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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31/10/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31.10.2019

I - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 086/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA
GLAUCIA HELEN MAIA DE ALMEIDA, JUIZA DE DIREITO,
NATURAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 107/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO DR. FREI HUGO CÉSAR SOUSA OLIVEIRA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 113/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“TEREZINHA REGO” AO SENHOR MARCO ANTÔNIO
BARBOSA PACHECO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 123/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FERNANDO PESSOA,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MARIA
ARAGÃO” AO SENHOR TENENTE-CORONEL VALTERMAR
PINTO RIBEIRO – “CORONEL RIBEIRO”. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA.  RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 31/10/2019 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 531/19, de autoria do Senhor

Deputado Pará Figueiredo, que institui a Lei Estadual de Liberdade
Religiosa no Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 532/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o descarte de lixo
cortante no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 529/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que possibilita o oferecimento de desconto no
imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA aos
contribuintes e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 530/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para as
ações informativas e paliativas sobre as doenças inflamatórias intestinais
e assistência aos portadores, e dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 141/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” à Senhora Maria do Socorro
de Moura Matos.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVO Nº 142/
19, de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que concede
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Raimundo
Aristides Silva, e dá outras providências.

5. MOÇÃO Nº 037/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manisfestando congratulações
ao Dr. José Cláudio Pavão Santana, pelo recebimento das Palmas
Universitárias, distinção honorífica concedida pela Universidade Federal
do Maranhão – UFMA em reconhecimento àqueles que constroem tão
valorosa instituição de ensino superior pública do nosso Estado.

6. MOÇÃO Nº 038/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos manifestando congratulações
aos bailarinos Glenda Vasconcelos (natural de Colinas – MA) e Marcos
Sousa (natural de Grajaú), pelo ingresso no concorrido processo seletivo
para compor a Escola de Teatro Bolshoi.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 526/19, de autoria da Senhora

Deputada Mical Damasceno, que inclui no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão, o “Dia do Músico”.

2. PROJETO DE LEI Nº 527/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que regulamenta o período mínimo de
carência nos estacionamentos no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 528/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Leonardo Sá, que estabelece as diretrizes para a criação
do Programa de promoção, valorização e construção de um
planejamento estratégico visando melhorar qualidade e resultados mais
positivos na política da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE), no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 521/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o Estatuto da Pessoa com
Câncer no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 522/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a proibição da comercialização,
importação e publicidade de cigarros eletrônicos no Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 523/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que institui a Semana Estadual de Proteção
aos Manguezais na Rede Estadual de Ensino do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 524/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaíza Hortegal, que institui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual de Conscientização,
Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 140/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao ex-presidente José Sarney.

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

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
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do Maranhão, realizada no dia trinta 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 Edivaldo

Holanda.

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

I – ABERTURA,

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para a leitura do
Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 531 / 19

“INSTITUI A LEI ESTADUAL DE LIBERDADE
RELIGIOSA NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Capitulo I
Das Disposições Preliminares

Seção I – Da Instituição de Lei Estadual de Liberdade
Religiosa no Estado do Maranhão

Artigo 1º – Fica instituída a Lei Estadual de Liberdade Religiosa
no Estado do Maranhão, que se destina a combater toda e qualquer
forma de intolerância religiosa, discriminação religiosa e desigualdades

motivadas em função da fé e do credo religioso que possam atingir,
coletiva ou individualmente, os membros da sociedade civil, protegendo
e garantindo assim, o direito constitucional fundamental à liberdade
religiosa a toda população do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. O direito de liberdade religiosa compreende
as liberdades de consciência, pensamento, discurso, culto, pregação e
organização religiosa, tanto na esfera pública, quanto na esfera privada,
constituindo-se como direito fundamental a uma identidade religiosa e
pessoal de todos os cidadãos, conforme a Constituição Federal, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Direito Internacional
aplicável.

Seção II – Dos Princípios
Subseção I

Da Liberdade de Consciência, de Religião e de Culto

Artigo 2º - A liberdade de consciência, de religião e de culto é
inviolável e garantida a todos em conformidade com a Constituição
Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Direito
Internacional aplicável.

Subseção II
Do Princípio da Igualdade

Artigo 3º - Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado,
prejudicado, perseguido, privado de qualquer direito ou isento de
qualquer dever por causa das suas convicções ou prática religiosa.

Subseção III
Do Princípio da Separação

Artigo 4º - As entidades religiosas estão separadas do Estado
e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do
culto.

Subseção IV
Do Princípio da Não Confessionalidade do Estado

Artigo 5º - O Estado do Maranhão não adota qualquer religião
nem se pronuncia sobre questões religiosas, nos termos do artigo 19,
inciso I, da Constituição Federal.

Artigo 6º - Nos atos oficiais e no protocolo do Estado será
respeitado o princípio da não confessionalidade.

