante o exposto, solicito aos nobres parlamentares a aprovação
desta importante matéria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de
outubro de 2019. -  WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011 / 19

Acrescenta dispositivo a Lei Complementar nº 170,
de 15 de dezembro de 2014, que regulamenta o
Fundo Estadual de Combate ao Câncer.

Art. 1º – É acrescentado ao artigo 5º da Lei Complementar nº
170, de 15 de dezembro de 2014, o parágrafo único, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º – [...]
Parágrafo único – Os recursos provenientes da arrecadação
de que trata o “caput” do artigo 2º da Lei Complementar nº
170, de 15 de dezembro de 2014, serão repassados, no máximo
até o quinto dia útil do mês subsequente, diretamente a conta
específica das entidades de caráter filantrópico especializadas
em ações de prevenção e combate ao câncer, obedecendo o
seguinte:
I – hospital Aldenora Bello 65% (sessenta e cinco) por cento;
II – demais unidades hospitalares 35% (trinta e cinco) por
cento.

Art. 2º – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de
outubro de 2019. - HÉLIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

REQUERIMENTO Nº 557 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, solicito à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida, em caráter de urgência, providências
junto à Secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGRIMA),
senhora Fabiana Vilar, para nos informar se existe algum projeto de
reforma ou reestruturação em andamento para recuperação e
conservação da estrutura física do prédio da Unidade Regional da Agência
Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED, no município
de Santa Inês / MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do PALÁCIO “MANOEL
BECKMAN”, em 07 de outubro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.10.19
EM: 09.10.19

REQUERIMENTO Nº 558 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, solicito à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida, em caráter de urgência, à Secretaria
Estadual de Saúde do Maranhão – SES / MA, informações acerca da
suspensão dos serviços de neurologia no Hospital Macrorregional
Tomás Martins, localizado no município de Santa Inês / MA.

Trata-se de uma ação para esclarecer o que de fato acontece e
para que possamos dar as devidas explicações à população que está
revoltada em toda a região, e deste modo, tomar as atitudes necessárias
que o caso requer.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 08 de outubro de 2019. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.10.19
EM: 09.10.19

REQUERIMENTO N° 559 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO
ESTADO, Sr. FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, Sr. JEFFERSON PORTELA,
solicitando que INFORME A QUANTIDADE DE POLICIAIS
MILITARES NOMEADOS NOS ANOS DE 2015,2016, 2017, 2018
E 2019 NO ESTADO DO MARANHÃO.

Assembleia Legislativa, em 08 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.10.19
EM: 09.10.19

INDICAÇÃO Nº 1329 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto Silva, solicitando a substituição
da ponte rodoviária, em concreto armado, localizada na altura do
quilômetro 46 da MA-122, entre os Povoados Jenipapo e Varjão dos
Crentes, no Município de Buritirana/MA, que atualmente se encontra
com a respectiva estrutura parcialmente comprometidas e contribuindo
sensivelmente para a incidência de acidentes de trânsito com vítimas
fatais ou não, além de danos materiais.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de setembro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1330 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto Silva, solicitando a substituição
da ponte rodoviária, em concreto armado, localizada na altura do
quilômetro 37 da MA-122, entre os Povoados Jenipapo e Varjão dos
Crentes, no Município de Buritirana/MA, que atualmente se encontra
com a respectiva estrutura parcialmente comprometidas e contribuindo
sensivelmente para a incidência de acidentes de trânsito com vítimas
fatais ou não, além de danos materiais.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de outubro de 2019.
- Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1331 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Governador do Estado, Flávio Dino e ao
secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando,
em caráter de urgência, a inclusão, no Programa Mais Asfalto; bem
como ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor
Antônio Araújo solicitando recomposição da pavimentação asfáltica
das ruas pertencentes ao Residencial Santos Dumont, especialmente a
Rua São Pedro, Rua Tássia Cristina, e Rua São José.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, tratam-se de importantes vias
por onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive
sendo acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de
trabalho, estudos e lazer, mas encontrando-se intrafegáveis.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
setembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1332 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda, e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo solicitando
recomposição da pavimentação asfáltica das ruas pertencentes à
Vila Isabel Cafeteira, especialmente a Rua São Tiago, Rua da Liberdade,
Rua Santa Rita de Cássia, bem como a Rua Nossa Senhora de Fátima.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, tratam-se de importantes vias
por onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive
sendo acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de
trabalho, estudos e lazer, mas encontrando-se intrafegáveis.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
setembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1333 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências
no sentido de autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Mendonça, para que em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis:
Carreta da Mulher Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do
município de LAGOA DO MATO, neste Estado.

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do
município de Lagoa do Mato, localizado no leste maranhense, com
ações de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres,
conforme a metodologia de trabalho constante das políticas públicas
para a mulher, oferecimento e ações de consulta especializada por
equipe multidisciplinar; palestras sócio educativas sobre os direitos
das mulheres, com ênfase no enfrentamento à violência contra as
mesmas, com mais esclarecimentos e informações sobre a Lei Maria da
Penha; como também sobre a inclusão econômica, social e política; de
articulação; e sensibilização, tornando-as mais conscientes dos seus
direitos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 07 de outubro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1334 /19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, para as suas providências
no sentido de autorizar a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Ana
Mendonça, para que em caráter de urgência, envie as Unidades Móveis:
Carreta da Mulher Maranhense e do ônibus Lilás para a sede do
município de LAGO VERDE, neste Estado.

Tal solicitação tem como objetivo atender a população do
município de Lago Verde, localizado no centro maranhense, com ações
de acolhimento, formação, inclusão e defesa das mulheres, conforme a
metodologia de trabalho constante das políticas públicas para a mulher,
oferecimento e ações de consulta especializada por equipe
multidisciplinar; palestras sócio educativas sobre os direitos das
mulheres, com ênfase no enfrentamento à violência contra as mesmas,

com mais esclarecimentos e informações sobre a Lei Maria da Penha;
como também sobre a inclusão econômica, social e política; de
articulação; e sensibilização, tornando-as mais conscientes dos seus
direitos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 07 de outubro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1335 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente à Presidente da Agência
Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED / MA, senhora
Fabíola Ewerton Mesquita, no sentido de providenciar urgentemente a
realocação dos funcionários que hoje prestam serviços no prédio da
Unidade Regional da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão – AGED, localizado no município de Santa Inês / MA.

Tal solicitação se faz em decorrência da situação calamitante e
das condições insalubres de onde atualmente funciona a sede da Unidade
Regional da Aged no município de Santa Inês. Hoje há o risco iminente
de desabamento do prédio, podendo resultar na lastimável perda de
vidas e em vultosos prejuízos materiais.

A aprovação da presente proposição, solicitada por diversos
funcionários e detectada in loco pela Comissão de Obras e Serviços
Públicos desta Casa Legislativa em muito contribuirá com a melhoria
da qualidade das pessoas que ali trabalham diuturnamente, ensejando,
por consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano da sociedade.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 07 de outubro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1336 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
do Maranhão, solicitamos que a presente indicação, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Reitor Da Universidade Estadual
do Maranhão – UEMA Magnifico Reitor Gustavo Pereira da Costa,
solicitando providências para a implantação do Curso de Bacharelado
em Gastronomia na grade curricular desta conceituada Universidade.

A referida Indicação tem como fator de importância, o grande
potencial turístico e culinário do nosso Estado, onde o curso terá por
objetivo geral formar o bacharel em gastronomia capaz de atuar com
qualidade, eficiência e resolubilidade, em equipe ou autonomamente,
em todos os setores da gastronomia, exercendo atividades em gestão
dos empreendimentos relacionados à produção de alimentos e bebidas
e à prestação de serviços na área de alimentação.

O curso conceberá a Gastronomia em sua interface com outros
campos do conhecimento, como: saúde, geografia, hotelaria, turismo,
economia, relações internacionais, administração, sociologia, história,
comunicação e marketing, artes, cultura e antropologia. O que é
fundamental para o enriquecimento da cultura local, estimulando a
economia e fortalecendo a culinária local.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANUEL BECKMAN”, em 08 de outubro de 2019. - FÁBIO
MACEDO – PDT - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

 O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA –Alguns dos parlamentares deseja usar o Pequeno
Expediente? Vamos suspender a Sessão, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Senhor Deputado Hélio
Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas, Deputados,
ouvintes de maneira geral, telespectadores, imprensa, galeria,
serventuários da Casa que contribuem diariamente para o
funcionamento da Instituição. Senhoras e Senhores, ontem teve uma
reunião e o assunto foi para tratar especificamente do funcionamento
do Hospital Aldenora Bello. E neste momento, Senhor Presidente... Eu
estou falando e V. Exas. estão atrapalhando os ouvidos...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Agora já estamos prestando atenção em V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Muito obrigado,
Senhor Presidente. Inclusive tem até um Requerimento, Deputado,
que proíbe o Deputado ficar fazendo aqui a Instituição, a Assembleia
Legislativa, de uma telefonia. Está falando assuntos pertinentes à nossa
população e o Deputado está com os dois ouvidos: um, com um telefone
de um lado; o outro, do outro. Então, eu acho que tem que diminuir um
pouco, Deputado César Pires, com as atividades, que aqui, a cada
hora, a cada minuto que nós entramos aqui na Casa, nós estamos aqui
numa instituição que faz o relacionamento, que é a Casa de Ressonância
da nossa população. Então, nós temos que estar atentos a determinados
assuntos. E eu até então falava da iniciativa louvável do Presidente da
Casa, Othelino, quando da sua iniciativa provocou a reunião entre o
Ministério Público, a Direção do Hospital Aldenora Bello e os
Deputados envolvidos na questão do Hospital Aldenora Bello, que eu
acho que todos estão envolvidos, mas eu estou falando é da Comissão
de Saúde, com o Deputado Yglésio, a Deputada Helena, e eu também
estava presente para participar, pelo meu interesse que tenho com que
aquela Casa funcione na sua plenitude. E a gente se sente, eu, Senhor
Presidente, me senti naquele momento com a sensação de estar
cumprindo com o nosso dever, uma vez que quando esta Casa puxa a
sua responsabilidade na pessoa do Presidente, propõe o protagonismo
para resolver as soluções das políticas públicas que muito nos afeta. E
a saúde, todos nós sabemos que é o gargalho do nosso país, e não seria
diferente aqui no nosso Maranhão. Então, quando a Assembleia é
instituição que é a guardiã, Deputado César Pires, dos nossos direitos,
principalmente os nossos direitos constitucionais, com o acesso à
educação, à saúde, o direito de ir e vir e a nossa liberdade, que é o mais
importante. Então, senhoras e senhores, acompanhando o dia a dia,
daqueles problemas que mais nos afetam e a nossa instituição, ontem,
me fez viver a sensação, Deputado César Pires, de estar cumprindo
com o nosso dever. E o nosso dever é esse, a nossa prestação de contas
é essa, que os deputados chamem os problemas com referência ao
funcionamento das políticas públicas, para que o eleitor sinta que a
instituição nossa, a Assembleia, que é a Casa do Povo, esteja correndo

lado a lado com as suas necessidades, uma vez que aqui é a caixa de
ressonância da população. Eu fiz aqui, senhoras e senhores, um Projeto
de Lei Complementar, uma emenda, na verdade, que eu vou ler aqui
para Vossas Excelências para que analisem e a Comissão de Constituição
e Justiça fique atenta, agora eu vou ficar bem atento com relação a
pedido de vista. Tem Deputado aí, Deputado César Pires, que pede
vista dos requerimentos que a gente faz sem saber nem o que estar
fazendo, pede vista por pedir, acho que nem lê, passa o tempo e
devolve novamente sem saber qual é o assunto. Mas eu não estou aqui
para criticar ninguém, estou aqui para encontrarmos soluções para os
problemas que nos atingem no dia a dia. Artigo 1º e aí eu vou passo
aqui nesse momento acrescentar o Dispositivo da Lei Completar nº
170, de 15 de dezembro de 2014, que regulamenta o Fundo Estadual do
Combate ao Câncer. Artigo 1º - É acrescentado no artigo 5º da Lei
Complementar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, o Parágrafo Único
que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 5º Parágrafo Único –
Os recursos provenientes da arrecadação de que trata o caput do artigo
2º da Lei Complementar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, serão
repassados, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente
diretamente à conta específica das entidades de caráter filantrópico,
especializadas em as ações de prevenção e combate ao câncer,
obedecendo o seguinte: primeiro, o Hospital Aldenora Bello, como é o
hospital de maior referência e faz a maioria dos atendimentos, uma
faixa mais ou menos de 80% dos casos, ficaria com o percentual de
65% e as demais unidades hospitalares com 35% para serem rateadas
com a arrecadação. Artigo 2º, aí entra a lei e entra em vigor na data de
sua publicação. Senhor Presidente, fiz aqui esse Requerimento para
que seja submetido à Comissão de Saúde e, automaticamente, V. Exa.
que faz parte de toda as comissões e preside a Casa e já foi demonstrado
com a sua presença e a sua iniciativa de fazer uma reunião com todos
os entes envolvidos, que foi proveitosa, foi de grande valia essa reunião,
ontem, protagonizada por V. Exa. Eu quero também dizer da impressão
que tive da nossa Promotora, Presidente Othelino. Foi bem afável,
uma pessoa que se mostrou, deu sugestões que eu acho que foram
sugestões que vão contribuir muito. Então eu a dever, até de justiça,
fazer aqui um elogio ao comportamento dela, que eu estava até com o
espírito preparado para outros embates lá até com relação o conselho
formado, mas nem foi preciso porque ela se mostrou tão interessada e
tão envolvida com a situação, que deu várias sugestões lá, que vão
servir de norte para que nós aprimoremos o nosso sentimento e o
nosso interesse. Senhor Presidente, parabéns, agradeço aí. Quero que
seja isso o início de outras iniciativas com relação às políticas públicas
tão indispensáveis as nossas vidas. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - O
Deputado Hélio acabou de afirmar na tribuna que teve uma reunião em
relação ao Aldenora Bello da Comissão de Saúde. Eu sou da Comissão
de Saúde e não fui avisado. Ao presidente ou ao vice-presidente
Deputado Yglésio, foi ontem, não é, deputado?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Senhor
Presidente, eu estou voltando à tribuna não é para falar outra vez, só
para... Aqui o Deputado não tem que ser convidado para nada. Eu não
fui convidado, mas estava lá. Então a Comissão de Saúde tem que
acompanhar esses desdobramentos para não faltar a essa reunião, mas
vai ter, Deputado Antônio, oportunidade de a Comissão de Saúde,
principalmente que é envolvida, a participar de tudo. Eu acho que a
Comissão de Saúde que tem que começar mesmo. V. Ex.ª marque a
reunião a qualquer momento a qualquer hora e vai ser muito importante,
porque V. Ex.ª é conhecedor profundamente no setor de saúde.
Contamos com a sua colaboração. Tome conta. Presidente.
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A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO
(Questão de Ordem) – Deputado Hélio, eu quero endossar as palavras
do Deputado Antônio, porque além do mais não é só à Comissão de
Saúde que interessa esse assunto, todo mundo aqui é deputado nas
suas respectivas cidades. Eu, por exemplo, consegui o serviço de
oncologia para Caxias, eu tenho muito interesse e não fui avisada
também. Gostaria de participar também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio, Deputada Dra. Cleide, na realidade, não
foi falha da Comissão de Saúde, foi desta Presidência que deveria ter
avisado. O Deputado César, inclusive me ligou hoje, com a gentileza
habitual, e fez o registro e gostaria de ver estado na reunião. Então, fica
feito o pedido de desculpa desta Presidência por não ter avisado a
todos os colegas.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Parabéns pela
grandeza, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado. Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem
apartes. Enquanto a Deputada Daniella Tema se desloca até a tribuna,
registro a presença da Deputada Ana do Gás, deputada licenciada para
o exercício do cargo de Secretária da Mulher, assim como a Diretora da
Casa da Mulher Susan Lucena, sejam muito bem-vindas.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e Deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da rádio
Alema, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, bom dia
a todos vocês. Senhor Presidente, eu gostaria inicialmente aqui de
parabenizar V. Exa., com parte da Comissão de Saúde, pela iniciativa
de provocar tanto a Secretaria de Saúde do Estado quanto a Diretoria
do Aldenora Bello. Também endosso as palavras da Dra. Cleide, do
Antônio Pereira, a gente também tem interesse em compartilhar dessas
ideias com vocês. Nós temos interesse em poder ajudar e dar a nossa
contribuição nessa importante causa, que é a causa do Aldenora, dos
pacientes que precisam tanto desse serviço e que tem tido dificuldade
diante da forte crise financeira que o hospital tem passado. Eu me
coloco aqui inteiramente à disposição para me juntar aos demais colegas
Deputados que estão encabeçados nessa causa, nessa nobre causa. E o
motivo também de eu estar hoje aqui nesta tribuna, é para falar também
sobre um importante projeto nosso, que entra em pauta hoje, que é um
projeto que institui a campanha “Diga Não à Importunação no Estado
do Maranhão”. Importante projeto que já teve parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, pelo relator Deputado Antônio
Pereira, a quem agradeço. Também para apresentar para vocês a menina
Júlia Melo, que se encontra aqui ao meu lado hoje, que está
acompanhando o nosso dia como parlamentar nesta Casa. A Júlia que
é aluna do 2º ano, do IFMA, que tem apenas 16 anos de idade, que faz
parte de um importante projeto da ONG Plan Internacional, que está
em vários países e que também está prestando um excelente trabalho
há mais de 20 anos aqui dentro do nosso Maranhão. Júlia, seja muito
bem-vinda. Parabenizo também aqui, em nome da Fabi, a ONG por
essa excelente iniciativa de trazer as meninas para ocuparem espaços
de poder. Isso é muito importante começarmos a trabalhar isso desde
cedo. Eu não tenho dúvida que esse trabalho que vocês estão
desenvolvendo com essas meninas as tornarão mulheres muito mais
fortes, mulheres muito mais firmes e mulheres muito mais seguras e
determinadas. Então, abracei de fato, essa causa, e o objetivo do projeto
de vocês é chamar a atenção para os direitos das meninas aí mundo
afora, provando que lugar de menina, Júlia, é onde ela quiser. Então,
seja bem-vinda e o seu lugar é onde você quiser ir, você hoje está aqui
ocupando esta tribuna ao meu lado provando que é, de fato, onde ela
quiser, onde vocês quiserem. Nós que apresentamos um projeto de lei,
projeto n.º 458/19 que cria o Dia Estadual da Menina a ser celebrado