Subseção V
Do Princípio da Tolerância

Artigo 7º – Os conflitos entre a liberdade de consciência, de
religião e de culto resolver-se-ão por meio do princípio da tolerância,
de modo a respeitar a liberdade religiosa para todos e em todos os
lugares.

Seção III
Das Definições

Artigo 8º - Para os fins desta Lei considera-se:
I – Intolerância religiosa: O cerceamento à livre manifestação

religiosa, bem como o assédio e atos de violência em ambiente de
trabalho, instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou
quaisquer outros ambientes públicos ou privados;

II - Discriminação religiosa: Toda distinção, exclusão, restrição
ou preferência baseada na confissão religiosa, que tenha por objetivo
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade
de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos
campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro
campo da vida pública ou privada;
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III - Desigualdade religiosa: As situações de diferenciação de

acesso e gozo de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e
privada, motivadas em função da confissão religiosa;

IV - Políticas Públicas: São as reações a anseios sociais, por
vezes, garantidos constitucionalmente, que por meio de normas e atos
jurídicos são concretizados através de ações governamentais específicas
que alcancem o fim pretendido; e,

V - Ações Afirmativas: As políticas públicas adotadas pelo
Estado e iniciativas da sociedade civil, para a prática e incentivo da
liberdade religiosa, em condições de igualdade e respeito entre as
diversas crenças.

Seção IV
Das Diretrizes Básicas para o Enfrentamento da Intolerância

Religiosa

Artigo 9º - As ações e políticas públicas de enfrentamento à
intolerância religiosa e de implementação de cultura de paz terão como
finalidade:

I – o combate à intolerância religiosa ocorrida no âmbito familiar
ou na comunidade e a divulgação de ações, governamentais ou não, que
promovam a tolerância;

II – a adoção, em instituições públicas, de práticas diferenciadas
que se fizerem necessárias em razão de convicção religiosa da pessoa;

III – a promoção e conscientização acerca da diversidade
religiosa como integrante da diversidade cultural;

IV – a promoção e conscientização, por intermédio de órgãos
e agências de fomentos públicos, projetos culturais e de comunicação,
do direito à liberdade religiosa e do respeito aos direitos humanos;

V – o apoio e a orientação a organizações da sociedade civil na
elaboração de projetos que valorizem e promovam a liberdade religiosa
e os direitos humanos em seus aspectos de tradição, cultura de paz e
da fé.

Artigo 10 - Todo indivíduo tem direito à liberdade religiosa,
incluindo o direito de mudar de religião ou crença, assim como a liberdade
de manifestar sua religiosidade ou convicções, individual ou
coletivamente, tanto em público como em privado, mediante o culto, o
cumprimento de regras comportamentais, a observância de dias de
guarda, a prática litúrgica e o ensino, sem que lhe sobrevenha empecilho
de qualquer natureza.

§ 1º A liberdade religiosa inclui ainda a liberdade de não seguir
qualquer religião ou mesmo de não ter opinião sobre o tema, bem como
manifestar-se livremente sobre qualquer religião ou doutrina religiosa.

§ 2º A liberdade religiosa é um direito constitucional, público e
subjetivo por se tratar de uma questão de foro íntimo, podendo ser
exercida de forma individual ou coletiva, quando houver comunhão de
pensamentos e compatibilidades doutrinárias, que permitam a associação
voluntária, independentemente da coletividade se revestir de
personalidade jurídica.

§ 3º É assegurado aos índios ou nativos, quilombolas,
ribeirinhos, ciganos e indivíduos de comunidades originárias e
tradicionais todos os direitos inerentes à liberdade religiosa preconizados
na presente Lei.

§ 4º A criança e o adolescente estarão protegidos de qualquer
forma de discriminação, violação à sua integridade física, moral e
emocional por motivos de religião ou crenças, devendo ser educados
em um espírito de compreensão, tolerância e de respeito à sua liberdade
religiosa, sendo que os pais tem o direito de educar os filhos segundo
a sua própria crença.

§ 5º As substâncias entorpecentes admitidas em rituais
religiosos não poderão ser ministradas a menores de 18 (dezoito) anos.

§ 6º A livre manifestação do pensamento ou opinião, bem
como a divulgação de credo ou doutrina religiosa, não configura ato
ilícito indenizável ou punível, salvo quando configurar discriminação
religiosa ou violação de direitos humanos.

Artigo 11 - São livres a expressão e a manifestação da
religiosidade, individual ou coletivamente, por todos os meios
constitucionais e legais permitidos, inclusive por qualquer tipo de
mídia, sendo garantida, na forma da Lei, a proteção a qualquer espécie
de obra para difusão de suas ideias e pensamentos.

Artigo 12 - É dever do Estado e de toda a sociedade garantir a
liberdade religiosa, reconhecendo este direito a todo indivíduo,
independentemente da origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.

Artigo 13  - Ninguém será privilegiado, beneficiado,
prejudicado, perseguido, privado de qualquer direito ou isento de
qualquer dever por causa das suas convicções ou práticas religiosas.