dia 11 de outubro fazendo parte do calendário oficial do governo.
Ficam encarregadas as secretarias de estado correlacionadas com a
pauta. A relação das atividades e campanhas em parceria com o
Legislativo, Judiciário, sociedade civil, com foco na promoção dos
direitos das meninas e o empoderamento feminino. Já existe no dia 11
de outubro o Dia Internacional da Menina, dia esse instituído pela
Organização das Nações Unidas, ainda no ano de 2012, e nós estamos
aqui para dar evidência às desigualdades de gênero que afetam
negativamente a vida das nossas meninas, colocando as meninas sempre
em desvantagem em relação aos meninos. Lutar pelo direito das mulheres
como bandeira, aproveito que a Secretária da Mulher, a nossa colega,
amiga e companheira Deputada Ana do Gás estava aqui há pouco
tempo, para dizer que é importante nós lutarmos pela bandeira da
mulher, importante nós levantarmos, de fato, essa bandeira de igualdade
dos direitos, de políticas públicas para nossa juventude, para as nossas
mulheres e também para as nossas meninas que, daqui a alguns anos,
talvez estarão ocupando, aqui está a Susan, aqui está a Ana. Ana, nós
estamos aqui, Susan, hoje com a Júlia, com a Paula, ocupando esse
espaço de poder. Já soube que, na sexta-feira, elas estarão também
ocupando o espaço de poder na Casa da Mulher Brasileira. Tenho
certeza de que vocês também proporcionarão a elas uma experiência
única na vida dessas meninas, que vai mudar, de fato, o olhar e vai
comprovar que o lugar, não só o lugar de mulher, mas o lugar de menina
também é onde ela quiser. Agradeço a confiança da PLAN encaminhar
a Júlia para cá hoje e dizer que nós estamos sempre à disposição de
ONGs, de organizações e de projetos tão bonitos quanto o que vocês
desenvolvem, Fabi. Muito obrigada, Presidente, pelo espaço. Muito
obrigada a todos os Deputados, fiquem todos na presença de Deus e
que Deus abençoe nosso dia e a nossa semana.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Vou utilizar rapidamente aqui para fazer a primeira parte da
fala, para fazer um apanhado da reunião ontem do Hospital Aldenora
Bello. Aldenora Bello é uma situação que chama sempre atenção de
todas as pessoas da classe política, porque, obviamente, envolve toda
sociedade. Ontem, o Presidente Othelino convocou uma reunião e que
estiveram presentes o Deputado que vos fala, a Dra. Helena Duailibe,
o Deputado Hélio Soares, a Promotora Glória Mafro, o Secretário
Carlos Lula e o Presidente e representantes da Fundação Antônio
Jorge Dino, o Dr. Rui e o Dr. Generoso, que são diretores
administrativos e financeiros, respectivamente. Chegou-se ao
entendimento que a Fundação apresentará amanhã uma proposta para
que a gente leve ao Governo do Estado e também a Casa atue na
questão de destinação da emenda. Portanto a solução do problema está
muito mais próxima do que se imagina. Então não há necessidade de
levar para o lado, para um campo de enfrentamento político nessa
hora. Agora o que traz, de fato, aqui na reunião, é para tratar do absurdo
que aconteceu, hoje, na Sala das Comissões, especificamente na
Comissão de Segurança. Já foi trazida a esta Casa a situação do abuso
de autoridade que aconteceu e tem acontecido no município de Vargem
Grande pelo delegado Pedro Adão. O delegado - chegou ao conhecimento
desta Casa por conta da prisão do senhor Antônio Onesipo, conhecido
como Toninho Abreu, foi convocado para prestar esclarecimentos nesta
Casa na manhã de hoje e não compareceu. Vou mostrar aqui. O delegado
regional Samuel Morita também foi convocado para que pudesse fazer
avisar o delegado Pedro Adão. O e-mail com a convocatória foi
respondido, portanto, ele sabia da convocação, da necessidade de estar
aqui e, mesmo assim, não veio. Chegou ao nosso conhecimento, agora
pela manhã, uma negativa dele, onde ele declina do suposto convite
desta Casa para prestar esclarecimentos. Ninguém convidou o delegado.
Nós convocamos para que ele viesse enquanto autoridade pública. O
Presidente da Assembleia Legislativa fez questão de comparecer a esta
reunião de maneira excepcional, porque a situação é excepcional. Nós
não podemos aceitar que agentes públicos manchem o nome da Polícia
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Civil do Maranhão. Nós não podemos aceitar que agentes públicos
façam o pior, intimidem o povo do Maranhão, como tem acontecido
em Vargem Grande, ao invés de dar à população a sensação de segurança.
Portanto, o que aconteceu, hoje, nesta Casa, com o não comparecimento
do delegado não foi uma negativa de vir, não foi uma simples falta. Ele
desrespeitou a Casa, que representa sete milhões de maranhenses. No
horizonte que a gente busca, a sociedade precisa de segurança, de
confiança nos seus agentes públicos. O que se espera da Polícia Civil
é a proteção da ordem pública, é o enfrentamento ao crime juntamente
com a Polícia Militar, ambos trabalhando em sinergia com este objetivo.
A população não quer ter medo. A população de Vargem Grande não
aceita mais ser intimidada. Portanto, como ele se negou a comparecer
perante a Comissão, não nos resta outra alternativa, Presidente, se não
propor a abertura de uma CPI, que eu espero que seja assinada por
cada Deputado desta Casa, tendo em vista que não foi um simples ato
de negar a presença na Assembleia. Ele negou aos representantes do
povo o direito de entender o que acontece em Vargem Grande, o direito
de entender por que tantos abusos de autoridades denunciados por
vários cidadãos e cidadãs têm sido cometidos. Não nos resta outra
alternativa. O Delegado foi convocado e, a partir disso, nós faremos a
convocação do Secretário de Segurança, pois há previsão constitucional
para que ele compareça ao plenário e diga o que ele considera relevante
e referente a este acontecido. Eu quero crer que o Secretário Jeferson
Portela não compactue com o que aconteceu em Vargem Grande. Eu
quero crer que ele não desonre o Governo do Governador Flávio Dino,
que tão importante tem sido na busca dos direitos das pessoas, na
busca da preservação dos interesses dos direitos humanos no Maranhão.
Portanto, é inadmissível o que aconteceu e nós vamos começar hoje a
coletar as assinaturas para abrir essa CPI. E o delegado, que tenha
certeza, ele vai vir a esta Casa, nem que tenha que ser conduzido
coercitivamente. Porque a Assembleia do Maranhão não vai permitir
uma agressão ao povo da forma que foi. Nós jamais aceitaremos ficar
calados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – De fato, foi um episódio muito desagradável esse ocorrido
agora de manhã. O delegado de Vargem Grande, em um ato de desrespeito
com a Assembleia, com o povo do Maranhão não atendeu a convocação.
Apresentou um documento que não justifica, às 18h de ontem. E nós
lamentamos muito ao enfatizarmos o profundo respeito que temos
pela Polícia Civil, lamentamos muito que um delegado de polícia cometa
as arbitrariedades que esse delegado está cometendo e que desrespeite
este Poder Legislativo não comparecendo a uma convocação. Nós
daremos os desdobramentos necessários para fazer valer as prerrogativas
constitucionais da Assembleia Legislativa e não vamos admitir que
ninguém desrespeite esta Assembleia. Deputado César Pires, por cinco
minutos sem direito apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Presidente, recebi agora um
telefonema do Deputado Braide, tratando sobre a questão do Fundo,
das suas angústias, das suas decepções em relação a isso. Dizia-me há
pouco, o Deputado Eduardo Braide, que às vezes querem remeter
culpa para ele, autor do Fundo, que está aqui o projeto do qual naquela
época a Assembleia aprovou por unanimidade, de algumas situações
colocadas no meio de comunicação. Eu quero deixar claro que ano
passado foi repassado com as mesmas prerrogativas, com as mesmas
legalidades, com o mesmo fundo, com a mesma consultoria R$ 2,8
milhões dos R$ 7 milhões previstos. Este ano até agora R$ 183 mil dos
R$ 7 milhões previstos. Alega agora a Secretaria de Saúde de que não
pode repassar, porque o Conselho tem proibido esse tipo de
comportamento. Mas por que o Conselho não proibiu ano passado,
Deputada Cleide, se aqui está bem clara essa situação, no parágrafo
único do artigo 51? O fundo previsto neste artigo terá Conselho
Consultivo e de acompanhamento, jamais deliberativo. Por que agora
o Conselho saiu de construtivo para deliberativo? Para poder dizer se
pode ou se não pode, uma coisa que foi feita anteriormente! Não se

esqueçam que esse dinheiro pode estar querendo ser colocado para
outro setor do Hospital do Câncer e não para aquilo que foi colocado
aqui, no fundo, direcionado, senão para o Aldenora Bello só, mas para
toda essa situação que já vinha sendo comprometida ao longo do tempo.
Não adianta querermos tampar o sol com a peneira. Não adianta nós
querermos encontrar alternativas, para justificar o injustificável,
justificar os fracassos do Governo, a pouca falta de atenção humanitária
que tem o Governo com o Aldenora Bello, que ontem mesmo eu tive,
para olhar as dificuldades com que o Hospital está vivendo. Porque foi
liberado no passado, se a legislação era a mesma? Se o fundo era o
mesmo? Se as situações eram as mesmas? Se a LOA foi diferente,
porque uma 18, outra 19, mas os valores são os mesmos. E agora não
pode mais? Justificativa míope, de alguém que quer dizer para o povo,
que é inverdade o que está acontecendo, não é a verdade que está
acontecendo, é fracasso total do sistema de saúde em todos os níveis.
Inclusive, Deputado Hélio, para quem já teve pessoas hospitalizadas
de suas famílias, ali naquele hospital sabe o tanto que é a dor quando
faltam os insumos necessários para levar a termo a situação que é feita
em relação a isso. Portanto, o Deputado Eduardo Braide fez, lá atrás,
a criação desse fundo e eu quero que seja respeitada por esta Casa, que
seja respeitada pela Secretaria de Saúde, que seja respeitada também
pelo Governo do Estado. O que pode, há pouco tempo, aquilo que
pôde em 2018, com a liberação dos 2 milhões e 800 mil, e agora justifica-
se, Deputada Daniella Tema, os 183 mil. Por que pôde os 183 mil e não
pôde mais? O que vale para mais, vale para menos. O que vale para
menos, vale para mais. Se existiu um erro, ano passado, nos 2 milhões
e 800, para atenuar a dor de pessoas, às vezes, miseráveis, que procuram
hospital por que não tem alternativa, agora, só vale 183 mil reais. Não
posso aceitar, nunca, que alguém venha aqui querer culpar o Deputado
Eduardo Braide, porque está na ausência dele, pelo contrário, ele fez o
que podia e necessário ser feito. O que é difícil é nós querermos tirar
agora dos ombros, da responsabilidade de quem tem, que é o governo
e remeter para outras pessoas, é injustiça isso. Gente, nada maior do
que a dor, nem as nossas ambições pessoais podem ser maior do que a
dor dos que necessitam. É preciso ter compreensão, é preciso se buscar
alternativas, sim, se o Hospital Aldenora Bello tem que prestar contas
com o Tribunal de Contas tem sim, isso eu concordo, não pode ficar
acima do bem e do mal. Agora, daí o governo não repassar os recursos
necessários por entender, Deputado Hélio, que o conselho, um conselho
consultivo é deliberativo é outra coisa. Valeu ano passado com a mesma
legislação, não alterou em nada e por que não valer agora? Eu estou
aqui para defender não pessoas, não nomes e nem acusar
nominadamente pessoas, não, mas eu estou aqui para defender aquilo
o que eu tenho costume de fazer que é defender sem cor política, sem
matiz política e sem ambições políticas, mas também sem devaneios
políticos. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, reaproveito para cumprimentar de
forma especial a menina Júlia. Júlia, seja bem-vinda à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Parabenizar a Deputada Daniella
Tema pela forma atenciosa com que tem conduzido o seu mandato e
também por trazê-la à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Seja muito bem-vinda à Casa do Povo. Seja muito bem-vinda à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Todas as meninas,
sejam bem-vindas à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E
eu cumprimento a todas em nome da Júlia, seja bem-vinda.
Cumprimento a imprensa de forma especial. Cumprimentar a galeria,
internautas, telespectadores que acompanham por meio da TV
Assembleia. O novo nascimento, você já nasceu de novo? “Disse-lhe
Jesus: ‘Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de
novo não pode ver o Reino de Deus’. Disse-lhe Nicodemos: ‘Como
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pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar-se a
entrar no ventre de sua mãe e nascer?’ Jesus respondeu: ‘Na verdade,
na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não
pode entrar no Reino de Deus’”. João capítulo 3: 3-5. Que possamos
nascer em Cristo e aqueles que não foram batizados ainda que possam
ter a confirmação por meio do batismo, assim diz a palavra de Deus.
Senhor Presidente, quero destacar, na manhã desta quarta-feira, dia 09
de outubro, as nossas sessões em defesa das pessoas que são acometidas
por câncer, que sofrem com o câncer. No final do mês de setembro, nós
perdemos uma pessoa muito próxima, uma criança que eu conheci aos
dois anos de idade, no início do nosso mandato, fazendo visitas ao
Hospital Aldenora Bello, o pequeno Isaque, de apenas dois anos na
época, que tem um irmãozinho gêmeo, o Isaías, que vem do interior do
estado para fazer tratamento no Hospital Aldenora Bello. E assim,
senhoras e senhores, todos que estão no Hospital Aldenora Bello, em
sua grande maioria, vêm do interior do estado e são pessoas humildes,
pessoas simples. E o pequeno Isaque não suportou o tratamento, não
resistiu ao tratamento e não conseguiu vencer o câncer. O garoto, de
apenas seis anos de idade, durante quatro anos lutou contra o câncer. E
essa é a realidade de maranhenses que sofrem com essa doença terrível.
E somando a minha voz à voz dos deputados que já falaram e usaram
a tribuna desta Casa, na manhã de hoje, cito, como exemplo, o Deputado
César Pires. A situação do Aldenora só traz à discussão, só traz à tona
a situação caótica que se encontra a saúde no Estado do Maranhão. O
Governador Flávio Dino tem dizimado, de forma silenciosa, a população
mais pobre do nosso Estado e precisamos discutir a situação do fundo,
quanto que é arrecadado do fundo, a divisão do fundo e se há uma má
aplicação desse fundo. Aí podem me perguntar: Deputado Wellington,
como poderia haver uma má aplicação do fundo? Nós já havíamos
recebido denúncia de que o fundo estaria sendo aplicado, o dinheiro do
fundo estaria sendo aplicado. Nós não queremos crer que isso esteja
acontecendo. Enquanto pessoas estão morrendo, estão padecendo em
busca do tratamento, o Governo do Estado aplica o dinheiro que seria
para o tratamento do câncer! Eu não quero crer que isso é verdade. Isso
é grave, é gravíssimo. Estamos investigando, solicitando e cobrando
informações por meio de requerimento ao Governo do Estado. Mas,
Senhor Presidente, demais pares, eu estou vindo agora da Justiça e
protocolei agora uma ação popular, ajuizamos uma ação popular para
que o Governador Flávio Dino pague as emendas do Deputado
Wellington destinadas ao Hospital Aldenora Bello. Destinamos R$
400 mil ao Hospital Aldenora Bello e o Governador Flávio Dino
persegue a oposição...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Persegue o Deputado Wellington, assim como perseguiu em 2015, em
2016, em 2017, em 2018 e em 2019, mas não vai mais ficar assim. Não
vai mais ficar assim, porque o Governador Flávio Dino não está
perseguindo o Deputado Wellington, está é perseguindo a população
do Estado do Maranhão quando não paga as emendas do Deputado
Wellington ele não está negando ao Deputado Wellington, está negando
à população. E é por isso que hoje ajuizamos uma ação popular para
que a justiça possa obrigar o Governador Flávio Dino a pagar as
emendas do Deputado Wellington, no valor de R$ 400 mil destinados
ao Hospital Aldenora Bello. Vai tramitar na Vara de Interesses Difusos
e Coletivos. Inclusive vamos acompanhar já a partir de hoje e vamos
fazer isso com todas as nossas emendas parlamentares. As emendas
parlamentares não são do Deputado Wellington. Elas são indicadas
pelo Deputado Wellington, mas para as políticas públicas, para a
população do Estado do Maranhão. E o governador Flávio Dino tem
que respeitar! E vai passar a respeitar, porque o Governador Flávio
Dino tem dizimado, de forma silenciosa, a população mais pobre do
nosso Estado. O Governador Flávio Dino tem exterminado de forma
silenciosa a população mais pobre do nosso Estado. Estamos atentos
e vigilantes. E cobramos hoje, por meio da Justiça, ajuizamos uma ação

civil pública para que o Governador Flávio Dino possa pagar as emendas
parlamentares do Deputado Wellington no valor de R$ 400 mil
destinadas ao Hospital Aldenora Bello, destinadas ao tratamento do
câncer. O câncer não espera! O câncer não espera e o Governador
Flávio Dino não pode continuar exterminando de forma silenciosa a
população mais pobre do nosso Estado. Era o que tinha para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Duarte Júnior, V. Ex.ª fica transferido para o Pequeno
Expediente de amanhã e já está registrado aí o seu pedido para utilizar
o tempo da liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei n.º 145/19, de autoria do Deputado Rildo
Amaral. O Deputado está ausente, fica transferido para a próxima
sessão, assim como o item II da pauta ao Projeto de Lei 146/19. Projeto
de Lei n.º 086/2019, de autoria da Deputada Ana do Gás, que institui a
Semana Estadual do Lixo Zero no Estado do Maranhão. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria
da Deputada Dra. Thaiza Hortegal. Deputada está ausente, fica
transferida para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 435, de autoria da
Deputada Daniella Tema, que institui a Campanha Diga Não à
Importunação no Estado do Maranhão. Em discussão. Em votação, os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do
Deputado Dr. Leonardo Sá (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Requerimentos à deliberação do plenário. Requerimento
n° 555/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, requer que depois de
ouvido o plenário seja discutido e votado em regime de urgência em
uma Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão, o
projeto de Lei n° 392, de sua autoria. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica
incluído na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento n° 556, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa, (lê). Em discussão. Em votação. Os
Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado,
está incluído na Ordem do Dia de amanhã. Inclusão na Ordem do Dia
de amanhã, quinta-feira, 10 de outubro, além dos projetos já referidos.
Requerimento n° 557, 558, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus.
Requerimento n° 559/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Roberto Costa, por 30 minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho destacar hoje que ontem nós tivemos uma
vitória importante em relação a uma lei que a Assembleia Legislativa
aprovou aqui e foi promulgada pelo nosso Presidente Deputado
Othelino Neto que foi a lei que prioriza o atendimento aos diabéticos
no Maranhão. Foi uma conquista importante, fundamental para uma
parcela da população que precisa de todo, digamos, um amparo hoje na
sua vida para que eles possam ter uma qualidade de vida muito melhor.
A diabetes é uma doença que tem atingido a muitas famílias e que tem
sido, só para efeito de informação, mais de 10% hoje da população
mundial já sofre da diabetes. Um dado aqui fundamental no Maranhão:
hoje cerca de 70% das amputações que o Hospital Universitário, o
Dutra, faz hoje no Maranhão, 70% são provenientes da diabetes. E
depois de aprovada essa lei, promulgada, nós trabalhamos, continuamos
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nosso trabalho para que ela fosse efetivada na sua totalidade. Que os
diabéticos pudessem ter prioridade no atendimento, nas filas de bancos,
de supermercados, de todas as repartições públicas exatamente pela
situação que eles vivem no seu dia a dia, as dificuldades que a doença
traz para o paciente de diabetes. E ontem uma das conquistas
importante que nós tivemos em relação a essa lei foi que o Viva
PROCON - e começamos um trabalho, inclusive, com a Dra. Karen e
que depois com a Dra. Adaltina - assumiu e também deu todo o suporte
e todo apoio para que nós pudéssemos efetivar que o diabético também
tivesse o direito de incluir no seu RG a informação também da diabetes.
E, ontem, nós acompanhamos a Associação de Diabetes.
Acompanhamos, inclusive, o Mano, que é uma pessoa que, inclusive,
participou da elaboração dessa lei, porque me encontrou no
supermercado, colocou sua situação enquanto diabético, os problemas
que ele sofria no seu dia a dia. E ele, inclusive, nos solicitou, naquele
momento, que a gente pudesse apresentar esta lei para garantir a
dignidade dos diabéticos do Maranhão. E ontem o Mano foi o primeiro
cidadão que tem diabetes a inserir a informação da diabetes no seu RG.
Então, hoje, todas as pessoas que têm diabetes podem ir até o Viva
PROCON, podem acrescentar na sua identidade esta informação, para
que eles possam garantir o direito de usar a prioridade no atendimento
nessas repartições públicas, no sistema bancário, por meio da
comprovação pelo o RG, pela identidade. Então foi uma conquista
importante ontem. Eu quero agradecer ao Governo. Quero agradecer
mais uma vez ao Viva PROCON por ter efetivado todo um trabalho na
mudança da sistematização da RG Mais, para que pudesse os diabéticos,
hoje, inserirem essa informação, que é de grande valia. Porque quando
chegar na fila de banco, por meio de sua identidade, ele vai garantir o
seu direito que está assegurado por essa lei, que foi conquista não só
do Deputado Roberto Costa, mas da Assembleia Legislativa, e que foi
uma lei voltada para os diabéticos do Maranhão. Pois não, Deputado
César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Deputado
Roberto, eu quero parabenizar sua atitude e até o apoio que o Governo
lhe deu, evidentemente, com o apoio do Deputado Othelino e de todo
grupo aqui, para que isso pudesse vir a acontecer. Eu achei de extrema
importância nós como presidente da Frente Parlamentar em defesa de
diabéticos e hipertensos, o qual temos feito inúmeras reuniões, e ter
RG com essa situação. Eu não sei se o senhor também colocou,
Deputado, a tipagem sanguínea: negativo, positivo.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Não, a
informação que foi colocada, inclusive solicitada pela Associação, foi
exatamente que constasse no RG a informação “Diabético”.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Pois é,
Deputado, concordo, não tem problema. Só que na nossa que nós
estamos pensando em fazer e V. Exa. fez com maior propriedade,
porque vai agora uma coisa oficializada e tudo. Eu vou sugerir que
colocasse “negativo, positivo”, porque às vezes, numa transfusão,
numa situação, já ia também esse tipo de situação. E o tipo de diabetes,
se puder, também colocar tipo 1, tipo 2. Eu não sei se isso tem
interferência no corpo médico. Talvez o senhor consultando a sociedade
dessa área de concentração e conhecimento, poderá fazer uma coisa
mais completa e aí enriqueceria ainda mais esse belo trabalho que o
senhor está fazendo. De qualquer forma, já é um avanço grandioso e eu
me rendo e parabenizo V. Ex.ª por isso.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado César Pires. Inclusive também tratamos desse assunto com
a Associação Brasileira de Diabéticos também aqui na seção do
Maranhão. Acho que foi uma conquista importante. Claro, avanços
serão necessários e isso nós vamos continuar trabalhando. Acho que
com o esforço de todos os Deputados desta Casa, o esforço inclusive
da Associação, das pessoas realmente que vivem o problema no seu dia
a dia é que nós precisamos consolidar cada vez mais outras conquistas,

não só para os diabéticos, mas para os hipertensos, para pessoas
realmente que sofrem no seu dia a dia e que o poder público tem um
papel fundamental em dar uma estrutura para que a qualidade de vida
dessas pessoas possam ser a cada dia melhorada. Então acho que esta
lei foi fundamental, foi um momento marcante e agradeço mais uma
vez a todos os Deputados desta Casa, porque foi uma luta do conjunto
da Assembleia, porque tivemos essa lei vetada, mas com o apoio
decisivo do Presidente Othelino Neto, e de todos os Deputados desta
Casa, demos uma conquista importante para uma parcela da população
que, digamos, estava desassistida e que hoje se tornou uma pauta
principal, também no Estado, a situação dos diabéticos no nosso Estado.
E eu agradeço, mais uma vez, claro, o Governo, o Procon porque eles
efetivaram todo um trabalho para que a gente pudesse chegar naquele
momento de ontem e efetivar essa garantia na identidade dos pacientes
diabéticos para que eles pudessem ter um documento oficial, com fé
pública para se identificar e garantir seu direito a essas leis. Então eu
quero mais uma vez aqui dizer deste momento, inclusive de alegria,
porque enquanto Deputado também eu fico feliz de ver uma proposta
nossa, ver uma lei que nós aprovamos aqui com o apoio de vocês ser
executada, e a ver acontecendo da forma que acontece, as pessoas
sendo beneficiadas na ponta. Isso é que na verdade engrandece os
homens públicos. E eu fiquei muito feliz exatamente por isso, porque
foi uma conquista do conjunto, mas é uma lei, hoje, que atende
diretamente e é executada diretamente na vida das pessoas de forma
positiva. Por isso eu quero, Senhor Presidente, mais uma vez agradecer
o seu apoio, agradecer o apoio de todos os colegas. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Roberto Costa, muito obrigado pelo aparte. Eu
quero iniciar o pronunciamento parabenizando V. Ex.ª pela sensibilidade,
pela atuação parlamentar. Fazer o registro da luta que nós já temos
travado nesta Casa e que é uma luta de várias vozes, uma luta também
que V. Ex.ª inclusive tem o reconhecimento, todas as vezes em que V.
Ex.ª tem a oportunidade de destacar, de se pronunciar V. Ex.ª não traz
para uma única estrela, para uma única atuação e para uma atuação
única e exclusivamente de V. Ex.ª. Então V. Ex.ª tem o reconhecimento
dos Deputados que têm essa atuação, V. Ex.ª tem o reconhecimento da
Assembleia Legislativa, faz esse reconhecimento e aí fazer o
reconhecimento também ao Deputado César Pires pela luta que tem
travado em defesa das pessoas com diabetes. A luta que nós temos
travado desde o início do primeiro mandato e para a atual legislatura
não só o Deputado César Pires, mas o Deputado Roberto Costa ficamos
muito felizes com a atuação de vocês dois. Quero parabenizar também
uma atuação permanente do nosso amigo Wanderley, um lutador, um
batalhador com toda a sua família, com todos os seus recursos, com
todas as suas possibilidades e lutando em defesa das pessoas que têm
diabetes. E essa luta que foi travada na legislatura passada toma muito
mais força agora na Assembleia Legislativa, além do Deputado
Wellington, as ações do Deputado César Pires e nos alegra bastante,
Deputado Roberto Costa, a sua atuação e não ficou restrita a uma
determinada atividade, a uma determinada ação. Não só a lei no
atendimento, mas agora já há um outro projeto, para que possa constar
também nas carteiras de identidades, nos registros, então é muito
importante. Eu estou aproveitando este momento para parabenizá-lo,
não só pela sensibilidade, mas pela continuidade da atividade. A
continuidade parlamentar em defesa das pessoas com diabetes e
hipertensão no Estado do Maranhão. Parabéns, Deputado Roberto
Costa, parabéns Deputado César Pires, pela lembrança ao nosso amigo
Vanderlei, e a Assembleia Legislativa é quem ganha com isso, porque a
população do Estado do Maranhão se torna contemplada, é
contemplada com esses assuntos. Mais uma vez, parabéns, Deputado
César Pires e Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado Wellington, e também pelo seu apoio em todos os momentos
que nós precisamos aqui nesta Casa, sempre quando apresentamos
projeto de interesse à população, V.Exa. sempre tem sido também um
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defensor árduo, para que a gente possa sempre garantir esses direitos
à população. Deputado Yglésio estava solicitado, e depois o Deputado
Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) –
Deputado Roberto, é rapidamente, até para que outros colegas possam
aparteá-lo, eu fico muito feliz em ver a efetividade, a eficácia da sua
Lei, plenamente na sociedade, de maneira plena, eu fico mais feliz em
perceber a verdade no vosso pronunciamento, diante do feito e da
importância do feito para os diabéticos do Maranhão. A gente sabe que
o diabético, ele tem uma vida completamente diferenciada de quem não
é diabético. Então, o projeto que se transformou em lei, da maneira que
se transformou em lei, que conseguiu a derrubada de um veto, de
maneira tão pactuada, só mostra o tamanho da política que V. Ex.ª tem
feito nesta Casa e o povo do Maranhão, com certeza, fica extremamente
lisonjeado de ter representantes a essa altura, também, desta altura, na
verdade. Então, eu fico feliz como médico porque reconheço a
importância disso para a sociedade, fico feliz de ter apresentado um
pequenino acréscimo à Lei de V. Ex.ª para tornar ainda melhor do que
é, e fico feliz acima de tudo, de ser companheiro de Parlamento de V.
Ex.ª. Então, fica aqui o meu apreço, o meu respeito a V. Ex.ª como
homem público e principalmente o trabalho que tem desenvolvido em
defesa do povo do Maranhão. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado Yglésio, e pela sua contribuição em relação aos avanços que
nós precisamos ter, as leis que nós apresentamos aqui. Como eu disse:
essa não é uma Lei do Deputado Roberto Costa. Mas é uma Lei hoje de
toda a Assembleia Legislativa, porque se não fossem todos os queridos
colegas aqui dessa Casa, nós teríamos condições de aprová-la,
principalmente na situação que foi em relação à derrubada de um veto
do Governador. Mas todos aqui se sensibilizaram com a situação dos
diabéticos do Maranhão e deram uma demonstração de compromisso
com a população do nosso Estado. Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) -
Deputado Roberto Costa, faço esse aparte apenas para parabenizá-lo,
mais uma vez, não apenas pela iniciativa, não apenas pela luta de fazer
com que esses ideais, com que esses projetos se tornassem realidade
hoje, se tornassem Lei, sancionada, garantida como um direito a todos
que necessitam, em especial, aqueles que possuem diabetes. E destacar
que eu tenho V. Ex.ª um bom exemplo. Um exemplo de um parlamentar
que sabe se relacionar, sabe buscar a efetivação dos seus projetos, não
apenas no plano do Parlamento. Mas que, além de buscar a aprovação,
a sanção, vai até os órgãos, busca o diálogo com os órgãos do Executivo
para que essa lei, para que este projeto ultrapasse o plano teórico e não
seja mais uma lei em nosso universo de legislações, mas, sim, possa ser
um corpo jurídico, um corpo de legislações de direitos efetivados na
prática. Por isso esse é meu aparte, parabenizando V. Ex.ª. Eu tenho
certeza que Bacabal está muito orgulhosa de V. Ex.ª, assim como a
nossa querida Madre Deus. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado Duarte, e também obrigado pela ajuda que V. Exa. deu na
questão da articulação nossa para que aquele momento de ontem de
efetivação desta lei e da garantia da inclusão no RG Mais, que, inclusive,
é uma proposta sua, fosse garantido. Então eu agradeço também a sua
participação nessa luta nossa, na verdade, na luta do povo do Maranhão
dos diabéticos do nosso estado.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputada
Helena

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) – Só
pela questão de ordem, Desculpa Deputada Helena, mas o Deputado
Zé Gentil, que também fez parte desse processo de melhoria do RG,
então realmente é um mérito coletivo. Eu queria também reforçar a
importância da atuação do Deputado Zé Gentil nesse processo.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Zé Gentil é
uma figura política, histórica já da nossa Assembleia e é querido por
todos nesta Casa e sempre tem, sempre terá - ele sabe muito bem disso
- o nosso respeito e a nossa admiração. Deputada Helena.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(aparte) – Deputado Roberto Costa, eu quero reiterar o que os nossos
colegas que me antecederam aqui já falaram. Essa lei, realmente, V. Exa.
foi muito sábio em trazer, porque os pacientes diabéticos precisam de
uma atenção especial, de uma sensibilidade. Nós sabemos que eles
podem muita das vezes ter um problema de hipoglicemia, não podem
ficar muito tempo em jejum. Então V. Exa. vem aí com muita sabedoria
atingir uma população que merece esse atendimento especial. Não foi
uma coisa populista; foi uma coisa baseada tecnicamente na saúde
pública para uma população que precisa ser reconhecida e respeitada.
E não poderia ser diferente. V.Exa. tem mostrado isso no seu mandato
sensível a essas causas. E eu quero aqui lhe parabenizar pelo importante
projeto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Obrigado,
Deputada Helena. Inclusive a sua colocação também nos engrandece,
porque a senhora tem toda sua atuação na área da saúde, conhece
perfeitamente toda a situação, inclusive, do diabético, às vezes, do
sofrimento que eles têm em relação a não ter uma rede de proteção no
momento, inclusive, das suas crises. E era importante que essa pauta
também fosse uma prioridade na Assembleia Legislativa. E, como eu
disse, essa lei foi criada principalmente pela iniciativa popular, porque
foi de um encontro casual nosso, em um supermercado, onde a pessoa
se dirigiu até a mim, colocou a sua situação, a sua experiência, na
verdade, de vida em relação à diabetes no seu dia a dia. E ele propôs, na
verdade, que a gente pudesse apresentar uma lei que viesse, digamos
assim, minimizar a situação de sofrimento dos pacientes com diabetes.
Então foi uma conquista para mim muito importante, assim, pessoal,
porque você vê uma lei que você apresenta e que você vê a efetividade,
atendendo as pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas. É
isso que faz com que a gente possa estar lutando na Assembleia
Legislativa, porque aqui, nesta Casa, nós temos condição realmente de
melhorar a vida das pessoas. E esse é o compromisso quando nós nos
colocamos à disposição delas, de vir representá-las. Mas eu digo: essa
foi uma conquista não do Deputado Roberto Costa, mas foi uma
conquista, na verdade, de todos nós aqui, porque, como eu disse, tem
o apoio do nosso Presidente Deputado Othelino. Sem o apoio de V.
Exas. para que a gente pudesse, naquele momento, derrubar o veto do
Governador, essa lei poderia não ter acontecido da forma que aconteceu.
As pessoas poderiam não ter melhorado a sua qualidade de vida como
vão melhorar a partir de agora. Então eu agradeço muito, claro, a Deus
em primeiro lugar e a todos os meus colegas aqui desta Casa, porque
sem vocês a gente não teria conseguido essa grande vitória para essa
parcela importante da população.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado
Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (aparte) – Esse seu
pronunciamento me envaidece demais, porque eu sou diabético, eu sei
o quanto sofre o diabético, é uma doença traiçoeira. A gente quando
menos espera ela vem, nós nunca sabemos o que pode acontecer amanhã.
Então nós temos que levar com mais seriedade. Tudo que se diz para o
diabético nós temos que saber como conduzir, porque é uma doença
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que a gente quando menos espera, pensa que está muito bem, ela atua
de uma maneira covarde em cima de qualquer cidadão. O seu
pronunciamento para mim é um pronunciamento que é muito válido e
que esta Assembleia tem de tomar conhecimento disso. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Muito
obrigado, Deputado Zé Gentil. É um depoimento forte o seu,
exatamente porque V. Ex.ª também vivencia no seu dia a dia a diabete e
sabe dessa dificuldade. E o que a gente precisa na verdade, aqui nesta
Casa, é ter a sensibilidade necessária para sempre ter a sintonia com os
problemas da população, principalmente esse vivido diariamente por
ela, para que a gente possa ser o mecanismo de mudança positivo na
vida dela, então eu fico muito feliz também pelo seu pronunciamento.
E como eu já lhe disse, V. Ex.ª sabe da admiração que eu tenho pelo
senhor, não de hoje, desde adolescente lhe conheço muito bem, sei do
seu compromisso com o Estado do Maranhão e da sua conduta como
homem público. E eu fico muito feliz também de essa lei também
atendê-lo. Porque, como eu disse, é uma felicidade para todos nós
olhar que uma lei hoje da Assembleia Legislativa está levando um sinal
positivo para as pessoas que precisam de todo o nosso respeito. Então
eu quero, mais uma vez, agradecer a Casa pelo apoio que tivemos
quando mais precisamos e dizer que os diabéticos do Maranhão, hoje,
também continuam tendo o respeito pela Assembleia Legislativa,
principalmente pela postura que a Assembleia tomou em garantir esse
direito a eles. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão, Deputado
Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, membros da imprensa, galeria, utilizo a tribuna, nesta manhã,
para comentar a decisão unânime da CCJ, da Comissão de Constituição
e Justiça, no que pertine ao Projeto 350, PL, de minha autoria, que
trata sobre o anticorte. A proibição das Concessionárias de Energia
Elétrica, Água e Esgoto realizarem cortes à véspera do feriado, à
véspera do final de semana, prática essa que prejudica severamente os
consumidores maranhenses. Senhor Presidente, a Comissão de
Constituição e Justiça, na tarde de ontem, emitiu o parecer e decisão
contrária a esse projeto. Projeto esse que já foi protocolado em outras
oportunidades, projeto semelhante pelo Senhor Deputado César Pires.
No entanto, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, Corte
maior, Corte Máxima no plano jurídico em nosso país, ainda não havia
se posicionado acerca dessa temática, dessa matéria. Senhor Presidente,
ocorre que após a derrubada deste projeto, de autoria do Deputado
César Pires, no dia 19 de dezembro de 2018, o Supremo Tribunal
Federal ao analisar uma ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade,
protocolada na tentativa de anular Lei idêntica ao Projeto Anticorte, lei
esta que já está em vigor, desde 2003, no Paraná. O Supremo no dia 19
de dezembro de 2018 decidiu pela constitucionalidade da lei. O Supremo
Tribunal Federal entendeu que as Assembleias Legislativas dos Estados,
ou seja, Deputada Daniella Tema, os Deputados Estaduais podem,
sim, legislar sobre essa temática de acordo com artigo 24, inciso 5 e
inciso 8 da Constituição. O STF entendeu que, atendidos os parâmetros
alusivos, a razoabilidade surge constitucional, norma estadual a versar
sobre proibição das empresas concessionárias em serviços públicos
suspenderem em razão da ausência de pagamento, fornecimento
residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados. Ante a
competência concorrente dos estados para legislar sobre proteção aos
consumidores de acordo com Art. 24, inciso V e VIII da Constituição.
Senhoras e senhores, o que eu trago aqui é o fundamento que torna essa
lei constitucional. Que torna esse projeto amparado na Constituição.
Esse não é um entendimento particular do deputado Duarte Júnior.
Esse não é tão somente um entendimento que eu adoto, mas é um
entendimento que o Supremo Tribunal Federal entende, adota,
entendimento que fora publicado no dia 26 de junho desse ano. Nesse