Artigo 14 - O Estado não discriminará nem privilegiará qualquer
organização religiosa em detrimento de outras.

Parágrafo único.  A colaboração de interesse público com
organizações religiosas, realizada na forma da lei, não configura
discriminação ou privilégio.

Artigo 15 - Cabe ao Estado assegurar a participação de todos
os cidadãos em condições igualitárias de oportunidades, na vida social,
econômica e cultural do Estado do Maranhão, sem qualquer tipo ou
forma de discriminação pela confissão ou crença religiosa.

§ 1º É vedado ao Poder Público Estadual interferir na realização
de cultos ou cerimônias, ou obstaculizar, por qualquer meio, o regular
exercício da fé religiosa dentro dos limites fixados na Constituição
Federal e em Lei.

§ 2º É vedado ao Poder Público Estadual criar qualquer benefício
ou restrição direcionada a um único segmento religioso sem permitir,
disponibilizar ou determinar a inclusão dos demais, sendo vedado
qualquer tipo de discriminação ou segregação religiosa em seus atos.

§ 3º É vedado ao Estado do Maranhão, seja a Administração
Direta ou Administração Indireta, a contratação em qualquer
modalidade, ainda que por concurso ou licitação, que contenha alguma
exigência ou preferência de caráter religioso.

Capítulo II
Dos Direitos Individuais da Liberdade Religiosa

Seção I – Disposições gerais

Artigo 16 - O direito à liberdade religiosa compreende
especialmente as seguintes liberdades civis fundamentais:

I - ter, não ter e deixar de ter religião;
II - escolher livremente, mudar ou abandonar a própria religião

ou crença;
III – praticar ou não praticar os atos do culto, particular ou

público, próprios da religião professada;
IV - professar a própria crença religiosa, procurar para ela

novos adeptos, exprimir e divulgar livremente, pela palavra, pela
imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento em matéria
religiosa;

V – informar e se informar sobre religião, aprender e ensinar
religião;

VI - reunir-se, manifestar-se e associar-se com outros de acordo
com as próprias convicções religiosas;

VII - agir ou não agir em conformidade com as normas da
religião professada, respeitando sempre os princípios da não
discriminação, tolerância e objeção de consciência;

VIII - constituir e manter instituições religiosas de beneficência
ou humanitárias adequadas;

IX - produzir e divulgar obras de natureza religiosa;
X - observar dias de guarda e de festividades e cerimônias de

acordo com os preceitos da religião ou convicção;
XI - escolher para os filhos os nomes próprios da onomástica

religiosa;
XII - estabelecer e manter comunicações com indivíduos e

comunidades sobre questões de religião ou convicções no âmbito
nacional ou internacional;
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XIII - externar a sua crença, opinar, criticar, concordar e elogiar

fatos e acontecimentos científicos, sociais, políticos ou qualquer ato,
baseados nesta crença, nos limites constitucionais e legais;

XIV – externar a sua crença por meio de símbolos religiosos
junto ao próprio corpo.

Seção II
Do Conteúdo Negativo da Liberdade Religiosa

Artigo 17 - Ninguém será obrigado ou coagido a:
I - professar uma crença religiosa, praticar ou assistir a atos de

culto, receber assistência religiosa ou propaganda de natureza religiosa;
II - fazer parte, permanecer ou sair de organizações religiosas,

igreja ou comunidade religiosa, sem prejuízo das respectivas normas
sobre a filiação e a remoção de membros nos termos estatutários e
regimentais;

III - manifestar-se acerca das suas convicções ou práticas
religiosas, por qualquer autoridade, salvo para recolhimento de dados
estatísticos não individualmente identificáveis, não podendo decorrer
qualquer prejuízo da recusa à prestação de tais informações, por objeção
de consciência;

IV - prestar juramento religioso ou desonroso à sua religião ou
crenças.

Seção III
Da Objeção de Consciência

Artigo 18 - A liberdade de consciência compreende o direito de
objetar ao cumprimento de leis que contrariem os ditames impreteríveis
da própria consciência, dentro dos limites dos direitos e deveres
impostos pela Constituição.

Parágrafo único. Consideram-se impreteríveis aqueles ditames
da consciência cuja violação implica uma ofensa grave à integridade
moral que torne inexigível outro comportamento.