sentido, deputado Zé Inácio, é que, apesar de respeitar a CCJ, apesar
de respeitar os membros da Comissão de Constituição e Justiça,
entender que eles têm a liberdade de adotar um entendimento que lhes
convêm, apesar de respeitar esta decisão, vou recorrer da decisão para
que o plenário possa permitir que esse projeto possa debatido nesta
Casa e, quem sabe, torná-lo lei, torná-lo prática em nosso estado. Não
é justo que os consumidores do Paraná tenham acesso a esse direito e
os consumidores maranhenses fiquem para trás. Nós precisamos
aprovar este projeto nesta Casa, impedir que donas de casa, impedir
que consumidores tenham esse serviço essencial suspenso durante os
finais de semana, durante os feriados e tão somente tê-los reativados
dois, três dias após. São centenas de casos que eu posso apresentar,
Senhor Presidente. São centenas de casos que eu posso apresentar e
que demonstram que consumidores estão sendo lesados, consumidores
estão sendo prejudicados. Destaco ainda, nessa oportunidade, que
precisarei de 22 votos aqui no plenário para que nós possamos garantir
esse direito ao consumidor maranhense. Peço auxílio a cada parlamentar
que aqui está presente, Deputada Daniella Tema, Deputado Zé Gentil,
Deputada Helena Duailibe, Deputado Zé Inácio, Deputado Zito Rolim,
Deputado Ariston, para que nós possamos fazer com que o consumidor
maranhense seja respeitado como consumidor do Paraná o é. Não é
justo que as empresas sejam eficientes para suspender o serviço, sejam
eficiente para cortar o serviço, mas não tem a mesma sensibilidade, não
tem a mesma eficiência para garantir a manutenção desse serviço
essencial. Ratifico: não é o meu entendimento tão somente, mas é o
entendimento pacificado, publicado, adotado pelo Supremo Tribunal
Federal. A partir de hoje, irei a cada um dos gabinetes aqui desta Casa,
pedindo o apoio, apresentando os fundamentos. E espero contar com
todos os parlamentares, espero contar com 22 parlamentares para que
a lei anticorte, para que o projeto anticorte se torne lei neste estado e
o consumidor maranhense não seja mais lesado. Consumidor esse que
paga um valor alto pela energia elétrica. Consumidor esse que paga
caro, mas, infelizmente, não recebe a qualidade que ele espera, não
recebe nem mesmo a manutenção desse serviço essencial, que deve,
assim, ser garantido pela Constituição. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Solidariedade/PP, Deputado Fernando Pessoa, por
oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, todos que nos acompanham
pela Rádio e TV Assembleia, ontem estivemos presentes na Comissão
da CCJ. Comissão essa que tem feito um grande trabalho aqui na
Assembleia Legislativa. Comissão essa que já analisou mais de 500
processos esse ano na CCJ. Então é uma comissão que tem total
respeito por todos os deputados, uma comissão que tem total apreço,
que tem trabalhado de forma correta, tem trabalhado conforme o melhor
para o povo do Maranhão. É o melhor para todos nós. Nós deputados
estaduais da CCJ, membros da CCJ sempre trabalhamos com
responsabilidade de levar à sanção do Governador Flávio Dino sempre
o que é constitucional e o que pode ser realmente sancionado pelo
nosso Governador. Então sobre o projeto de lei do Deputado Duarte,
um projeto de lei de grande importância para o Maranhão, um projeto
de lei de grande importância para o Brasil, nós todos temos
conhecimento disso. Nós todos temos esse dever e queremos que isso
seja aprovado agora da forma correta, da forma que tem que ser feito.
E aqui tivemos o parecer técnico da Assembleia Legislativa que foi
pela prejudicialidade do projeto. Tivemos o parecer técnico da nossa
consultoria legislativa e também foi pela prejudicialidade do projeto.
Então, aqui, na Constituição Federal de 1998, dispõe o art. 22: Compete,
privativamente, à União legislar sobre: IV água, energia, informática,
telecomunicações e Radiodifusão. Com isso percebemos um vício claro
e formal. Além disso, o Artigo 21, compete à União, inciso VIII: explora
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. B - Os
serviços de instalação de energia elétrica e o aproveitamento energético
dos cursos de água em articulação com o Estado, onde se situa, os
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potenciais hidroenergéticos. A Constituição Federal, a dispor sobre o
serviço de energia fixou a competência privativa da União legislar
sobre o tema. E para explorar diretamente, ou mediante autorização,
concessão ou permissão de serviços de instalação de energia elétrica,
sendo inconstitucionais leis estaduais que disponham sobre
fornecimento de energia elétrica e cria obrigações não tabuladas entre
o poder competente federal e concessionárias do serviço público. Não
precisamos invadir a competência federal para beneficiar os
consumidores, visto que o mesmo projeto de lei já tramita no Congresso
Nacional em fase avançada e deverá ser aprovada. Então já temos
essa lei, lá no Congresso Nacional, temos essa lei apresentada também
pelo Senador da República Weverton Rocha, então estamos aguardando
ser aprovado, lá no Congresso, para podermos estar aqui legislando
sobre o mesmo, aqui na lei estadual. Tendo em vista que ainda, também,
no STF ainda não foi transitado em julgado. Tem embargos no STF,
então estamos aguardando essas decisões para que a Assembleia
Legislativa possa estar legislando sobre a mesma causa. Eu, mais uma
vez, ratifico o meu apoio. Agora, não podemos aqui da CCJ, membros
da CCJ, que é uma das principais comissões desta Casa, não dar parecer
técnico. Então temos que dar parecer técnico para que possa avançar e
não colocarmos questões que não possam ser aprovadas e apenas estar
colocando para o Governador ir lá, vetar, e voltar para cá para a
Assembleia e aí fica feio para a nossa comissão, feio para esta Casa não
estar levando projetos que realmente estejam de forma adequada para
serem aprovados aqui nesta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco Aurélio, o
Deputado Duarte Júnior gostaria de utilizar uma parte do tempo e o
Deputado Zé Inácio também. Deputado Duarte, o Deputado Zé Inácio
já havia pedido, V. Ex.ª vai em seguida, pode ser? Deputado Zé Inácio,
por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa. Subo mais uma vez a esta tribuna, Senhor Presidente, desta
vez para tratar sobre o fechamento de agências do Banco do Brasil.
Recentemente no mês passado, dia 04 de setembro precisamente, na
cidade de Santa Helena, a agência do Banco do Brasil daquela cidade,
que é uma das maiores da região dada a importância econômica do
município de Santa Helena e dos demais municípios que circulam em
torno da economia do município de Santa Helena, têm reclamado pelo
fechamento da agência do Banco do Brasil naquela cidade. E,
recentemente, eu fui procurado por alguns representantes da Associação
Comercial do Município de Santa Helena, pedindo não só que fizesse
gestão, fizesse uma articulação junto ao Banco do Brasil, à
Superintendência do Banco do Brasil, para discutir o fechamento da
agência no Município de Santa Helena. Assim como, que eu pudesse
usar esta tribuna, para tratar desse tema, na verdade, denunciar, requerer
ao Banco do Brasil um olhar diferenciado aos municípios, que sua
economia, em sua quase totalidade, depende da relação com o Banco
do Brasil. É bem verdade que ocorridos assaltos, sobretudo na dimensão
do ocorrido em Santa Helena, não tem como a agência retomar o
funcionamento de um dia para o outro, mas nós temos vivenciado, no
Maranhão, situações em que os municípios ficam sem agências
bancárias, as agências bancárias fechadas, por mais de meses, alguns
casos, por mais de anos, ou mais de dois anos. Como é o caso da
agência do Banco do Brasil, no Município de Itinga. No Município de
Santa Helena, a população, de modo geral, assim como em específico,
aposentados, funcionários públicos, não estão tendo oportunidade de
fazer as suas transações comerciais, depósitos, saques, e o mais grave,
os comerciantes, Deputado Wellington, V. Ex.ª conhece muito bem,
Santa Helena, sabe a força do comércio daquela cidade, e os comerciantes
têm que se deslocar a Pinheiro, percorrendo um deslocamento de mais
de 40 quilômetros para fazer as suas transações bancárias, honrar seus
compromissos com seus credores, para manter o comércio de Santa
Helena funcionando. Aqueles que não se dirigem a Pinheiro, correndo

o risco de assalto no decorrer do trajeto têm guardado as suas economias
em casa, porque não tem a saída, não tem a opção de fazer o depósito
na agência do Banco do Brasil. Então, chamo a atenção deste plenário,
dos colegas parlamentares, para que nós possamos nos unir no sentido
de cobrar das instituições financeiras, em específico o Banco do Brasil,
para que as agências bancárias elas possam ter um regular funcionamento
para garantir a economia daqueles municípios e um bom funcionamento.
E aí é importante que se diga que os bancos têm reclamado porque as
agências são danificadas e aí não tem como, de imediato, colocar para
funcionar. Na verdade, como eu já disse, passam meses e, às vezes,
mais de um ano, dois anos, para reabrir e algumas sem perspectiva
nenhuma de reabrir para que o consumidor não fique prejudicado durante
muito tempo.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Deputado Zé
Inácio, assim que possível me conceda um aparte, assim que possível.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Darei já um aparte.
E os bancos como é do nosso conhecimento, os bancos nesse primeiro
trimestre, os quatro maiores bancos do Brasil, lucraram 42 bilhões, ou
seja, mais de 40 bilhões de lucro. Então as agências, as instituições
financeiras instaladas aqui no Estado do Maranhão, em particular, o
Banco do Brasil, que está entre essas quatro que mais lucraram no
primeiro semestre, não podem reclamar da situação financeira e não
retomar o atendimento ao cliente. Eu acho que é um desrespeito aos
aposentados, aos funcionários públicos, à população de um modo
geral, ao pequeno e médio produtor, aos comerciantes, aos empresários
dessa cidade, como de Santa Helena, em que os bancos não têm o
mínimo de respeito para ter agilidade para essas instituições voltarem
a funcionar. Um aparte ao Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Deputado, parabéns pelo assunto que V. Ex.ª traz aí nesse momento.
Existem vários problemas com relação à expansão ou não com relação
a agências bancárias de várias... tanto Banco do Brasil, Caixa Econômica
e o próprio Bradesco, que é uma instituição mais privada com relação
a abertura de agências. Não é o fato de lucro ou não. O problema que
está existindo, atualmente, é o problema de segurança. Os bancos querem
dar a parte da segurança só internamente e, externamente, ficaria por
conta do Estado. E ocorre que essa segurança, na verdade, deixa muito
a desejar. Então eles estão com um planejamento, inclusive, de fechar
várias agências. Então as instituições guardiães da nossa Constituição,
que nos protege, protege o cidadão, nós, a Assembleia Legislativa tem
que se unir, fazer ações governamentais, chamar as instituições
financeiras para ver qual seria a melhor solução de funcionamento.
Porque os bancos estão... Quando tem um assalto, eles passam um
ano, dois anos para restabelecer novamente a agência. Foi o caso de
Amarante, de muitas outras cidades. E acontece em Santa Helena mesmo
que de vez em quando tem assalto. E se nós não tomarmos uma
providência, aqui, rápida, enérgica, governamental, elas vão fechar e
vai prejudicar milhares de pessoas ali que, por exemplo, é o que V. Exa.
falou, aqui, ainda agora, como Santa Helena. Não é só Santa Helena que
se utiliza da instituição financeira ali. Aqueles municípios ao redor ali
tem uma infinidade, uma população, mais de cinquenta mil usuários
ali, cinquenta mil habitantes, a mesma coisa as agências da Caixa
Econômica. Em Itinga também, que eu conheço muito bem, não é
diferente. E Itinga já tem o potencial até maior, uma vez que faz divisa
ali com o Pará e Dom Elizeu. E Itinga é importantíssima para o lado
empresarial, industrial, onde tem muitas indústrias ali de compensado
e outros produtos. Então, se nós não tivermos aqui a competência de
nos reunir e levar esse problema, chamar o Secretário de Segurança,
chamar as instituições financeiras para que nós possamos dar a resposta
a essa população que nos confiou, nos outorgou a representatividade
deles aqui para esta Casa. Então parabenizo pelo assunto e nós temos
que ficar atentos porque senão vai fechar, na realidade, uma agência
atrás da outra. Como a de Nunes Freire que também está prestes a
fechar, a de Maracaçumé, esse corredor todo está praticamente com o
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funcionamento bem lento, prevendo aí esses assaltos que
constantemente afogam todo mundo. Muito obrigado pelo aparte,
Deputado Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu que agradeço,
Deputado Hélio, pelo seu aparte e incorporo ao nosso pronunciamento.
E V. Ex.ª traz um tema que não pode ficar dissociado desse debate, que
é a questão da segurança, mesmo levando em conta que o problema da
segurança é um problema nacional e um dos temas que mais aflige a
população brasileira, é o tema da segurança. Mas o que eu quero destacar,
além de dizer que esses assaltos que ocorrem nas agências no Maranhão,
assim como nos Estados vizinhos, como no Piauí e no Pará, são assaltos
que na questão da segurança vai além do poder da segurança de cada
Estado, que na verdade são quadrilhas interestaduais que têm atuado
aqui no Maranhão e realizado grandes assaltos. Agora o que tenho
tratado aqui, e já destaquei em outros momentos, que os bancos de
modo geral, sobretudo o Banco do Brasil, usa o argumento da segurança
pública para colocar em prática uma política que é a de fechamento de
agência. E nós vimos isso muito claramente no ano de 2017, 2018 e
atualmente com a atual política do Governo Federal, agências, por
exemplo, como do Banco do Brasil do Anjo da Guarda, agência do Anil
aqui em São Luís, duas importantes agências, aqui na capital, uma
agência no Centro; agências em Imperatriz, em Açailândia que estavam
na política de corte e fechamento do Banco do Brasil, porque eles
entendem que tem que fazer um enxugamento, uma redução das agências
que, por sua vez, vai refletir em uma redução do quadro de funcionário,
demissão de funcionários. Então o que eu levanto que dada a política
implementada pelo Banco do Brasil, que se associa ao argumento da
falta de segurança, para fechar as agências. Então tem várias agências
que estão fechando no Estado do Maranhão e a desculpa passa a ser
por conta de assalto e que não tem condições de o banco manter a
agência funcionando. É isso que eu chamo atenção e dada a intervenção
de V. Ex.ª, eu quero sugerir que possamos fazer uma Comissão de
Deputados para que a gente possa tratar esse tema com a Secretaria de
Segurança do Estado, mas, sobretudo, pedir audiência à
Superintendência das Instituições Financeiras, como Caixa Econômica
e principalmente do Banco do Brasil, para que nós, deputados que
estamos representando o povo do Maranhão, possamos ir à
Superintendência do Banco do Brasil e discutir esse tema como
representantes que somos do nosso povo do Maranhão. Então eu
quero convidar não só Vossa Excelência, Deputado Hélio, como outros
deputados para que a gente possa formar uma comissão e fazer esse
diálogo com o Banco do Brasil. Com a permissão da Presidência, eu
quero conceder o aparte ao deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) – Obrigado,
Deputado, Presidente, sei que já está esgotado o tempo, mas eu vou
me ater a falar simplesmente de uma cidade em que fui procurado
pelos moradores, representantes daquela cidade, e trata-se dessa
questão também, é o município de Peritoró. Que há mais de dois anos
aconteceu um assalto lá naquela cidade e o Banco simplesmente fechou
e não deu mais nenhuma satisfação. E agora recentemente abriu, mas
simplesmente para documentos, para emissão de senhas, ou seja,
fidelizando os clientes e que os mesmos são atendidos em Pedreiras.
Aí, além do deslocamento, que na maioria são pessoas simples, pessoas
de baixa renda, são aposentados. Saindo de Peritoró e ao receber os
seus salários, obviamente, eles consomem a metade desses recursos, lá
em Pedreiras, e fazendo com que a economia de Peritoró também seja
prejudicada. E, na verdade, essa questão da segurança, eles têm usado
como desculpa, como argumento para fechar essas agências que eles
dizem não dar resultados, mas nós temos que pensar também que isso
é um atendimento de interesse público. Nós sabemos que a dificuldade
é grande para o deslocamento dessas pessoas. Portanto, a gente está
aqui pronto para juntar, formar esta comissão e trabalhar para que
sejam reabertas essas agências para que dê mais atenção à população,
à comunidade maranhense.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Obrigado. Eu que
agradeço, deputado Zito Rolim, também peço que incorpore a sua
intervenção ao nosso pronunciamento. Então, Senhor Presidente, eu
finalizo não só destacando que o Banco do Brasil tem que manter o seu
caráter social, ele não pode visar unicamente o lucro e esse debate nós
temos que fazer aqui. E quero mais uma vez reafirmar, e aí peço já o
apoio do deputado Hélio e o apoio do deputado Zito Rolim, que aqui
se manifestaram também com o mesmo entendimento de que as agências
têm que garantir o funcionamento, que os bancos têm que garantir o
funcionamento das agências no município porque isso interfere,
prejudica a economia dos municípios no nosso estado. Nós vamos
formar uma comissão e pedir uma audiência na Superintendência do
Banco do Brasil para que possamos discutir esse tema. Temos que
rechaçar com veemência o fechamento das agências do Banco do Brasil
no estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente, pela
tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, volto à tribuna para reafirmar os
fundamentos que fazem do projeto nº350/2019, projeto anticorte
constitucional, para demonstrar a todos aos parlamentares que terão
oportunidade de apreciar esse projeto, afinal de contas, a partir do
momento da publicação, da decisão da CCJ, decisão que não partiu de
um parlamentar, mas uma decisão unânime. Portanto, aqui os
argumentos que eu trago não é de maneira alguma desrespeitando a
CCJ, não são de maneira alguma afrontando ou atingindo no plano
pessoal qualquer parlamentar. Mas, ao contrário, como estamos no
parlamento, eu creio ser fundamental esse debate, eu creio ser
fundamental a exposição das ideias, de forma educada, de forma
republicana. E a exposição não apenas de ideias, de intenções, mas dos
fundamentos constitucionais. O fundamento que a CCJ adotou para
derrubar esse projeto, para barrar o projeto anticorte foi com base no
artigo 22 da Constituição Federal de 1988, afirmando ser de
competência da União, dos deputados federais, dos senadores legislarem
sobre essa matéria. Deputado Rigo, ocorre que esse entendimento
adotado pela CCJ da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
não é adequado, não está correto. E isso quem diz não é o Deputado
Duarte Junior quem afirma isso e publica esse entendimento; é o
Supremo Tribunal Federal. Eu estou aqui com o Diário divulgado no
dia 25 de junho e publicado no dia 26 de junho. O STF - Supremo
Tribunal Federal entende que as Assembleias Legislativas, nós,
deputados estaduais, temos a oportunidade, temos a responsabilidade,
de forma concorrente, de legislar sobre essa matéria. E o STF publicou
esse acórdão, repito, no dia 25 de junho, publicou esse acórdão no dia
26 de junho deste ano, afirmando que podemos legislar sobre essa
matéria de acordo com o Artigo 24, incisos V e VIII da Constituição
Federal de 1988. Ou seja, senhoras e senhores deputados, podemos,
sim, legislar, podemos, sim, fazer com que aqui, no Maranhão, tenha
uma lei que proíba a Cemar, proíba a Caema, proíba as concessionárias
de energia elétrica, água, esgoto, como a BRK, de realizarem cortes à
vésperas do feriado, às vésperas de final de semana. Por que no estado
do Paraná pode? O Paraná tem essa lei em vigor, lei idêntica a essa,
Deputado Zé Inácio, idêntica a essa e que está em vigor desde 2003. O
consumidor que mora no Paraná não tem a sua energia elétrica cortada
à véspera do feriado, à véspera do final de semana. É esse direito que
nós queremos trazer aqui para o nosso estado. É esse direito que nós
queremos garantir ao consumidor maranhense, porque o consumidor
paranaense não é melhor do que o consumidor maranhense. O deputado
estadual paranaense não é melhor do que o deputado estadual
maranhense. Se eles podem legislar e o STF assegurou isso, nós também
podemos legislar. É por essa razão que eu trago aqui esses argumentos
e eu peço para cada parlamentar que está aqui presente que me ajude a
garantir que esse direito seja estabelecido aos consumidores
maranhenses.
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O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Duarte,
V.Exa. me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Deputado
Rigo.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) - Deputado
Duarte, é realmente preocupante o que V. Exa. traz à tribuna desta
Casa. E nós temos que analisarmos. Primeiro, vou questionar. A CAEMA
é uma empresa regulada pelo Governo do Estado, empresa do Governo
do Maranhão. A CEMAR é uma empresa, hoje, privatizada. Ela é
regulamentada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Acredito que ela obedece as regras da regulamentação da Aneel, mas se
V. Ex.ª tiver documentos que comprovem, que eu acredito que sim, que
a Cemar em véspera de feriados ou finais de semana estiver executando
corte da energia elétrica, realmente ela está infringindo a lei. Acho que
a Aneel não está tendo conhecimento disso aqui no Estado do
Maranhão. Então esta Casa, como nós somos realmente os legítimos
representantes do povo, e parabéns a V. Ex.ª em levantar este
questionamento, eu acho que tem que ser revisto pela Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ, que V. Ex.ª tem razão nesse caso. Porque
quando a Cemar vai fazer o corte da energia elétrica nas residências ela
não procura saber se dentro das residências tem idosos, pessoas
realmente sofrendo de problemas de saúde, que não podem ficar sem a
energia elétrica naquele momento, chega e efetua o corte. Mas se a
Cemar estiver fazendo esse corte em véspera de feriado, em finais de
semana tenho certeza que nós temos que tomar as providências para
chegar até a Aneel, para que a Aneel possa tomar as suas devidas
providências e possa punir. Então V. Ex.ª pode contar com o nosso
apoio, total apoio na votação nesta Casa aqui, porque estou lhe
parabenizando pelo pronunciamento que V. Ex.ª traz a esta Casa e,
com certeza, é a preocupação não só nossa, mas a preocupação de
todos os maranhenses quando há o corte de energia. Principalmente,
repito aqui, quando dentro das residências tem pessoas idosas, pessoas
necessitando de energia, até por problemas de saúde e precisam naquele
momento da energia elétrica e a Cemar não respeita essas posições.
Então parabéns a V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Deputado, permita-
me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Pois não,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (aparte) - Seu
pronunciamento é valido porque a gente sente isso na pele. Eu que
convivo na cidade como Caxias, que não é uma cidade pequena, é a
terceira cidade do Maranhão hoje, a gente luta com essa dificuldade,
porque às vezes nós somos cobrados por pessoas em que a luz é
cortada e 2 a 3 dias passam no escuro, porque corta na sexta, sábado é
feriado e domingo, e quando corta na quinta-feira em que sexta-feira é
feriado, sábado e domingo, são 3 dias sem energia nas suas casas. Isso
nós temos de bater para que não continue acontecendo isso. A água em
Caxias, que é do SAAE, que é privatizada, lá não permitimos o corte
da água nos dias de sábado e domingo, de maneira alguma. Só segunda
a sexta, sábado não, para que o usuário passe a ter condição de resgatar
o seu débito. Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Deputado
Duarte?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Pois não,
Deputada.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) –
Eu já declarei apoio em relação a esse projeto uma vez, quero aqui
reiterar o meu apoio em relação a esse importante projeto de lei de sua