Artigo 19  - Os servidores públicos, empregados públicos,
agentes públicos e agentes políticos da Administração Direta e Indireta
do Estado do Maranhão têm o direito de, a seu pedido, ser-lhes
assegurado ausentar-se do trabalho no dia de guarda religiosa, nos
períodos e horários que lhes sejam prescritos pela confissão que
professam, nos termos do artigo 5º, inciso VIII, da Constituição Federal
e nas seguintes condições:

I - trabalharem em regime de flexibilidade de horário;
II - comprovarem ser membros de organização religiosa, através

de declaração dos seus líderes;
III - haver compensação integral do respectivo período de

trabalho.
Artigo 20 - Os trabalhadores em regime de contrato de trabalho

das pessoas jurídicas que tiverem qualquer tipo de contrato, parceria
ou associação com o Estado do Maranhão, Administração Direta e
Indireta, também terão assegurados, enquanto seus empregadores
mantiverem relação ou vínculo com o Poder Público Estadual, os
mesmos direitos previstos no artigo 19 e para tanto o Estado do
Maranhão deverá observar esse dispositivo nas suas contratações e
parcerias a fim de que conste nos editais, contratos e outros
instrumentos de parcerias e ainda, afim de que as empresas, associações,
Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIPs) e quaisquer pessoas jurídicas que venham
manter associação com o Estado do Maranhão, possam se adequar a
esse comando normativo.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas que quando da
aprovação desta Lei já mantiverem contrato ou parceria com o Estado
do Maranhão, Administração Direta e Indireta, deverão se ajustar e
passar a cumprir o presente comando normativo constante no caput a
contar da publicação desta Lei.

Artigo 21 - Nas condições previstas no inciso II do art. 19, é
assegurado o direito, mediante prévio e motivado requerimento, de

ausentar-se das aulas e provas nos dias de guarda das respectivas
confissões religiosas aos alunos do ensino público ou privado que as
professam, ressalvadas as condições de normal aproveitamento escolar,
conforme e em sintonia com o  assegurado no art. 7º-A da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
inserido pela Lei nº 13.796, de 3 de janeiro de 2019.

Parágrafo único. As provas de avaliação dos alunos cujas
datas coincidirem com dias dedicados à guarda religiosa pelas respectivas
organizações religiosas deverão ser prestadas em segunda chamada, ou
em nova chamada após o horário destinado à guarda religiosa ou em dia
em que se não levante a mesma objeção.

Artigo 22 - Em caso de concurso público do Estado do
Maranhão, se a data de prestação de provas ou avaliação de títulos dos
candidatos coincidir com o dia de guarda religiosa pelas respectivas
organizações religiosas, deverão ser tomadas as medidas necessárias
para que a prova ou a avaliação sejam prestadas em segunda chamada
ou em nova chamada após o horário destinado à guarda religiosa ou em
dia em que se não levante a mesma objeção, nas condições previstas no
inciso II do art. 19.

Parágrafo único. As disposições contidas nos artigos 19 a 22
se aplicam aos servidores públicos, empregados públicos, agentes
públicos, agentes políticos e trabalhados empregados de pessoas
jurídicas que mantenham vínculo com o Poder Público Estadual
vinculados ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário,
ao Ministério Público Estadual e aos Militares vinculados ao Estado
do Maranhão, incorporando-se como garantia nos seus respectivos
estatutos.

Capítulo III
Dos Direitos Coletivos de Liberdade Religiosa

Artigo 23 - Consoante o Código Civil brasileiro, são livres a
criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das
organizações religiosas, sendo vedado ao Poder Público Estadual negar-
lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários
ao seu funcionamento.

Artigo 24 - As organizações religiosas são comunidades sociais
estruturadas e duradouras em que os seus membros podem realizar
todos os fins religiosos que lhes são propostos pela respectiva tradição,
sem possibilidade de intervenção estatal nos seus assuntos, desde que
esses não ensejem a prática de crime.

Artigo 25 - As organizações religiosas podem dispor com
autonomia sobre:

I - a formação, a composição, a competência e o funcionamento
dos seus órgãos;

II - a designação, funções e poderes dos seus representantes,
sacerdotes, missionários e auxiliares religiosos;

III - os direitos e deveres religiosos dos seus membros, sem
prejuízo da liberdade religiosa desses;

IV - a adesão ou a participação na fundação de federações ou
associações interconfessionais, com sede no País ou no estrangeiro.

§ 1º São permitidas cláusulas de salvaguarda da identidade
religiosa e do caráter próprio da confissão professada.

§ 2º As organizações religiosas podem, com autonomia, fundar
ou reconhecer filiais ou sucursais de âmbito nacional, regional ou local,
e outras instituições, com a natureza de associações ou de fundações,
para o exercício ou para a manutenção das suas funções religiosas.

Artigo 26 - As organizações religiosas são livres no exercício
das suas funções e do culto, podendo, nomeadamente, sem interferência
do Estado ou de terceiros:

I - exercer os atos de culto, privado ou público, sem prejuízo
das exigências de polícia e de trânsito;

II - estabelecer lugares de culto ou de reunião para fins religiosos;
III - ensinar na forma e pelas pessoas por si autorizadas, a

doutrina da confissão professada;
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IV - difundir a confissão professada e procurar para ela novos

membros;
V - assistir religiosamente os próprios membros;
VI - comunicar e publicar atos em matéria religiosa e de culto;
VII - relacionar-se e comunicar com as organizações da mesma

ou de outras confissões no território nacional ou no estrangeiro;
VIII - fundar seminários ou quaisquer outros estabelecimentos

de formação ou cultura religiosa;
IX - solicitar e receber contribuições voluntárias financeiras e

de outro tipo, de particulares ou instituições privadas ou públicas,
existindo, no caso de instituições públicas, parceria e interesse público
justificado, nos termos do artigo 19, inciso I, da Constituição Federal;

X - capacitar, nomear, eleger e designar por sucessão ou
indicação os dirigentes que correspondam segundo as necessidades e
normas de qualquer religião ou convicção;

XI - confeccionar, adquirir e utilizar em quantidade suficiente
os artigos e materiais necessários para os ritos e costumes da religião
ou convicção.

Artigo 27 - As organizações religiosas podem ainda exercer
atividades com fins não religiosos que sejam instrumentais,
consequenciais ou complementares das suas funções religiosas, assim
como:

I - criar e manter escolas particulares e confessionais;
II - praticar beneficência dos seus membros ou de quaisquer

pessoas;
III - promover as próprias expressões culturais ou a educação

e a cultura em geral;
IV - utilizar meios de comunicação social próprios para o

prosseguimento das suas atividades.
Artigo 28 - O abate religioso de animais deve respeitar as

disposições legais aplicáveis em matéria de proteção dos animais
sempre se observando o princípio da dignidade.

Capítulo IV
Da Laicidade do Estado

Artigo 29 - O Estado do Maranhão, da mesma forma que o
Estado Brasileiro, é laico, não havendo uma religião ou organização
religiosa oficial, e onde se garante às organizações religiosas uma não
interferência estatal em sua criação e funcionamento, assim como
qualquer interferência dessas nos assuntos de ordem pública.

Parágrafo único. A laicidade do Estado não significa a ausência
de religião ou o banimento de manifestações religiosas nos espaços
públicos ou privados, antes compreende o respeito, sempre visando
ao favorecimento da expressão religiosa, individual ou coletivamente.

Artigo 30 - O Poder Público do Estado do Maranhão,
compreendido em todos os seus órgãos e funções, é laico e não pode
exercer ou demonstrar preferência ou afinidade por qualquer religião,
sendo vedada toda forma de institucionalização, financiamento,
associação ou agregação de cultos, ritos, liturgias ou crenças religiosas,
sem prejuízo aos símbolos religiosos já integrados à cultura e à história
estadual e nacional.

Artigo 31 - As organizações religiosas estão separadas do Estado
e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do
culto, mesmo que não tenham se constituído como pessoa jurídica.

Artigo 32 - O Estado do Maranhão não pode adotar qualquer
religião nem se pronunciar oficialmente sobre questões religiosas, nos
termos do artigo 19, inciso I, da Constituição Federal.

Artigo 33 - Nos atos oficiais do Estado do Maranhão serão
respeitados os princípios da não confessionalidade e laicidade.

Artigo 34 - O ensino religioso em escolas públicas  não será
confessional, mas respeitará os valores que expressam a religiosidade
dos brasileiros e estrangeiros residentes no estado.

Parágrafo único. As escolas públicas do Estado do Maranhão
não admitirão conteúdos de natureza ideológica que contrariem a
liberdade religiosa.

Capitulo V
Das Ações do Estado na Defesa da Liberdade Religiosa e

Enfrentamento da Intolerância Religiosa

Artigo 35 -  O Estado do Maranhão:
I – assegurará ampla liberdade de consciência, de crença, de

culto e de expressão cultural e religiosa em espaços públicos;
II – realizará campanhas de conscientização sobre o respeito a

todas as expressões religiosas, bem como campanhas de promoção,
proteção e defesa do direito de liberdade religiosa para todos e em
todos os lugares;

III – garantirá, nos limites legais, o acesso aos parques de
conservação ambiental e o uso democrático de espaços públicos para
as manifestações, cultos e práticas de crenças religiosas, respeitados
os regulamentos e normas de segurança, e também, respeitadas  as
áreas de proteção permanente (APP), a reserva legal (RL), as unidades
de conservação (UC).

Artigo 36 - A assistência religiosa, com liberdade de culto,
poderá ser prestada a internados em estabelecimento de saúde, prisional,
educativo ou outros similares.

§ 1º Nenhum internado será obrigado a participar de atividade
religiosa.

§ 2º Os agentes públicos e prestadores de serviço público
receberão treinamento para o atendimento das singularidades do
tratamento e cuidado aos internados religiosos e não religiosos,
observando o respeito à expressão da liberdade de consciência, de
crença ou tradição cultural ou religiosa, os interditos, tabus e demais
práticas específicas, a fim de garantir a integralidade de atenção e cuidado
aos internos.

§ 3º O poder público promoverá o acesso de religiosos de
todas as tradições, confissões e segmentos religiosos às unidades de
internação de que trata o caput.