autoria. E dizer que estamos aqui para defender os interesses do povo,
os interesses dos cidadãos maranhenses e que eu estou com V. Ex.ª
diante dessa importante causa.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Obrigada,
Deputada Daniella Tema. Deputado Zito.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) –
Deputado, assim como a Deputada Daniella, eu também já me manifestei
a favor desse projeto, porque eu sei a importância que ele tem. Porque
os mais prejudicados nessa questão são aquelas pessoas de baixa renda,
são aqueles trabalhadores que, na maioria das vezes, recebem seus
vencimentos semanalmente ou quinzenalmente e isso normalmente
acontece depois do prazo para o pagamento da água e da energia.
Assim sendo, quando tem esse prazo para que seja cortado nos finais
de semana, essas pessoas são prejudicadas. Assim como falou o
Deputado Rigo, residências que têm crianças, que têm idosos são as
mais penalizadas. Portanto, eu sou a favor do projeto, vamos buscar a
forma para que isso aconteça também aqui no Maranhão, porque nós
vamos beneficiar muitas famílias, beneficiar muitas pessoas.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Muito
obrigado, Deputado Zito Rolim. Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Caro,
Deputado Duarte, algumas ponderações feitas aqui por alguns
deputados, inclusive o Deputado Rigo Teles, com relação à competência.
Mas, antes de qualquer competência, nós temos que levar em
consideração aqui, o sentimento, a responsabilidade e a intenção de
cada deputado. Eu sou a favor que qualquer projeto que vá beneficiar
a nossa população, a Comissão de Constituição e Justiça tem de avaliar
bem direitinho, e quem se sentir prejudicado, depois, que entre na
Justiça, a Justiça está aí para isso. Primeiro, a nossa intenção de cumprir
e fazer nós sentirmos a sensação de estar cumprindo com o nosso
dever, e esta Casa aqui é guardiã dos direitos constitucionais de cada
cidadão. Então, eu sinto que a Comissão de Constituição e Justiça, às
vezes, dá um parecer de inconstitucionalidade por dar, qualquer coisa.
Eu mesmo, já fui, não falo vítima, porque eu sou contra essa palavra de
vítima, eu vou mais pelo lado do engano, com relação à manutenção
dos cobradores de ônibus, que a Comissão de Constituição e Justiça
teve um Parecer lá, eu fiquei tão aborrecido, na verdade, que eu não
procurei nem me inteirar e deixei o assunto, a tocar mais na frente,
novamente, com essa situação, que é de competência do Ministério do
Trabalho. E nós aqui é que temos que dá a arrancada, darmos início e
aquilo que não for de competência legal aqui, nós acionamos a nossa
Bancada Federal, que está lá para isso também, para cumprir, respeitar
a nossa Constituição. E proteger, ajudar e ser cumprido esse dever
constitucional que a própria Constituição nos garante. Então, eu quero
parabenizá-lo e dizer que V. Exª pode contar com o meu apoio.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Deputado
Hélio Soares, obrigado pela sua participação, mesmo diante a esse sino
tocando, percebo a sua resistência e a sua vontade apoiar esse projeto,
que é um projeto que vai beneficiar mais de 7 milhões de consumidores,
vai beneficiar os consumidores maranhenses. Agradeço ao Deputado
Rigo, Deputado, Senhor Presidente, vou concluir minha fala. Deputado
Rigo Teles, Deputado Zé Gentil, Deputada Daniella Tema, ver que
estamos em um Parlamento livre, onde nenhum tipo...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Até meio dia,
não é Presidente?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Nenhum tipo
de censura, nenhum tipo de censura, nenhum tipo de cerceamento será
permitido neste Parlamento. Inclusive está escrito aqui entre aspas:
“Não há democracia sem Parlamento livre”. Portanto, eu agradeço pela
oportunidade que 65.140 cidadãos maranhenses me deram destaque
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hoje defendendo os seus direitos. Agradeço a participação de todas as
Vossas Excelências e como o Deputado Rigo bem mencionou: Se eu
tivesse um consumidor pelo menos para poder trazer aqui e demonstrar
que ele passou por este tipo de constrangimento, eu já o trago: a
Ericarla_mendes comentou no Instagram que já passou por este tipo
de situação, se colocou à disposição para vir até o plenário e ela disse
o seguinte sobre o projeto: Acho justo, já que uma vez cortaram minha
luz e não quiseram ligar ela no fim de semana, sendo que a minha conta
já foi paga no dia que eles efetuaram o corte, ou seja, é um caso que
talvez não atinja nenhum parlamentar aqui, mas é um fato que atinge
milhares de consumidores. Por isso que fico feliz de contar com o
apoio aqui, declaro, de mais de seis parlamentares. Esse projeto precisa
se tornar realidade em nosso estado, não só pela sua importância social,
mas, sobretudo, por ter base na Constituição Federal de 1988. E eu
tenho crença, eu acredito, eu tenho fé de que a assessoria técnica desta
Casa concorda com esses fundamentos, mesmo porque o Supremo
Tribunal Federal, no Processo nº 5961, onde o Ministro-Relator
Alexandre de Moraes, que teve como redator do acórdão o Ministro
Marco Aurélio, já pacificou o entendimento. E as leis do homem têm
como corte maior o Supremo Tribunal Federal. E é o Supremo que está
dizendo que essa lei é constitucional e é por isso que nós vamos lutar
até o fim para que consumidor maranhense seja respeitado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN.
Deputado Hélio Soares? Declina. Bloco Parlamentar de Oposição.
Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA –Não há oradores inscritos.

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

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Arnaldo Melo, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora
Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Rildo Amaral, Vinícius Louro e Zé
Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos (as)  Deputados (as): Roberto Costa, Wellington do
Curso, Hélio Soares, Daniella Tema, César Pires e Duarte Júnior.
Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o

Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro
turno, a tramitação ordinária, o Projeto de Emenda Constitucional nº
006/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dá nova redação
ao 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 Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC),
este Projeto foi aprovado com 28 votos; Em segundo turno, foi aprovado
a encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei nº 059/19, de
autoria da Deputada Ana do Gás, que institui o Dia Estadual de Combate
e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, foram aprovados com pareceres favoráveis da CCJC, os
Projetos de Lei nºs: 419/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, que institui a Semana Estadual da Mulher Empreendedora
Maranhense e 426/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que
considera Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão os
Hinos da Harpa Cristã da Igreja Assembleia de Deus do Maranhão. Em
tramitação ordinária, o Plenário aprovou em segundo turno e foi
encaminhado a promulgação o Projeto de Resolução Legislativa nº 052/
19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que aprova a apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal,
visando alterar os Artigos 22 e 24 da Constituição Federal, para tornar
competências legislativas privativas da união em concorrentes com os
Estados e o Distrito Federal. Os Projetos de Lei nºs: 145 e 146/19, de
autoria do Deputado Rildo Amaral, 185/19, de autoria da Deputada
Doutora Thaíza Hortegal e o Projeto de Resolução Legislativa nº 085/
19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, foram transferidos
devido a ausência dos respectivos autores. Em seguida, o Plenário
aprovou o Requerimento n° 553/19, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, solicitando que seja agendada uma Sessão Solene,
para o dia 07 de novembro, em alusão ao Dia da Mulher Empreendedora
Maranhense, comemorado no dia 3 de novembro. Sujeitos a deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n°s: 537/19, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, solicitando informações à Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, acerca do valor
arrecadado mensalmente, número de unidades consumidoras,
percentuais e valores de inadimplência existente no Município de Santa
Inês; 554/2019, de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho,
solicitando que seja justificada sua ausência na ausência nas Sessões
Plenárias realizadas no período de 30 de setembro a 03 de outubro de
2019, conforme atestado médico. Na forma regimental, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão o Requerimento nº 555/19, de
autoria do Deputado Ciro Neto. No primeiro horário do Grande
Expediente fez-se ouvir o Deputado Wellington do Curso. No tempo
dos Partidos e Blocos não houve orador inscrito. Da mesma forma
ocorreu no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi
encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 08 de outubro de 2019.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada através do
Requerimento nº 481/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa,
para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Combate a Endemias.
Convido para compor a Mesa a senhora Deputada Dra. Helena Duailibe;
a senhora Ilda Angélica Correia, presidente da Federação Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate as Endemias;
a senhora Marleide Barnabé, presidente da Federação Maranhense dos
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes Comunitários de
Endemias. Queríamos agradecer, em nome da Assembleia Legislativa
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do Estado do Maranhão, em nome dos 42 deputados que têm assento
nesta Casa, a presença da senhora Flordelis, presidente do sindicato
regional de São Luís; senhor Eder Jofre Lemos, presidente do sindicato
regional de Caxias; senhora Lucineia Sobrinho, presidente do sindicato
regional de Barra do Corda; senhora Shirlene de Maria, presidente do
sindicato regional do Alto Turi; Senhor Jairo Castro, presidente do
sindicato regional de Rosário; Senhor Patrício Ferreira, presidente do
sindicato regional de Santa Inês; Senhor Ducival Veras, presidente do
sindicato regional de Chapadinha; Senhor Francisco Moraes, presidente
do sindicato da regional de Pedreiras; presidente vereador França;
Senhora Lucia Maria, presidente do sindicato dos Agentes Comunitários
de Saúde de São João dos Patos, da regional de São João dos Patos;
Senhor Flávio Henrique, presidente do sindicato regional dos Agentes
Comunitários de Itapecuru; senhora Rose Ferreira, presidente do
sindicato dos Agentes Comunitários de Codó; senhor Laires Bispo,
presidente do sindicato regional de Bacabal. Agora nós iremos conceder
a palavra à Deputada Dra. Helena Duailibe,

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Bom dia a todas e a todos. Inicialmente agradecer a Deus por esta
manhã tão bonita, ver esta Casa tão representada aqui. Eu nunca vi,
Deputado Fernando Pessoa, uma representatividade tão grande, porque
nós já participamos - é o meu primeiro mandato - de várias sessões
solenes, de várias frentes parlamentares, de várias entrega de títulos,
mas nunca uma com tanta representação de norte a sul do Maranhão.
Parabéns pela mobilização de vocês! Eu quero inicialmente saudar o
Excelentíssimo senhor deputado Fernando Pessoa, autor da proposição,
que Deus, no momento de sabedoria, pôde fazer com que o deputado
Fernando Pessoa se lembrasse de fazer a Frente Parlamentar. Eu como
ex-secretária de Saúde, como médica, como residente de medicina geral
e comunitária, mais do que ninguém, eu conheço a importância do
trabalho de vocês. Então, eu quero parabenizar, mas não podia ser
diferente porque esse jovem deputado tem feito a diferença aqui nesta
Casa. E todas as suas ações são assim, são coisas realmente que fazem
a diferença. E por isso ele foi autor dessa proposição tão bem lembrada
para uma homenagem simples, mas representativa de vocês. Senhora
Ilda Angélica Correia, presidente da Federação Nacional dos Agentes
Comunitários de Saúde, dos Agentes de Combate às Endemias, que
nós ficamos também felizes por estar aqui presente. A gente sabe
como deve ser a sua agenda, mas abrir mão de todos os compromissos
para prestigiar essa Frente Parlamentar, realmente, é a mostra de que
vocês têm uma representante que representa vocês, muito obrigada
pela sua vinda. Senhora Marleide Barnabé, Presidente da Federação
Maranhense dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias, o qual eu também já tive a oportunidade de
encontrar várias vezes, de conhecer essa mulher aguerrida, e eu como
Procuradora da Mulher, aqui na Assembleia, fico feliz quando eu vejo
mulheres com todo seu potencial. Parabéns pelo seu trabalho também.
E aqui falando de todos vocês que estão presentes, falando da imprensa
que nos prestigia, os funcionários da Assembleia, mas eu não posso
deixar de fazer uma menção especial a Flor. A Flor, presidente aqui de
São Luís, e eu fui Secretária de Saúde, aprendi a respeitar e admirar esta
mulher. Ela, realmente, com seu jeito simples, mas, com seu jeito
acolhedor, luta pela classe de um modo correto, sem ser um modo
agressivo. E com isso os ganhos são muito grandes. Nós tivemos durante
a nossa gestão uma convivência respeitosa, ela sempre defendendo os
direitos da classe e eu sempre dizendo o que podia ser feito se era ‘sim
ou se era não’, mas a forma respeitosa é que fez toda diferença. Então,
Flor, parabéns por você estar aqui à frente de São Luís e muito nos
orgulha porque você sabe que, com a sua sabedoria, você consegue
levar todo esse trabalho de uma forma muito bonita. Falar de vocês não
é fácil porque a gente sabe o quanto é difícil vocês chegarem aqui. Todo
mundo respeita os agentes comunitários de saúde, os agentes de
endemias, todo mundo reconhece que para funcionar a saúde pública,
se nós quisermos fazer a inversão da pirâmide, se nós realmente
mudássemos, valorizássemos os hospitais, nesse modelo
hospitalocêntrico, e fizéssemos um investimento real na atenção

primária de saúde teríamos realmente a saúde que todos nós queremos,
mas infelizmente o modelo continua sendo hospitalocêntrico. O modelo
continua sendo privilegiando sempre os hospitais e não valorizando
aqueles que no dia a dia, sem nada, sem condições de trabalho, porque
vocês adentram as casas, vocês se expõem nas ruas. Quantas vezes eu
tive oportunidade de ver pessoas que foram agredidas por situações de
tráfico, pessoas que tiveram as suas vidas expostas até por estarem na
rua expostas a tudo, mas vocês não recuam e vocês continuam fazendo
aquilo que é o mais importante, que é a prevenção. A gente fala muito
em prevenção. Nós temos o nosso discurso, todo gestor, todo dirigente
de que é importante priorizar a gestão, mas na hora, na prática, no
papel a prioridade é sempre o hospital. Mas graças a essa mobilização
de vocês é que as coisas estão mudando. Se não houvesse essa
mobilização as coisas estariam muito piores, porque todo mundo estaria
baixando a cabeça e sempre só valorizando o modelo antigo. Mas
vocês fizeram uma coisa muito importante, que foi isso: foi se organizar,
foi ter respeito com as pessoas. Vocês buscaram os fóruns adequados
para brigar, para dizer: “Ei, estamos aqui, nós é que fazemos a diferença,
nós é que vamos fazer mudar a realidade da saúde pública”. E aí com
isso, hoje, todos nós em qualquer lugar, ou Executivo, ou Legislativo,
ou Judiciário, temos que reconhecer o trabalho de vocês e prestigia e,
graças a isso, muitos avanços já aconteceram. São etapas, a gente sabe
que essa união, inclusive, pelo modelo que veio de agente comunitário
de saúde para unir com agente de endemias, porque antigamente eram
duas caixinhas separadas, ninguém queria conversar e hoje em dia,
graças a Deus, as capacitações já estão sendo feitas juntas, a união já
está acontecendo e a gente sabe que muitos avanços já aconteceram.
Mas tudo isso, eu vou repetir, só aconteceu por causa de vocês. Só
aconteceu porque vocês não se deixaram levar pelo desânimo. Não
faltou a esperança, não faltou a vontade de vencer e de mostrar a
importância do trabalho de vocês. E é isso que eu vim nesta manhã, o
meu amigo Fernando Pessoa, amigo de bancada, do mesmo grupo do
Solidariedade, e às vezes eu até confundo como meu filho, porque eu
digo que é o meu filho agora mais novo, porque é da idade dos meus
filhos, fez essa gentileza de me deixar falar aqui, me deu esta
oportunidade. Mas eu só vim aqui dizer para vocês isso: continuem.
Continuem com essa vontade de acertar, continuem com essa esperança
de que vocês vão realmente fazer com que as pessoas reconheçam o
trabalho de vocês. E aqui com este jovem Deputado, vocês vão ter
cada vez mais espaço. Contem conosco, nós estamos aqui é para apoiar
vocês e eu queria agradecer muito ao Deputado Fernando Pessoa por
me dar a oportunidade de dizer a vocês, com os meus mais de 35 anos
de saúde pública, muito obrigada por tudo o que vocês já fizeram na
saúde pública do nosso Brasil. Muito obrigada mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Depois de ouvirmos a Deputada Dra. Helena
Duailibe, concedemos a palavra à senhora Marleide Barnabé, Presidente
da Federação Maranhense dos Agentes Comunitários de Saúde e dos
Agentes de Combate as Endemias do Estado do Maranhão.

A SENHORA MARLEIDE BARNABÉ – Bom dia a todos.
Vocês estão dentro da Assembleia, mas a gente pode relaxar aqui um
pouquinho. Todo mundo botou aí um terno. Vamos tirar aí, botar na
bancada da cadeira e vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, agentes
comunitários de Saúde. Muito bem, vamos acordar. Uma data
extremamente importante para todos nós. Inicialmente eu gostaria de
cumprimentar a Mesa, saudar a Mesa na pessoa do Deputado Fernando
Pessoa. Em tempo, quero agradecer ao Deputado pela abertura que ele
tem nos dado dentro desta Casa, pela mão que ele tem nos dado para
caminhar junto, levando as nossas demandas, nos ouvindo, fazendo
com que a gente seja ouvido dentro desta Casa. Cumprimentar também
a Deputada Helena Duailibe, que fez aqui uma homenagem a todos
nós, por também ser conhecedora da causa, conhecedora da saúde
pública do nosso país, do nosso estado e, em especial, do município de
São Luís, com o qual ela tem essa afinidade bem maior. E cumprimentar
e temos que também agradecer à nossa presidente Ilda Angélica Correia,
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que veio do estado do Ceará, mais precisamente, da cidade de Maracanaú
e tem sido também nossa parceira em todos os eventos que nossa
Federação promove. Está sempre conosco, nos apoiando, trazendo
essa fala de incentivo a todos nós agentes comunitários de saúde de
combate as endemias no estado do Maranhão. E cumprimentar a todos
vocês agentes comunitários de saúde de todo o Maranhão, através dos
nossos presidentes dos sindicatos que foram relatados aqui pelo
Deputado Fernando Pessoa no início da sessão, de todas as regionais e
também daquelas que não puderam vir por conta das datas que foram
meio atropeladas. Era dia 02 e voltou para dia 30 e acabou que eles não
puderam participar. Levando aqui o meu abraço a cada um que está em
casa, que não pode participar, mas que, com certeza, está aqui conosco
através das suas orações e da sua torcida. A todos que se deslocaram,
que saíram de casa ontem à noite, passaram a noite nas estradas, que
não estão muito boas, eu quero agradecer imensamente. Nós estamos
numa semana muito importante para todos nós agentes comunitários
de saúde. A semana que nós comemoramos o Dia Nacional do Agente
Comunitário de Saúde, que é dia 04 de outubro. Então nada mais justo
do que nós nos reunirmos para comemorar. Quando a Assembleia
propôs essa sessão solene, nós ficamos imensamente felizes. Talvez o
semblante entristecido é de não ter uma bancada cheia de deputados,
que poderiam estar aqui também, a exemplo do Deputado Fernando
Pessoa e da Deputada Helena Dualibe, homenageando esses
profissionais que muito tem feito pela saúde pública do nosso estado.
Nós nos deslocamos de cidades extremamente longe daqui para estar,
aqui, hoje e comemorar junto com aqueles que representam o povo o
Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde. Mas aqui também nós
trazemos um grande sonho que nós já temos lutado há vários anos, que
é implementar a Frente Parlamentar em defesa dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no
Estado do Maranhão. A exemplo também da nossa Frente Parlamentar
Nacional que hoje é presidida pelo Deputado Dr. Leonardo, que é
inclusive do Solidariedade, é deputado do Solidariedade e está aí com
mãos de aço, levando essa Frente Parlamentar junto com a Confederação,
levando os nossos pleitos lá em Brasília. Assim, nós queremos que a
Frente Parlamentar, aqui no Estado do Maranhão, tenha também essa
mão de aço e leve os pleitos que nós temos que não são poucos aqui no
Maranhão. Nós temos uma demanda muito grande, nós temos uma
dificuldade muito grande e nós precisamos que os nossos parlamentares
também tenham essa mão de aço e tenha essa mão amiga e leve as
nossas demandas para o governo, para que a gente possa assim andar
melhor. Nós temos aí vários pontos que a gente tem que tratar, mas
nós temos que dizer que nós avançamos muito. Nós estivemos há
algum tempo nesta Casa, creio que no início do ano, tratando sobre a
nossa é Lei nº 10.583, uma Lei que saiu desta Casa, foi votada por esta
Casa e foi sancionada pelo Governador e essa Lei vem aí tramitando a
passos de tartaruga e agora nós começamos a implementar essa Lei aí
nos municípios, mas ainda a passos de tartaruga, ainda está numa
realidade muito aquém do que nós precisamos, dentro dos nossos
municípios. E nós precisamos da parceria dessa Casa, para que todos
os 16 mil agentes comunitários de saúde, 6 mil agentes de combates às
endemias possam receber o que é direito, porque se é Lei é direito. E a
Lei nº 10.583 preconiza os 10% sobre o piso salarial nacional para
cada agente comunitário de saúde, para cada agente de combate às
endemias desse Estado. E, hoje, nós recebemos apenas 5% dos agentes
comunitários de saúde, agentes comunitários de combate às endemias
estão recebendo esse valor. Então, nós precisamos avançar muito para
que seja uma realidade para todos nós, mas nós começamos e isso era
extremamente importante que alguém recebesse para que a gente
pudesse agora junto com a Frente Parlamentar, fazer mais uma vez a
leitura da nossa Lei, fazer as modificações necessárias para que ela
possa chegar com um pouco mais de flexibilidade para todos nós nos
municípios. E a gente precisa que essa Frente Parlamentar venha para
fazer essa acolhida das nossas demandas, para que seja parceiro, para
que venha realmente somar com a nossa Federação, como os nossos
Sindicatos Regionais, com a nossa metrópole que está aqui sempre
apoiando a nossa Federação. E que a gente possa avançar nas nossas

demandas. Quero agradecer imensamente e deixar um beijo no coração
de cada um que está aqui hoje representando as nossas 19 regionais,
representando os 16 mil agentes comunitários de saúde, os 6 mil agentes
de combate às endemias de todo o Estado do Maranhão. Deixo um
grande abraço a todos vocês. Nós estamos aqui hoje, merecemos com
certeza esta homenagem do Estado do Maranhão, da Assembleia
Legislativa pelo trabalho que nós realizamos frente à saúde pública e a
saúde preventiva neste Estado. Nós temos avançado muito, nós
chegamos nos mais longínquos lugares, nós somos os primeiros a ter
contato com a família. A família conhece a saúde, por meio do agente
comunitário de saúde, a família avança em saúde, por meio do agente
comunitário e nós precisamos, como disse a Dra. Helena Duailibe, que
esse reconhecimento seja geral para que a gente possa avançar. Talvez
a saúde hospitalocêntrica não tenha avançado tanto, mas a saúde
preventiva nós sabemos que ela avança. Porque nós temos essa realidade
em cada município que nós não contamos com médico, que não contamos
com enfermeiro, mas contamos com agente comunitário de saúde para
levar saúde para todos os brasileiros, para todos os maranhenses
principalmente. Então gente, muito obrigada a todos vocês. Mais uma
vez, Deputado Fernando Pessoa, obrigada. Eu tenho atormentado ele.
Toda hora, o que dá certo a gente liga, porque a gente também tem uma
agenda muito corrida, mas ele tem realmente essa abertura e eu quero
agradecer imensamente em nome de todos nós que estamos aqui hoje.
Deputada Helena, muito obrigada também. Ilda Angélica, parceira,
companheira que também é agente comunitária de saúde, muita obrigada.
Obrigada a todos desta Casa pela acolhida. Não posso também deixar
de agradecer a Felipe, que é da assessoria do Deputado Fernando
Pessoa, que esteve também conosco em todas as estratégias para este
momento. Gente, muito obrigada. Grande abraço a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Depois de ouvimos a Senhora Marleide
Bernabé. Concedemos a palavra a Senhora Ilda Angélica, presidente da
Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos
Agentes de Combate a Endemias.

A SENHORA ILDA ANGÉLICA CORREIA - Bom dia. Eita,
Marleide. Não sei o que está havendo com meu povo, o Maranhão
hoje. Não é desse jeito. Não é dessa forma que a gente se confraterniza,
que a gente festeja a criação da frente parlamentar, também o Dia
Nacional do Agente Comunitário de Saúde, a gente combatendo
endemias. Então deleta, vamos iniciar novamente. Bom dia. Gostaria
de, inicialmente, cumprimentar a Mesa na pessoa do Deputado Estadual
Fernando Pessoa, autor da proposição desta solenidade hoje e também
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários
de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Estado do Maranhão.
Quero também cumprimentar a nossa Deputada Doutora Helena
Duailibe, que hoje abrilhanta este momento ao nosso lado, prazer
enorme, Deputada, conhecê-la. Ouvi a sua fala e saber que V. Ex.ª
reconhece o trabalho e a importância dos profissionais agentes
comunitários de saúde e agentes de combates às endemias na saúde do
povo, lá nas bases, nos municípios e aqui no Estado. Quero
cumprimentar essa grande guerreira, essa grande mulher, essa mulher
que não mede esforços para estar dentro deste Estado defendendo o
interesse da nossa categoria, que é a nossa Presidente Marleide, a qual
eu peço uma salva de palmas neste momento. Todas às vezes, Marleide,
que você nos convidar nós estaremos aqui. Faremos qualquer esforço,
adia qualquer compromisso, mas temos um carinho muito grande pelo
Estado do Maranhão, você sabe disso, e a gente faz questão de estar
presente. E como não estar presente em um dia como hoje, o dia que
nós estamos celebrando duplamente, além de estarmos instituindo
uma Frente Parlamentar. Vocês têm noção do que é reunir os
parlamentares em nível de Assembleia Legislativa, para fortalecer aos
nossos pleitos, as nossas pautas em nível de Estado? Então a gente
vem aqui com muita alegria, Deputado, lhe agradecer pela sua iniciativa
e dizer que V. Exa. tem aqui um exército à sua disposição, para que
junto com essa Frente Parlamentar, possamos cada vez mais avançar
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nos direitos, avançar nas conquistas e também avançar na resolutividade
dos problemas da saúde pública do nosso estado, o Estado do
Maranhão. Então, hoje, além de a gente estar celebrando o
estabelecimento dessa Frente Parlamentar, que muito vem somar com
o que a Federação já luta em nível de estado, também nós estamos
comemorando e celebrando o Dia nacional do Agente Comunitário de
Saúde e Agente de Combate às Endemias. Há quem diga que nós não
temos o que comemorar, mas eu, Marley, diferente de outros, digo que
nós temos muito a comemorar. Nós somos, sem sombra de dúvida, a
categoria profissional no Brasil que consegue, diante da realidade tão
difícil que o nosso país vem enfrentando, em todos os aspectos, no
aspecto financeiro, no aspecto político, nós somos a única categoria
no Brasil que conseguimos nos manter mobilizados e, ainda assim,
termos avançado nas nossas conquistas. Nós tivemos, no ano passado,
um ano extremamente difícil, um ano extremamente delicado em nível
nacional, em nível da política partidária. Coisas que nós jamais
imaginávamos que iríamos viver nós vivemos enquanto cidadãos
brasileiros. E foi o ano que essa categoria mais avançou. Nós tivemos
duas leis aprovadas no Congresso Nacional, duas leis que sofreram
vetos presidenciais. Nós conseguimos derrubar todos os vetos que
foram postos nas nossas leis e nós aprovamos duas leis, uma que
define as atribuições dos agentes comunitários de saúde e agentes de
combates a endemias e a outra que atualiza um novo piso salarial
nacional. Então essas conquistas não são para qualquer um. Essas
conquistas foram para a categoria que conseguiu se arregimentar, de
forma tal, que avançou ainda dentro dessas dificuldades. Então nós
somos aqui dignos, sim, de recebermos homenagem, de recebermos
aplausos e de nos orgulharmos por fazer parte dessa categoria. Uma
categoria aguerrida, categoria que sabe o que quer, que define suas
metas, que persegue as suas metas e que consegue avançar mesmo
diante de tantas dificuldades, tamanhas dificuldades. Então nós temos,
sim, agentes comunitários de saúde, agentes de combates a endemias,
muito o que comemorar. E eu estou achando que hoje o Maranhão,
Marleide, esta... Eu não sei por que está com frio. E agente de saúde e
endemia gosta do calor, não é? É aquela categoria que está no dia-a-dia,
na visita casa a casa, que enfrenta toda sorte de dificuldade. E uma das
maiores é exatamente o sol escaldante ao qual a gente se expõe. Eu
estou achando vocês um pouco tímidos. É o frio? É a fome? Então nós
vamos tratar em acelerar isso aqui, Deputado, porque nós não queremos
ver esse pessoal triste. E como eu sou uma pessoa, Deputado, me
desculpe, às vezes um pouco indisciplinada, eu quero lhe pedir
permissão para a gente quebrar o protocolo nesse momento e chamar
os nossos agentes de saúde para ficarem de pé, por favor, para a gente
dar as mãos, a gente se aproximar mais. Nós estamos muito distantes.
Eu acho que é o ambiente. Agente de saúde não está acostumado com
esse ambiente de Assembleia, de cadeiras assim em padrão, agente de
saúde é acostumado com o calor humano, gostaria muito de ter aqui na
minha mão um microfone sem fio, mas parece que não é possível, fecha
lá atrás, ajuda aí o Renato, Wendel, vocês sabem como é que é que a
gente quer, chama mais pra frente aí o pessoal, pronto, se aproxima
mais, mais, vamos mais pra frente, quero chamar os deputados e a
Marleide a descerem aqui pra baixo e também ajudarem ali naquele
cordão, não pode, deputado, o senhor vai perder um momento histórico,
estou lhe dizendo, mas enfim, faz parte, não pode, então, vamos lá
vocês que podem, e eu não vou poder descer também porque eu não
tenho microfone sem fio pra orquestrar esse momento, vamos lá, se
aproximaram o máximo? Estão sentindo a energia boa, ah, que maravilha,
que bom, isso é bom demais. Então vou pra lá também, só estou triste
porque o deputado não pode vir. Então, vamos lá, fazer o que a gente
sabe fazer, palmas, gente, ele vem, foi liberado, vamos colocar ele aqui
entre eu e a Marleide, claro, não pode perder este momento. Então,
pessoal, para registrar este momento histórico, aqui na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, momento em que a gente celebra
aqui a formação de uma Frente Parlamentar em defesa das nossas
categorias, também o momento em que se celebra o Dia Nacional do
Agente Comunitário de Saúde, agente de combate às endemias, dizer
que essa categoria profissional é uma categoria muito nova, mas que

teve muitos avanços e que muitos ainda são os desafios pra nós
avançarmos, e que nós vamos vencer todos os desafios, avançando a
cada a dia, porque a união faz a força - a união faz a força - a união faz
a força.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Dando continuidade à nossa Sessão Solene,
neste momento, declaro oficialmente instalada a Frente Parlamentar
em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate
às Endemias. Solicito aos meios de Comunicação da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão que se dê a devida divulgação
desta Sessão, posteriormente, informaremos o calendário das reuniões
e eventos a todos. Neste momento, nós queríamos agradecer a todos os
agentes comunitários de saúde do Estado do Maranhão, em nome de
todos os Deputados Estaduais, com certeza, hoje, se fosse em um
outro dia teriam mais deputados aqui presentes. Hoje é segunda-feira,
dia de segunda-feira, é quando os deputados estão retornando à cidade
de São Luís, das suas bases eleitorais. E nós queríamos fazer esse
reconhecimento, esse reconhecimento a todos vocês, agentes
comunitários de saúde, a todos os agentes de endemias, pelo trabalho
que vocês têm feito no Maranhão, pelo trabalho que vocês têm
desempenhado que nós temos consciência e temos a certeza que o
trabalho de vocês é muito importante no nosso Estado, é muito
importante no Brasil, pois é o trabalho onde vocês estão sempre
recebendo a primeira, estão fazendo o trabalho de base, como se diz, o
trabalho nas casas, visitando de casa em casa, visitando as pessoas,
visitando as crianças e sabemos das dificuldades que vocês enfrentam
todos os dias, as péssimas estradas que temos nos municípios
maranhenses, as estradas ruins, os povoados às vezes tendo que pegar
barco, tendo que andar de moto, andar de forma precária para estar
fazendo o primeiro atendimento nas casas dos nossos amigos e amigas
maranhenses. Aqui hoje nós criamos essa frente parlamentar, criada
não só por mim, mas por toda esta Casa Legislativa. Nós estaremos
com vocês em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos
momentos de tristeza, estaremos com vocês em Brasília quando for
necessário. Iremos fazer uma comissão para acompanhar vocês agora
em todos os momentos para que possamos dar representatividade aos
agentes comunitários de saúde, e podermos estar mostrando o que os
deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
estão ombreados com o trabalho dos agentes comunitários de saúde.
Os deputados estaduais aqui da Assembleia estão dando total apoio
aos agentes comunitários de saúde. Eu queria agradecer a senhora Ilda
que fez um esforço para estar aqui presente, eu lhe agradeço de coração.
Agradeço a Marleide, que é minha amiga, minha conterrânea lá da
cidade de Tuntum que tem feito, não é porque sou amigo dela, mas tem
feito um grande trabalho à frente dos agentes comunitários de saúde.
Eu estava comentando agora pouco com a Ilda que ela vivencia os
agentes comunitários de saúde. Tudo que ela vem falar, todas as vezes
que falo com ela, ela sempre coloca os agentes comunitários de saúde
em primeiro lugar. Então, Marleide, nós reconhecemos o trabalho e o
que você tem feito para beneficiar toda essa classe, a classe dos agentes
comunitários de saúde que eu tenho dito que é uma das classes mais
organizadas do Estado do Maranhão. É uma das classes que se for em
momento político eles são organizados, se for em momento de evento
são organizados, em todos os momentos vocês são organizados. Então
eu queria parabenizar todos vocês. Agradecer a minha amiga, Deputada
Helena Duailibe, que também fez um esforço em estar aqui hoje presente
na frente, nessa criação da Frente Parlamentar e também na comemoração
de mais um ano dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
endemias do Estado do Maranhão. Agradeço a todos vocês que vieram
de longe para este momento, mas saibam que este momento é muito
importante. É muito importante para mostrar hoje a força dos agentes
comunitários de saúde do Estado do Maranhão. Aqui foram tiradas
fotos, feitas filmagens e todas as autoridades terão acesso a essas
imagens e saberão que os agentes comunitários de saúde são pessoas
organizadas e que estarão juntos com esta Casa para brigar por dias
melhores para os agentes comunitários de saúde. Então podem contar
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conosco, aqui também tem um Deputado federal que falou comigo
ontem à noite, não pôde estar presente, mas conversou comigo ontem
à noite e também mandou um abraço a vocês e vocês já conhecem,
todos conhecem ele, que ele tem lutado e brigado muito pelos agentes
comunitários de saúde, que é o Marreca Filho, dando continuidade ao
trabalho que o Júnior Marreca tem feito, quando era Deputado federal
por vocês. Então o Marreca Filho tem feito esse trabalho, o nosso
reconhecimento, o nosso agradecimento pelo serviço de qualidade que
os agentes comunitários de saúde têm feito pelo Estado do Maranhão.
Então aqui, em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
nós agradecemos os trabalhos que vocês têm feito aos maranhenses e
agradecemos vocês por terem estado, aqui, hoje, conosco nessa manhã
de segunda-feira. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão Solene.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene
convocada para entrega da Medalha João do Vale à Senhora Thaynara
Oliveira Gomes, concedida por meio do Projeto de Resolução Legislativa
nº 036/2018, oriundo da Resolução Legislativa nº 971/2019, de autoria
do deputado Neto Evangelista. Convido para compor a Mesa,
Excelentíssimo Senhor Diego Galdino, Secretário de Estado de Governo,
neste ato representando o Governador Flávio Dino; Excelentíssimo
Senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, Secretário Municipal
Extraordinário de Relações Parlamentares, neste ato, representando o
Prefeito de São Luís; Excelentíssimo Senhor Catolé Junior, Secretário
de Estado do Turismo. Convido a senhorita Thaynara Oliveira Gomes,
homenageada desta Sessão Solene. Convido a todos a se postarem em
posição de respeito para ouvirmos o Hino Nacional executado pelo
Boi da Maioba. Confesso que eu fiquei na dúvida de como era que
acompanhava o hino dessa vez. Comentava aqui com o Secretário
Diego e com a Thaynara que não sabia se ficava parado, se ficava
mexendo aqui o corpo escutando o som das batidas da matraca, mas o
nosso hino ele deve ser ouvido e cultuado da forma mais alegre possível
sempre. Concedo a palavra ao Deputado Neto Evangelista, autor da
proposição.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Exmo.
Senhor Presidente desta augusta Casa, eminente Presidente Othelino
Neto, Srtª. Thaynara Oliveira Gomes, permita-me, desde já, chamá-la
apenas Thaynara OG, como assim é conhecida por todos, homenageada
desta Sessão; Exmo. Senhor Diego Galdino, Secretário de Estado de
Governo, neste ato, representando o Governador Flávio Dino; Exmo.
Senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, Secretário Municipal
Extraordinário de Relações Parlamentares, neste ato, representando o
Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; Exmo. Senhor Catolé
Júnior, Secretário de Estado do Turismo do Maranhão; senhores
parlamentares aqui presentes. Faço questão de destacar o nome dos
senhores: Deputado Glalbert Cutrim, Deputada Daniella Tema,
Deputado Ricardo Rios, Deputado Roberto Costa, Deputada Andreia
Rezende, Deputado Fábio Macedo. Esqueci de algum colega que esteja
aqui? Acredito que não. Senhores, senhoras, imprensa, internautas que
nos acompanham pela televisão, familiares da homenageada: mãe, pai,
avô, tio, toda a família que está aqui. Fã clubes da homenageada também
que estão aqui presentes, instituições que recebem ajuda da nossa
homenageada. Senhor Presidente, muito me honra, hoje, vir à tribuna
desta Casa prestar homenagem a quem homenageia o Maranhão. Assim
posso retratar-me a Thaynara OG, que hoje é agraciada com a Medalha
João do Vale. João do Vale conhecido de muitos, de vários aqui. O
imortal João do Vale se imortalizou pela sua história, se imortalizou
pela medalha que tem com o seu nome aqui na Assembleia Legislativa
e, hoje, engrandecida, colocada sobre o peito da Thaynara OG. E, às
vezes, eu fico olhando essa homenagem aqui, Bruno, olhando esse dia
de sexta-feira, Thaynara, não é comum a Assembleia Legislativa estar