Artigo 37 - O Poder Executivo através da Secretaria Estadual
de Educação e do Conselho Estadual de Educação – CEE-MA,
implementará, no que couber, as diretrizes da Lei Estadual de Liberdade
Religiosa  do Estado do Maranhão no ensino público e privado de
modo a incentivar ações de sensibilização das instituições públicas e
privadas de ensino fundamental, médio e superior, com vistas à
implantação de políticas de ações afirmativas, de promoção, proteção
e defesa do direito de liberdade religiosa.

Artigo 38 - O Estado do Maranhão poderá estabelecer
cooperações de interesse público com as organizações religiosas
radicadas no território estadual com vistas, designadamente, à promoção
dos direitos humanos fundamentais, em especial, à promoção do
princípio da dignidade da pessoa humana.

Parágrafo único. Não constitui proselitismo religioso nem
fere a laicidade estatal a cooperação entre o Poder Público Estadual e
organizações religiosas com vistas a atingir os fins mencionados neste
artigo.

Artigo 39 – O Poder Público Estadual promoverá ações que
assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para
todos independentemente da fé ou religião de cada um, sendo vedado
ao Poder Público Estadual a contratação em qualquer modalidade, ainda
que por concurso ou licitação, que contenha alguma exigência ou
preferências de caráter religioso.

Artigo 40  - As agências de publicidade e produtores
independentes, quando contratados pelo Poder Público Estadual,
abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como
aqueles contratados pelo Ministério Público e Defensoria Pública do
Estado do Maranhão, deverão observar que a peça publicitária,
comerciais e anúncios não abordem, por qualquer forma, a discriminação
religiosa.

Artigo 41 - O Poder Executivo do Estado do Maranhão
promoverá anualmente, com o apoio das emissoras de rádio e televisão
educativas do Estado, amplas campanhas públicas de combate à
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intolerância e à discriminação religiosa, incentivando sempre o respeito
às diferenças de credo.

Artigo 42 - O Estado do Maranhão deve prevenir e combater
casos de violência, discriminação e intolerância fundadas na religião ou
crença, em especial através da realização de investigações eficazes, no
que compete ao Estado, que combatam a impunidade.

Artigo 43 – O Estado do Maranhão fomentará a Defensoria
Pública e o Ministério Público do Estado do Maranhão, no âmbito das
suas competências institucionais, a prestarem orientação jurídica e a
promoverem liberdade religiosa e a defesa de direitos individuais, difusos
e coletivos em casos de intolerância religiosa.

Artigo 44 –  O Estado apoiará ações de capacitação e
aperfeiçoamento jurídico de membros e servidores do Poder Público
Estadual e instituições do Sistema de Justiça, bem como apoiará a
implantação de núcleos e estruturas internas especializadas no combate
à intolerância religiosa e na promoção da liberdade religiosa.

Artigo 45 - O Estado do Maranhão criará banco de dados de
monitoramento das ações de todos os órgãos envolvidos com os
programas de combate à intolerância religiosa, com a finalidade de
monitorar as ações desenvolvidas em prol da liberdade religiosa, bem
como os casos de suspeita ou constatação de atos de intolerância
religiosa, os encaminhamentos, as providências tomadas e as soluções,
e ainda, as decisões proferidas a partir da tabulação das informações
constantes do banco de dados.

§ 1º O Estado do Maranhão elaborará relatório anual que
sistematize as informações de que trata o caput.

§ 2º O Estado do Maranhão poderá firmar acordos de
cooperação e celebrar convênios com universidades, outros órgãos no
âmbito estadual e municipal, instituições públicas ou privadas,
associações de defesa e promoção da liberdade religiosa, associações
de combate à intolerância religiosa, entidades da sociedade civil, para a
elaboração do relatório de que trata o § 1º e para a constituição de
acervo memorial digitalizado, contendo os autos de casos de intolerância
religiosa.

Capítulo VI
Do Dia da Liberdade Religiosa

Artigo 46 – Fica a data de 27 de maio, como o Dia Estadual da
Liberdade Religiosa.

Capítulo VII
Do Selo de Promoção da Liberdade Religiosa

Artigo 47 - Fica instituído o Selo de Promoção da Liberdade
Religiosa, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, ou em caso de eventual reforma administrativa a Secretaria
que a venha substituir, a ser entregue, anualmente, na semana em que
se comemora o Dia Estadual da Liberdade Religiosa.

§ 1º O Selo de Promoção da Liberdade Religiosa tem por objetivo
identificar, de forma positiva, as empresas que tenham responsabilidade
na promoção da liberdade religiosa.

§ 2º Poderão se inscrever para concorrer ao recebimento do
Selo as empresas públicas e privadas;

§ 3º A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
ou em caso de eventual reforma administrativa a Secretaria que a venha
substituir, irá coordenar e regulamentar o Selo de Promoção da Liberdade
Religiosa.