cheia. Dia de sexta-feira, nós não temos Sessão Ordinária, portanto, os
parlamentares não estão em dia de sexta-feira na Assembleia Legislativa;
estão em atividades externas. Mas, hoje, nós temos um quórum aqui na
Assembleia Legislativa de parlamentares para lhe homenagear,
sobretudo, porque a sua medalha foi aprovada por unanimidade nesta
Casa, por unanimidade pelos parlamentares, que são a representação
popular e, sem dúvida nenhuma, ungidos pelo voto da população do
Maranhão, que assim representam o seu povo. Tenho certeza absoluta
que fizeram a vontade do povo do Maranhão em vê-la homenageada.
Antes de continuar o meu pronunciamento, eu queria pedir que fosse
colocado um vídeo que nós fizemos em sua homenagem. A presença
também do deputado Duarte Júnior aqui. Acho que deu para entender
um pouco o porquê da homenagem, hoje, à Thaynara. A Medalha João
do Vale, até parece que como um bom seguidor, soube que seu pai
colocava a música “Carcará” nas manhãs para você, sua irmã, para a
família ouvir em casa e coincidência ou não, a música “Carcará” é do
imortal João do Vale, que a senhora é agraciada hoje. E me parece que
toda essa história começou com uma tal de Thay Spears, tem uma
história dessa, não tem? Eu ouvi falar que a Thay Spears é a Thaynara
OG de hoje, que era fã Britney Spears e dava autógrafos, vejam as
coincidências da vida, hoje, ela dá autógrafos, não como Thay Spears,
mas como Thay OG. A Thaynara OG do Maranhão, a Thaynara OG
que elevou o nome do Maranhão para o Brasil e para o mundo, como
vocês viram aqui no vídeo, pessoas no Japão falando sobre São Luís.
O nosso estado passou por momentos, conhecido em rede nacional,
pura e simplesmente por uma penitenciária chamada Pedrinhas, quem
não lembra aqui de 2014, a Penitenciária de Pedrinhas passando em
rede nacional com rebeliões, decapitações e o Maranhão foi perdendo
com isso o quê? O número de turistas que vinham, que procuravam
destino de São Luís do Maranhão para passar as suas férias. Isso
começou a ser combatido, obviamente, com política de segurança
pública, mas tem uma condição muito forte dada pela Thaynara OG
que conseguiu atrair diversos olhares para o nosso estado. E o
interessante é que ela, além de divulgar, culturalmente, além de divulgar
pelo seu programa, no GNT, que divulgou a Chapada das Mesas, aqui
no Maranhão, ela foi além, ela se preocupou com o lado social do
nosso estado e aí, Thaynara, permita-me dizer que me junto a você,
quando trata-se deste assunto porque lendo hoje de manhã toda a sua
história, eu estava no carro e a caminho do Hospital Carlos Macieira,
o que eu fui fazer no Hospital Carlos Macieira? Nós, parlamentares,
temos direito a indicações de emendas para ajudar a população do
Maranhão. E eu decidi que as minhas emendas parlamentares na área
da Saúde eu iria destinar para o Hospital Carlos Macieira para suprir
a necessidade de cirurgias eletivas, porque nós temos diversas pessoas
na fila para fazer cirurgias, de hérnia, de vesícula, oftalmológica, de
próstata e quando cheguei ao Hospital Carlos Macieira tinham umas
100 pessoas esperando para iniciar essas cirurgias por causa da emenda
que destinamos àquele hospital. Onde eu me identifico com você? O
meu papel enquanto homem público é este, você entra também nesse
papel. Aqui está o pessoal da APAE, a gente viu no vídeo a Unicef, a
gente viu fundações que você já ajudou, isso sem dúvida nenhuma
engrandece cada vez mais a medalha que a Assembleia Legislativa presta
em sua homenagem. Portanto, no dia de hoje, 04 de outubro... eu
inclusive tenho uma Thai em casa também, que é minha esposa que fica
mais velha amanhã, então hoje 04 de outubro no Plenário Nagib Haickel,
aqui na Assembleia Legislativa, me sinto muito honrado em lhe agraciar,
em lhe homenagear. Encerro a minha fala da forma como eu comecei
homenageando quem homenageia o nosso Estado, que é você Thaynara
OG. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Convido o Deputado Neto Evangelista para fazer a entrega
da Medalha João do Vale a Thaynara Oliveira Gomes. Convido a
homenageada Thaynara Oliveira Gomes, para fazer o uso da palavra.
Pode usar qualquer uma das duas tribunas. Escolheu a tribuna da
esquerda, muito bem, gostei de ver.
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A SENHORA HOMENAGEADA THAYNARA OLIVEIRA

GOMES – Gente, bom dia. Nossa, que feliz, estou me sentindo uma
Deputada, até difícil estar aqui para fazer um discurso. Para eu não
esquecer eu anotei alguns tópicos, porque este momento é bem especial
e entendo que não sou ninguém sozinha. Eu entendo que por trás da
Thaynara O.G tem uma família que apoia, tem um empresário careca
de tanto estresse, tem meus seguidores que estão comigo desde sempre,
meus patrocinadores, amigos, então muito obrigada pela presença de
todo mundo. Presidente da Assembleia Legislativa Deputado Othelino
Neto, muito obrigada. Deputado Neto Evangelista, que foi o autor
dessa homenagem especial e que pode parecer algo comum e simples,
mas, com certeza, dá o gás que a gente precisa, eu e minha equipe, em
meio a tanta dificuldade para fazer acontecer o trabalho que a gente faz
com tanto amor. Também queria agradecer a presença dos Secretários
de Governo Diego Galdino, que está aqui, o Catolé Júnior, que são
grandes parceiros meus, muito obrigada, minha família, que está ali,
meus amigos, que já vi aqui. Eu estava preocupada: Será que elas
vinham mesmo? Também queria agradecer meus amigos, Boi da Maioba,
muito obrigada. Essa entrada me emocionou demais. Queria agradecer
o pessoal da APAE. Vocês são muito especiais para mim, de verdade,
parabéns pelo trabalho. Vocês também representam muito bem o
Maranhão. Fazem parte dessa minha trajetória, da minha história.
Queria agradecer a minha equipe de trabalho, como eu já mencionei,
meus parceiros, meus seguidores, que estão fingindo costume. Estão
muito caladinhos aí, então um “kiu” para vocês bem especial. Enfim,
obrigada a todo mundo pela presença. O dia de hoje eu defino como
inacreditável porque eu jamais imaginei que um dia estaria aqui no
plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão, com 27 anos,
recebendo a Medalha João do Vale, que é uma honraria que carrega o
nome de um dos maiores artistas que o Brasil já conheceu e que
representou muito bem o Maranhão e o Nordeste. Então venci na vida.
Muito obrigada por isso. Vou contar aqui um pouco da minha história
para vocês, para quem não me conhece. O Deputado Neto fez um
resumo bem melhor do que eu posso fazer aqui da minha história, mas
eu sempre fui uma criança muito tímida e, apesar dessa timidez toda,
eu sempre fui sonhadora. Então como ele até mencionou, era muito fã
da Britney Spears. Eu fazia umas brincadeiras de pegar bilhete,
autografar. Eu dava para as minhas amigas, eu assinava como Thaynara
Spears e eu colocava assim: “Guarda esse bilhete, porque um dia ele
vai valer muito, porque eu vou ser importante e, com esse dinheiro que
tu vendes o bilhete, tu vai ajudar instituições aqui de São Luís”. Então
que engraçado viver um momento como esse, anos depois. Anos depois,
eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Maranhão
e eu tive uma grande paixão que foi no meu estágio na Defensoria
Pública da União e foi onde eu conheci minhas amigas que estão aqui,
inclusive tem uma defensora, enfim. Foi onde eu me apaixonei e lá eu
percebi que eu tinha uma missão em mim, que era, de alguma forma,
ajudar com meu trabalho, ajudar pessoas maranhenses e mudar a vida
de muita gente. Então foi aí que eu percebi que eu carregava uma
missão. E a vida acabou me surpreendendo. Eu não fui para o direito,
fui para o esquerdo, não é vô? Dei esse desgosto. Eu estou brincando,
vô. Acabei indo para outro rumo, mas foi uma surpresa muito boa,
porque eu percebi que a gente é capaz de tudo. Então imagina só: eu
dentro do meu quarto, fazendo Snapchat aqui no Maranhão, fora desse
eixo Sul/Sudeste, sem conhecer ninguém, consegui me conectar com
várias pessoas do Brasil e do mundo todo. Então, a partir do momento
que eu vi que estava ali ganhando um instrumento poderoso de
comunicação, foi muito natural eu aproveitar isso para falar bem do
Maranhão, divulgar o Maranhão de uma forma muito positiva,
divulgando a nossa cultura, nossas belezas naturais, como vocês também
falaram, aqui, hoje. Eu acho que todo maranhense cresceu um pouco
indignado por ligar a TV e ver geralmente notícias ruins relacionadas ao
nosso estado. Então eu também fui indignada com o preconceito e a
ignorância das pessoas. Então, assim, foi muito natural, a partir do
momento que eu vi que tinha essa arma poderosa e essa voz que podia
conversar com muita gente, foi muito natural eu começar a enaltecer o
meu Estado, divulgar a cultura daqui para de alguma forma despertar a

curiosidade das pessoas para virem conhecer a nossa casa. Anos depois,
eu e minha equipe, a gente teve a ideia de fazer o São João da Thay, só
que na época a gente teve uma ideia bem pequena em relação ao formato
que ele tem hoje. Inclusive eu quero agradecer a minha madrinha da
vida, a Preta Gil, que foi uma pessoa que provocou bastante e falou:
Thay, faz diferente, a gente vai fazer um jantar bem pequeno, um
jantar beneficente, com algumas atrações folclóricas para ajudar alguma
instituição do Maranhão. E a Preta que jogou a ideia de faz mesmo o
festival, traz artistas para cá se apresentarem, faz um Criança Esperança
do Maranhão. E isso foi em 2016, a gente não fez o São João naquela
época, mas, em 2017, ele veio e chegou chegando e hoje eu sinto muito
orgulho em falar isso aqui para vocês. Em três edições, o São João da
Thay, já conseguiu arrecadar mais de 600 mil reais para instituições
que ajudam maranhenses, isso é muito incrível. Também só em 2019, o
São João da Thay, conseguiu gerar uma mídia espontânea que equivale
a mais de 2 milhões de reais e se a gente tivesse que investir, uma mídia
espontânea, falando do nosso São João e do Maranhão. Também este
ano, só em 2019, a gente trouxe mais de 170 convidados para cá,
incluindo imprensa, artistas, cantores, influencies e são pessoas que
vêm para cá com uma visão e saem apaixonados. Para mim, esse é o
melhor feedback, uma das maiores vitórias que a gente pode ter, trazer
pessoas que vêm com uma mentalidade e saem daqui encantados,
ajudando na divulgação do Maranhão. São pessoas que dão continuidade
para esse nosso trabalho, são grandes divulgadores também. E esse
ano a gente conseguiu trazer um grupo de 170 pessoas. Depois, nós
levamos para os Lençóis Maranhenses. E a gente também nesse trabalho
de mais de 4 anos, de alguma forma, a gente conseguiu chamar atenção
de marcas nacionais e internacionais para o São João da Thay e para o
Maranhão. Então, aqui eu quero agradecer de coração, inclusive
seguidores que já colocaram o momento merchant no vídeo, muito
obrigado por isso, porque são marcas que estão comigo desde sempre.
Queria agradecer aqui a Disney, Magazine Luiza, GNT, que apostou
muito em mim, Bradesco, Riachuelo, Niely, inclusive, como vocês já
falaram, a Disney, este ano, fez uma ação que foi uma grande injeção de
ânimo para gente e para toda equipe porque eles procuram, eles fizeram
uma reunião para poder patrocinar o São João da Thay. E eles fizeram
uma ação promocional do Filme Toy Story com uma quadrilha de
Açailândia, Matutos do Rei, inclusive essa ação foi a primeira ação
flash mob da Disney num evento do Brasil, e esse evento foi onde? No
Maranhão. Então, que orgulho poder falar isso para vocês e ver que
uma marca tão americanizada que a gente cresceu junto com essa marca
idealizando, colocando como tão distante, de repente, está tão próxima
da gente, fez uma ação linda e que enalteceu ainda mais a cultura do
nosso Estado. Eu fico muito feliz e também como já foi mencionado
outra conquista nossa é que este ano a gente conseguiu estrear dois
programas na TV no canal GNT e um dos programas que foi sobre
viagem, a gente conseguiu divulgar dois destinos maranhenses, que foi
Alcântara e a Chapada das Mesas. Então, a gente conseguiu trabalhar
um destino que não fosse só os Lençóis Maranhenses, e também teve
um resultado superpositivo, inclusive chamou atenção de muito
maranhense para o sul do Maranhão, já que o Estado que mais visita o
pessoal do Pará, do Tocantins, então de alguma forma isso despertou
a curiosidade do próprio maranhense. Eu fiquei muito feliz com esse
trabalho. Gente, agora é o momento chororô, porque eu queria falar
que isso não é fácil. Tem muita gente que tem uma visão “glamourisada”
do nosso trabalho, acha que porque tem seguidor, porque tem amigo
famoso, tem um contato ou outro e tudo está feito o evento está
pronto, sendo que a minha equipe está aqui de prova, sabe o quanto é
difícil. E é impressionante, eu imaginei que a cada ano as coisas fossem
ficar mais fáceis, mas não, fica sempre mais difícil. Tem inclusive
muita gente sabotando, empresários locais que não incentivam, sabotam,
fazem de tudo para não acontecer o evento e isso sim me desmotiva. A
cada ano eu paro e repenso com o Bruno: “Bruno, será que vale a pena
fazer de novo, é tanto stress”. Eu tiro dinheiro do bolso para pagar a
conta de São João e é muita coisa. Eu acho que o que mais me deixa
triste é ver gente desmerecendo, não dando valor, torcendo contra, mas
para essas pessoas eu só posso vir aqui contar a minha história e
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mostrar todo o impacto positivo que a gente conseguiu fazer nesses 04
anos. E também dizer que a torcida contra jamais vai tirar essa missão
do meu peito de levar o Maranhão para todo o canto, de enaltecer a
cultura do meu Estado, de fazer esse trabalho mesmo com muito
sacrifício, muita dificuldade. São várias provações que acontecem em
nossas vidas, mas com o tempo, um momento como este realmente é
bem especial para a gente. Por isso que eu quero que vocês entendam,
hoje realmente eu estou vencendo na vida em receber esta Medalha
João do Vale, que é uma conquista não só minha, mas da minha equipe,
da minha família, dos meus seguidores, dos meus amigos e dos meus
parceiros, eu quero dizer que a gente fica muito felizes, e aquela grande
injeção de ânimo que a gente precisa sim para dar continuidade a esse
trabalho que a gente faz com muito amor, mas com muita dificuldade
também. Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo. E para quem
pergunta sempre, “Thay, quando é que tu vais sair de São Luís, quando
é tu vais morar em São Paulo”? Eu queria dizer que avião foi feito para
voar e enquanto eu puder ficar nessa vida de ‘Maria avião’ faço questão
de estar aqui na minha cidade, que tem tantos nomes, tantos títulos,
mas eu prefiro chamar de casa. Então com muito orgulho eu fico aqui,
independente do lugar que eu esteja eu sempre vou levar o Maranhão
no peito com muito amor, com muita garra. E essa missão eu queria
dizer, também convidar, ela não é só minha, é nossa. Eu acho que o
maranhense tem que elevar sua autoestima. É muito bom, a gente tem
muita coisa bonita para mostrar. Também queria aproveitar este
momento para fazer um agradecimento especial à minha equipe, que é
toda maranhense, e a gente fez um trabalho belíssimos nesses 04 anos.
Hoje a gente morre de orgulho quando pessoas no eixo Sul/Sudeste nos
procuram para discutir ideias, para pedir opinião, isso realmente é um
grande gás que a gente pega e vê que está no caminho certo. Gente,
aproveitando que estou vendo muitas mulheres, quero deixar aqui uma
mensagem especial do Outubro Rosa. Vamos nos conscientizar, divulgar,
a prevenção é muito fácil e queria agradecer a presença de todo mundo.
Este momento é muito especial, fiquei muito ansiosa, acho que apesar
de ser sempre muito sonhadora nem nos meus melhores sonhos eu
imaginava estar vivendo um momento deste e queria compartilhar com
vocês. E estou vivendo isso da melhor forma, porque vocês estão aqui
comigo. Então muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Neste momento, Thaynara Oliveira Gomes receberá um buquê
de flores oferecido pelas crianças da APAE-MA. Bem, senhoras e
senhores, já estamos perto do final da nossa Sessão solene. Eu vou
pedir aqui para a Thaynara me doar a metade dos seguidores dela no
Instagram ou emprestar. Mas, brincadeiras à parte, eu quero
cumprimentar o Deputado Neto pelo projeto, pela proposta e, ao
cumprimentar o Deputado Neto, registrar as presenças da Deputada
Andreia Rezende, Deputada Daniella Tema, s Deputados Glalbert
Cutrim, Roberto Costa, Ricardo Rios, Fábio Macedo e Duarte Júnior.
Todos vieram prestigiar você, Thaynara. Eu não vou chamar, me
permita lhe chamar de senhora. Você é muito jovem. E esta homenagem,
quando eu cheguei aqui, fui logo perguntado com relação à Medalha
João do Vale. E eu disse a quem me perguntou que tudo tem o seu
momento e o seu tempo. A sua medalha foi proposta em 2018. Ela não
teve nenhuma dificuldade, naturalmente, de ser aprovada, tanto que
foi aprovada por unanimidade, mas foi importante ser agora, em 2019,
porque teve, senhoras e senhores, mais tempo para que os nossos
conterrâneos conhecessem a Thaynara e a repercussão do seu trabalho.
Agora, a gente viu, acompanhando ontem quando anunciamos a entrega
da medalha, que houve uma repercussão muito positiva. Muitas pessoas
elogiando, comentando, porque também as redes sociais, ambiente que
você conhece bem, as redes sociais, as pessoas elogiam com veemência
e criticam com veemência também, quando não gostam, e nós aqui
estamos sujeitos a isso. É do nosso dia a dia o elogio e a crítica. E
conversávamos, eu e o Neto, sobre a data da homenagem, e concluímos
juntos que era o momento de fazer, era o momento de fazer a entrega
da Medalha João do Vale, como ao mesmo tempo que um

reconhecimento pelo que você construiu até agora como um incentivo
para que construa muito mais para frente. É jovem, tem muita coisa
por fazer pela frente ainda, e pode e deve crescer muito mais. E quanto
a justificativa da Medalha do João do Vale, apesar do Neto já ter
explicado com muita competência, você é um instrumento hoje de
comunicação importante para o Maranhão, divulga as nossas
manifestações culturais, não só com o São João da Thay, mas divulga
também as nossas belezas turísticas, que são muitas em nosso Estado.
Esse Estado está sendo cada vez mais descoberto pelas suas belezas e
pelos seus avanços, diferente de momentos anteriores que era visto
apenas com notícias ruins, e está sendo descoberto pelo Brasil. Por
isso cresce tanto a vinda de visitantes aqui, e, aliás, é emblemática a
vinda do Secretário Diego Galdino. Eu disse há pouco a ele que olho
para ele só penso que ele é Secretário de Cultura, ainda não me acostumei
que ele está agora como Secretário de Governo. Por quê? Pela marca,
bela marca que deixou à frente da cultura do Maranhão. Mas, enfim, eu
fiz essa breve saudação para dizer que estou muito à vontade, estamos
todos muito à vontade com a concessão da Medalha João do Vale, esse
maranhense ilustre que vindo de uma família muito humilde, foi andando
o Brasil pegando carona de caminhão e acabou virando o maior expoente
da cultura do Maranhão, um dos maiores da cultura popular do Brasil.
E leve, como eu lhe disse aqui quando Neto colocou a Medalha, leve o
João do Vale no peito, a Medalha João do Vale, mas leve, sobretudo,
no coração que esse grande maranhense ele merece sempre ser fonte de
inspiração para todos nós. E finalizo dizendo que das muitas marcas
que você, eu vi aqui no vídeo, você falou algumas ali que você representa
e faz a propaganda, a marca principal para nós é a marca do Maranhão.
Esse Estado belo, amado e que precisa ser cada vez mais conhecido.
Parabéns pela condecoração que você recebe hoje. Eu vou encerrar a
Sessão convidando o Boi da Maioba para voltar ao Plenário e nos
encantar, mais uma vez, com a sua apresentação. Muito obrigado pela
presença de todos.