Capitulo VIII
Da Instituição do Dia Estadual de Combate à Intolerância

Religiosa

Artigo 48 - Fica instituído o Dia Estadual de Combate à
Intolerância Religiosa, a ser comemorado anualmente em 21 de janeiro,
em sintonia e uniformidade com a data comemorativa da União
estabelecida pela Lei nº 11.635, de 27 de dezembro de 2007.

Parágrafo único.  A data fica incluída no Calendário Oficial
do Estado do Maranhão para efeitos de comemorações, manifestações
e eventos.

Capítulo IX
Da Instituição do Prêmio Promoção da Liberdade Religiosa

Artigo 49 - Fica instituído no âmbito do Estado do Maranhão
o Prêmio Promoção da Liberdade Religiosa, a ser concedido anualmente
na semana do dia 27 de maio, Dia Estadual da Liberdade Religiosa.

Parágrafo único. O Prêmio Promoção da Liberdade Religiosa
será entregue pelo Governo do Estado do Maranhão, em solenidade, às
pessoas físicas ou jurídicas cujos trabalhos ou ações mereçam especial
destaque na promoção da liberdade religiosa.

Artigo 50 - O Prêmio a que se refere o artigo precedente
consistirá na concessão de Diploma com menção honrosa e, no caso de
haver apoio da iniciativa privada, de quantia pecuniária.

Artigo 51 - O Prêmio Promoção da Liberdade Religiosa será
concedido às seguintes categorias:

I - Organizações não Governamentais, compreendendo
entidades de direito privado sem fins lucrativos, regularmente
estabelecidas no Estado do Maranhão, que tenham prestado relevante
serviço na promoção da liberdade religiosa.

II - Estudantes de todos os níveis, de instituições de ensino
reconhecidas pela Secretaria Estadual de Educação e Ministério da
Educação, que apresentarem monografias sobre tema previamente
estabelecido;

III - Livre, compreendendo pessoas que merecem especial
destaque por ações, conduta ou atividade de promoção da liberdade
religiosa.

Artigo 52 - A concessão do prêmio ficará a cargo de uma
Comissão de Julgamento, composta por 7 (sete) membros, sob a
presidência de um, todos indicados pelo Chefe do Poder Executivo do
Estado do Maranhão.

Artigo 53 - O Poder Executivo do Estado do Maranhão,
mediante ato próprio, regulamentará a presente Lei, dispondo sobre a
composição e funcionamento do Comitê de Julgamento, das inscrições
para habilitação das categorias, bem como regras para a premiação.

Capítulo X
Da Participação Social

Artigo 54 - No Dia Nacional e Estadual de Combate à
Intolerância Religiosa, celebrado no dia 21 de janeiro, o Poder Executivo
convocará, nos termos do § 3º, a realização da Conferência Estadual de
Promoção da Liberdade Religiosa.

§ 1º A Conferência Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa
terá como objetivo uma ampla mobilização de toda a sociedade civil,
das instituições públicas, e principalmente, de toda rede escolar para
conscientização da necessidade de adoção de medidas que visem à
promoção da liberdade religiosa.

§ 2º A Conferência Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa
servirá de instrumento para a reflexão, formulação e acompanhamento
de programas e políticas de ações afirmativas, sem se prestar a
divulgação ou incentivo de qualquer religião ou segmento religioso em
particular.

§ 3º A Conferência Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa
será realizada em até 60 (sessenta) dias da data da sua convocação.

Capítulo XI
Das Violações à Liberdade Religiosa e as Sanções

Administrativas
Seção I

Das premissas quanto às infrações e sanções administrativas
decorrentes da violação à Liberdade Religiosa

Artigo 55 - A discriminação entre indivíduos por motivos de
religião ou de convicções constitui uma ofensa à dignidade humana e
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deve ser condenada como uma violação dos direitos humanos e das
liberdades civis fundamentais proclamados na Constituição Federal,
na Declaração Universal de Direitos Humanos e enunciados
detalhadamente nos Pactos internacionais de direitos humanos, além
de constituir um obstáculo para as relações amistosas e pacíficas entre
as nações.

Artigo 56 - A violação à liberdade religiosa sujeita o infrator às
sanções de natureza administrativas previstas na presente Lei, sem
prejuízo das sanções previstas no Código Penal, além de respectiva
responsabilização civil pelos danos provocados.

Artigo 57 – É vedado ao Estado interferir na realização de
cultos ou cerimônias ou ainda obstaculizar, de qualquer forma, o
exercício da liberdade religiosa, ficando os agentes estatais sujeitos à
responsabilização administrativa, sem prejuízo da declaração
administrativa e/ou judicial de nulidade dos referidos atos
administrativos ilícitos.

Artigo 58 - Nenhum indivíduo ou grupo religioso, majoritário
ou minoritário, será objeto de discriminação por motivos de religião ou
crenças por parte do Estado, seja pela Administração Direta e Indireta,
concessionários, permissionários, entidades parceiras e conveniadas
com o Estado, escolas privadas com funcionamento autorizado pelo
Estado, outros contratados pelo Estado, ou por parte de qualquer
instituição, organizações religiosas, grupo de pessoas ou particulares.