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 052/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 934 /2019

Aprova a apresentação à câmara dos deputados
de proposta de emenda à constituição federal,
visando alterar os arts. 22 e 24 da constituição
federal, para tornar competências legislativas
privativas da união em concorrentes com os
estados e o distrito federal.

Art. 1º - Fica aprovada a apresentação, à Câmara dos Deputados,
da Proposta de Emenda à Constituição Federal constante do Anexo
Único desta Resolução, nos termos e para os fins do disposto no
inciso III do art. 60 da Constituição Federal.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de outubro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputada DANIELLA
TEMA - Segunda Secretária, em exercício
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ANEXO ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Altera os arts. 22 e 24 da Constituição Federal,
para tornar competências legislativas privativas
da União em concorrentes com Estados e Distrito
Federal.

Art. 1º Os arts. 22 e 24 da Constituição Federal passam a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 22.
.........................................................................................
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
.....................................................................................................
IV – informática, telecomunicações e radiodifusão;
......................................................................................................
XI – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XII – populações indígenas;
XIII – emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão
de estrangeiros;
XIV – organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício de profissões;
XV – organização judiciária, do Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública
dos Territórios, bem como organização administrativa
destes;
XVI – sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais;
XVII – sistemas de poupança, captação e garantia da
poupança popular;
XVIII – normas gerais de organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias
militares e corpos de bombeiros;
XIX – competência da polícia federal e das polícias
rodoviária e ferroviária federais;
XX – seguridade social;
XXI – diretrizes e bases da educação nacional;
XXII – registros públicos;
XXIII – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXIV – normas gerais de licitação e contratação, em todas
as modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI,
e para as empresas públicas e sociedades de economia
mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; e
XXV – defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa
marítima, defesa civil e mobilização nacional.
§ 1° Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste
artigo.
§ 2° Os Estados poderão descriminalizar condutas no âmbito
de seu território.” (NR)
......................................................................................................
“Art. 24.
...................................................................................................
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico,
urbanístico e agrário;
......................................................................................................
IX – águas e energia;
X – jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XI – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;
XII – criação, funcionamento e processo do juizado de
pequenas causas;

XIII – procedimentos em matéria processual;
XIV – previdência social, proteção e defesa da saúde;
XV – assistência jurídica e defensoria pública;
XVI – proteção e integração social das pessoas com
deficiência;
XVII – proteção à infância e à juventude;
XVIII – organização, garantias, direitos e deveres das
polícias civis;
XIX – trânsito e transporte;
XX – sistemas de consórcio e sorteios; e
XXI – propaganda comercial.
......................................................................................................
§ 5° Para efeito deste artigo, a compreensão do que sejam
normas gerais deve ser interpretada d e forma
restritiva.”(NR)

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1035/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do Processo nº 4091/2019-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora LUZENICE MACEDO MARTINS,
Consultor Legislativo Especial, matrícula nº 1391531, para substituir
LUIZ CARLOS NOLETO CHAVES, Técnico de Gestão
Administrativa, matrícula nº 1389220, na Comissão de Concurso
Público    desta Casa Legislativa, designado pela Resolução
Administrativa nº 726/2019, datada de 24.05.2019, publicada no Diário
da ALEMA nº 099 de 26.06.2019.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 12 de

setembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 1045/2019

Dispõe sobre as consignações em folha de
pagamento de membros parlamentares, servidores
públicos e dos pensionistas parlamentares do Poder
Legislativo do Estado do Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições que lhe
confere o Art. 11, do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º A Diretoria de Recursos Humanos através da Subdiretoria
da Folha de Pagamento, responsável pelo controle e fiscalização da
folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
deve observar, na elaboração da folha de pagamento dos servidores
públicos ativos, dos pensionistas parlamentares, pertencentes ao
quadro de pessoal do Poder Legislativo Estadual e dos membros
parlamentares, as regras estabelecidas nesta Resolução relativas às
consignações compulsória e facultativa.

Parágrafo único. Considera-se servidor público, para efeito
desta Resolução, os investidos em cargo efetivo ou em comissão, os
estáveis no serviço de acordo com o Art. 19 do ADCT da Constituição
Federal de 1988, os requisitados sem ônus para o órgão de origem, os
pensionistas e membros parlamentares.
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Art. 2º Considera-se, para fins desta Resolução:
I - Consignatário: destinatário dos créditos resultantes das

consignações compulsória e facultativa;
II - Consignante: órgão ou entidade do Poder Legislativo que

procede os descontos relativos às consignações compulsória e facultativa
na ficha financeira do servidor ativo, do pensionista e membro
parlamentar, em favor do consignatário;

III - Consignação compulsória: desconto incidente sobre a
remuneração do servidor ativo. Do pensionista e membro parlamentar,
efetuado por força da Lei ou mandado judicial;

IV - Consignação facultativa: desconto incidente sobre a
remuneração do servidor ativo e do pensionista e membro parlamentar,
mediante sua autorização prévia e formal;

V - Sistema de Consignações Facultativas: O Sistema
Informatizado de Consignação Facultativa tem por objetivo viabilizar
o processo de consignações, possibilitando mais agilidade e maior
segurança às operações de descontos de folha de pagamento.

Art. 3° - São consideradas consignações compulsórias:
I - contribuição para a Seguridade Social do Servidor Público

Estadual;
II - contribuição para o regime geral de previdência social;
III- pensão alimentícia judicial;
IV - imposto sobre rendimento do trabalho;
V- reposição e indenização ao erário;
VI- benefícios e auxílios prestados aos servidores ativos e aos

pensionistas parlamentar pelo Poder Legislativo Estadual, inclusive
as prestações decorrentes de financiamentos com recursos do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
e os oriundos de contratos e convênios com órgãos do Sistema
Financeiro de Habitação;

VII - decisão judicial ou administrativa;
VIII - mensalidade e contribuição em favor de entidades

sindicais, na forma do inciso IV do art. 8° da Constituição Federal, e
alínea “d” do art.282 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994;

IX - taxa de ocupação devida em favor de órgão ou entidade do
Poder Executivo Estadual, decorrente de cessão/permissão de uso de
imóveis funcionais;

X - outros descontos compulsórios instituídos por resolução
ou lei.

Art. 4° São consideradas consignações facultativas:
I - mensalidade instituída para o custeio de entidades de classe,

associações, fundações e clubes constituídos exclusivamente para
servidores do Poder Legislativo;

II - mensalidades em favor de cooperativa instituída de acordo
com a lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, destinada a atender ao
servidor público estadual de um determinado órgão ou entidade do
Poder Executivo Estadual;

III  - contribuição para planos de saúde patrocinados por
entidade fechada ou aberta de previdência privada que opere com
planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência
complementar, bem como por entidade administradora de planos de
saúde;

IV - contribuição prevista na Lei Complementar n? 109, de 29
de maio de 2001, patrocinada por entidade fechada ou aberta de
previdência privada que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro
de vida, renda mensal e previdência complementar;

V - prêmio de seguro de vida de servidor coberto por
seguradoras que operem com planos de seguro de vida e renda mensal;

VI - prestação referente à imóvel adquirido de outras entidades
financiadoras de imóveis residenciais não incluídas no inciso VI do art.
3° desta Resolução;

VII - amortização de empréstimo ou financiamento concedido
por entidade fechada ou aberta de previdência privada que opere com
plano de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal, previdência
complementar e empréstimo; cooperativa constituída de acordo com a
Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, destinada a atender ao
servidor público estadual, ativo e inativo e ao pensionista de um

determinado órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual e
instituições bancárias em geral;

VIII - amortização de empréstimo ou financiamento concedido
via cartão de credito.

IX - mensalidades de instituições de ensino superior.
Art. 5° Poderão ser consignatários, para os fins desta Resolução:
I - As associações de classe constituídas pelos servidores, de

acordo com a legislação aplicável;
II - Os sindicatos de trabalhadores;
III - Bancos públicos ou privados;
IV - As associações, clubes e entidades de caráter recreativo ou

cultural;
II - efetuar o pagamento à empresa autorizada por este Poder

Legislativo a gerir os descontos facultativos consignados em folha de
pagamento no valor estabelecido no Termo de Adesão ao Sistema.

Art. 10 As entidades sindicais e de classe, associações, clubes
constituídos exclusivamente para servidores públicos estaduais e
cooperativa devem disponibilizar, quando solicitados pela Diretoria
de Recursos Humanos através da Subdiretoria da Folha de Pagamento,
órgão central de acompanhamento e controle de consignações, a qualquer
tempo, seus cadastros de associados.

Art. 11 O valor mínimo para desconto decorrente da
consignação facultativa é de 1,0% (um por cento) do valor do menor
vencimento básico no âmbito do Poder Legislativo Estadual.

Art. 12 A soma mensal das consignações facultativas de cada
servidor ativo não pode exceder ao valor equivalente a 40% (quarenta
por cento) da soma do subsídio ou dos vencimentos com o adicional
por tempo de serviço e demais vantagens, nestas compreendidas as
relativas à natureza ou ao local de trabalho, a vantagem pessoal,
nominalmente identificada, sendo excluídas:

I - diárias;
II - ajuda de custo;
III - salário-família;
IV - gratificação natalina;
V - adiantamento de gratificação-natalidade;
VI - adicional de férias correspondente a um terço sobre a

remuneração;
VII - indenizações;
VIII - diferenças.
Parágrafo único. Em se tratando dos pensionistas

parlamentares, o percentual de 40% (quarenta por cento) deverá ser
aplicado sobre o total da pensão.

Art. 13 Do limite estabelecido como margem para as
consignações facultativas no percentual de 40% (quarenta por cento),
o percentual de 10 % (dez por cento) será reservado para opção de
empréstimo consignado mediante uso de cartão de crédito, com juros
limitados a até 4% (quatro por cento) ao mês.

Parágrafo Único. Caso o servidor não faça opção pelo cartão,
o percentual de 10% (dez por cento) reservado para esse fim não
poderá ser utilizado para qualquer outro desconto facultativo.

Humanos através da Subdiretoria de Folha de pagamento,
responsável pelo controle e fiscalização da folha de pagamento, o
dever de suspender a consignação e desativação imediata, temporária
ou definitiva, da rubrica destinada ao consignatário envolvido.

Parágrafo único. O ato omisso do responsável pelas
consignações poderá caracterizar grave inobservância das normas legais
e regulamentares, cuja responsabilidade civil-administrativa deve ser
apurada pela autoridade competente, mediante processo administrativo
disciplinar, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 22 Os descontos das consignações facultativas efetuados
na Folha de Pagamento anterior a esta Resolução, ficam mantidos até
o término do contrato, ressalvados os casos de renegociação, ou compra
de dívidas com fundamento na presente Resolução.

Art.23 Os consignatários credenciados anteriormente à
publicação desta Resolução, sem consignação no sistema, terão seus
códigos cancelados.

Art. 24 A Diretoria de Recursos Humanos poderá expedir
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normas complementares à execução desta Resolução.

Art. 25 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação,
revogando a Resolução Administrativa n° 337 de 22 de março de 2018.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em

18 de setembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO – Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUElREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 1094/2019, de 09 de outubro de 2019, exonerando
FRANCISCO DE ASSIS PERES SOARES, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir da presente data.

Nº 1095/2019, de 09 de outubro de 2019, nomeando
LEONARDO PINHEIRO SOUZA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1096/2019, de 09 de outubro de 2019, nomeando
WALERIA ELSO VIEIRA SANTANA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 02 de outubro do ano em curso.

Nº 1097/2019, de 09 de outubro de 2019, nomeando RAIANE
GOMES PINHEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 02 de outubro do ano em curso.

Nº 1098/2019, de 09 de outubro de 2019, Tornando sem
efeito a Resolução nº 1074/2019, que nomeou LUANA TEIXEIRA
MOTA NORONHA OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, publicada no Diário da ALEMA nº 161
de 09 de outubro do ano em curso.

Nº 1099/2019, de 09 de outubro de 2019, nomeando RENATO
BARRETO COELHO ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1100/2019, de 09 de outubro de 2019, exonerando
SOLANGE SILVA BARBOSA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

Nº 1101/2019, de 09 de outubro de 2019, nomeando
FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de outubro do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 08 DIAS DO
MÊS DE OUTUBRO 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
MICAL DAMASCENO
ZÉ GENTIL
RIGO TELES
FERNANDO PESSOA

PAUTA DA REUNIÃO:
 PARECER Nº 018/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

368/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação

do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar,
Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF/MA e dá outras providências.”

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR:  DEPUTADO FERNANDO PESSOA
DECISÃO:   APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 019/2019 – Emitido ao 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.”

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR:  DEPUTADO MICAL DAMASCENO
DECISÃO:   APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 020/2019 – Emitido ao 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 Judiciárias do Estado do
Maranhão).”

AUTORIA:   PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO:   APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 021/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 010/2019, de autoria do Poder Judiciário, que
“que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro
de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão).”

AUTORIA:   PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  DEPUTADO MICAL DAMASCENO
DECISÃO:   APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN

“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 10 de outubro de 2019.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
P A R E C E R Nº 004/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária 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.

A presente propositura de lei, dispõe sobre a Política Estadual
de Segurança Pública e Defesa Social (PES), a qual tem por finalidade
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, por meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e
integrada dos órgãos de segurança pública, e a defesa social do Estado,
em articulação com a sociedade.

Compete ao Estado estabelecer a Política Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social (PES), observadas as diretrizes da política
nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à
harmonia da convivência social, com destaque às situações emergenciais
e aos crimes violentos letais intencionais - CVLI.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 615/2019), vem agora o
projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao
mérito, nos termos do Regimento Interno.
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Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se

lembrar que o presente projeto tem por finalidade instituir a Politica
Estadual de Segurança Publica e Defesa Social, estabelecendo seus
princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, os quais tem por objeto
dar efetividades às disposições do art. 144 da CF/88, por meio de
atuação conjunta, coordenada, e integrada

Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é
oportuno, pois o momento é adequado e também, atendendo a legislação
específica.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o Projeto de Lei nº 455/2019, é

meritório razão pela qual opinamos favoravelmente por sua aprovação,
na forma do texto original.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Segurança Pública votam pela

aprovação do Projeto de Lei nº 455/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 09 de outubro de 2019.

Presidente, em exercício: Deputado DUARTE JUNIOR
Relator: Deputado DUARTE JUNIOR

Vota a favor                                                                        Vota
contra

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Leonardo Sá
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 021/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária

nº 400/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
Dispõe sobre a Instituição do “ Programa Farmácia Solidária”,  a ser
desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela rejeição da matéria (Parecer nº
508/2019), sendo que o autor da presente propositura recorreu da
decisão da Douta Comissão através do Requerimento nº 510/2019,
tendo o Plenário se manifestado pela rejeição do referido Parecer. Vem
agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido o quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

O Programa de que trata a propositura consiste na implantação
de unidades de recepção de medicamentos doados, triagem e
dispensação de substancias à população do Maranhão e tem como
atribuições: instalar infraestrutura necessária para atender os requisitos
do art. 2º desta lei; receber doações de medicamentos de pessoas físicas
ou jurídicas; realizar a triagem dos medicamentos doados ao programa,
observados o rígido controle de qualidade e seus prazos de validade;
entre outras.

Com efeito, o presente Projeto de Lei justifica-se, que o Estado
tem entre suas funções a de facilitar e promover a solidariedade entre
os atores sociais. Este programa é uma solução barata e efetiva para
promover a solidariedade, diminuir o desperdício de insumos essenciais
à vida e elevar a qualidade de vida da população maranhense.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do presente Projeto de Lei nº 400/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação

do Projeto de Lei nº 400/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 09 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Doutor  Yglésio
Deputado Felipe dos Pneus

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 022/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária

nº 377/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a
constituição de consórcios interfederativos de saúde no âmbito do
Estado do Maranhão.

Nos termos do presente projeto de lei a constituição de
consórcios interfederativos de saúde pactuados entre o Estado do
Maranhão e Municípios, visa à cooperação técnica na área de saúde, à
promoção de ações assistenciais de saúde pública, à prestação de
serviços especializados no gerenciamento de unidades de atendimento
de média e alta complexidade e demais serviços relacionados à saúde,
propondo um modelo alternativo de gestão associada da saúde pública
no âmbito do Estado do Maranhão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer
nº 462/2019 na forma de substitutivo. Vem agora o Projeto a esta
Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

Com efeito, o presente Projeto de Lei, ao tempo que permite a
racionalização de custos e dinamiza a prestação de direito à saúde,
contribui para a ampliação, por meio da cooperação técnica, do acesso
da população aos serviços de saúde da rede pública, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças
e de outros agravos, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do presente Projeto de Lei nº 377/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação

do Projeto de Lei nº 377/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 09 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Ricardo Rios
Relator Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Felipe dos Pneus

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

   P A R E C E R Nº 022/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do 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, e dá
outras providências.”

O Conselho de que trata a presente propositura é um órgão
colegiado vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Economia
Solidária que decidirá, em caráter permanente e deliberativo, sobre as
políticas públicas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e
renda e à qualificação profissional no Estado do Maranhão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 570/2019), nos termos
regimentais, vem agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica
Pertinente para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos
do Regimento Interno.

Registra a Mensagem Governamental que, o Projeto de Lei em
comento, propõe a criação do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego
e Geração de Renda, com a finalidade de observar as determinações da
Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Emprego – SINE, objetivando possibilitar a
atuação do Estado no processo de gestão participativa dos recursos do
fundo de amparo ao trabalhador – FAT.

Com efeito, a eficiência pública é o princípio constitucional da
mais elevada importância para o cumprimento da boa administração
pública e o zelo ao bem comum do povo. Diante de sua grande
relevância e o que expomos acima, reconhecemos a necessidade e a
conveniência do teor da propositura, não só à administração pública,
mas à toda a sociedade maranhense.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência e a publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes
quanto a administração, devem agir conforme os preceitos
constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

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

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

É o voto.

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

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 453/2019, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 09 de outubro de 2019.

Presidente: Deputado ADELMO SOARES
Relator: Deputado ADELMO SOARES

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Duarte Junior
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Paulo Neto

CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONVÊNIO REFERENTE AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3871/2019-ALEMA.
PARTES: Assembleia Legislativa do Estado Do Maranhão
(Conveniada) e Sicredi Coomamp– Cooperativa de Crédito dos
Membros de Instituições Públicas das carreiras Jurídicas e dos
Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/Ma
e Municípios Circunvizinhos (Cooperativa De Crédito). OBJETO:
O presente convênio tem por objeto a concessão de empréstimos com
desconto em folha de pagamento.  ASSINATURA:  Othelino Nova
Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão(CONVENIADA) e Sicredi Coomamp– Cooperativa De
Crédito dos Membros de Instituições Públicas das carreiras Jurídicas
e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São
Luís/Ma e Municípios Circunvizinhos, CNPJ n.º 05.545.390/0001-
07(COOPERATIVA DE CRÉDITO). DATA DA ASSINATURA: 19/
09/2019. São Luís (MA), 09 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo – Procurador Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão.
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