§ 1º Entende-se por intolerância e discriminação baseadas na
religião ou na crença:

1. toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na
religião ou nas crenças e cujo fim ou efeito seja a abolição ou o término
do reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais;

2. qualquer uso ou incitação à violência contra indivíduos ou
grupos religiosos por conta de seu credo religioso;

§ 2º considera-se discriminatória a criação e divulgação, pelos
meios de comunicação, de estereótipos negativos e preconceituosos
contra qualquer grupo religioso.

Seção II
Das Infrações Administrativas à Liberdade Religiosa e as

Sanções Administrativas

Artigo 59 - Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente
habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta,
inclusive cargos das carreiras militares do Estado do Maranhão, bem
como a vaga/cargo nas concessionárias de serviços públicos e em outras
empresas, instituições e associações contratadas e/ou parceiras do
Poder Público Estadual, por motivo de discriminação religiosa e/ou
intolerância religiosa enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, adotada pela Lei Estadual nº.
6.529 de 21 de dezembro de 1995, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Parágrafo único. Incorre na mesma sanção administrativa
quem, por motivo de discriminação religiosa, obstar a promoção
funcional, obstar outra forma de benefício profissional ou proporcionar
ao servidor público e também ao empregado tratamento diferenciado
no ambiente de trabalho, especialmente quanto à remuneração.

Artigo 60 - Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso
de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer
grau, por discriminação e/ou intolerância religiosa enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 61 - Impedir, por discriminação religiosa e/ou
intolerância religiosa, o acesso ou uso de transportes públicos, como
ônibus, trens, metrô, navios barcas, barcos, avião ou qualquer outro
meio de transporte concedido, enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 62 - Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios
públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos,
por discriminação religiosa e/ou intolerância religiosa enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 63 - Impedir o acesso ou recusar atendimento em
estabelecimentos comerciais em geral, estabelecimento esportivo, clubes
sociais abertos ao público ou locais semelhantes abertos ao público
por motivo de discriminação religiosa e/ou intolerância religiosa enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 64 - Praticar, induzir ou incitar a discriminação religiosa
enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 65 - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo
de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática
de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto
religioso enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 66 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro utilizando de elementos referentes à religião enseja:
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I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)

UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;
II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa

administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 67 – Obstar o pleno exercício do direito de objeção de
consciência nos termos definidos e regulamentados por esta Lei enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 68 - proibir a livre expressão e manifestação da religião
ou crença, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos
demais cidadãos enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 69 – proibir e/ou restringir o uso de trajes religiosos
por parte de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos
para provimentos de cargos públicos e empregos públicos, bem como
para fins de provas admissionais, matrícula e frequência de alunos nas
escolas da rede pública e privada de ensino que não adotem uniformes
padronizados enseja:

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 70 – Incutir em alunos, valendo-se da posição de
superioridade hierárquica de professor, convicções religiosas e
ideológicas que violem a liberdade religiosa.

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada
com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Parágrafo único. As aulas de ensino religioso ministradas nas
escolas confessionais nos termos previstos no inciso II, do art. 20 da
Lei nº 9.394, 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação não constituem violação à liberdade religiosa, tampouco
implicam na infração administrativa prevista no caput.

Artigo 71 – Escarnecer dos alunos e de seus familiares em
razão de crença, valendo-se da posição de superioridade hierárquica de
professor.

I - multa administrativa de 200 (duzentas) a 3000 (três mil)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, no caso do infrator ser primário;

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa
administrativa anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada

com a sanção administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias,
da licença/autorização de funcionamento, de atividades e serviços cuja
outorga fora concedida pela Administração Direta ou Indireta do Estado
do Maranhão, quando couber.

Artigo 72 - Os valores das multas administrativas poderão ser
elevados em até 10 (dez) vezes, quando for verificado que, em razão
do porte do estabelecimento ou instituição, no caso de pessoas jurídicas,
as sanções resultarão inócuas.

Artigo 73 - Se quaisquer das infrações administrativas previstas
nos artigos anteriores forem cometidas por intermédio dos meios de
comunicação social, redes sociais na internet, ou publicação de qualquer
natureza os valores das multas poderão ser elevados em até 10 (dez)
vezes.

Parágrafo único - Na hipótese do caput, a autoridade
competente para apuração das infrações administrativas poderá pleitear
ao Poder Judiciário, sob pena de desobediência:

1. o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos
exemplares do material respectivo;

2. a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou
televisivas;

3. a cessação das respectivas transmissões radiofônicas,
televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio;

4. a interdição das respectivas mensagens ou páginas de
informação na rede mundial de computadores.

Artigo 74 – Serão levados em consideração na aplicação das
sanções administrativas:

I – a gravidade da infração;
II – o efeito negativo produzido pela infração;
III – a situação econômica do infrator;
IV – a reincidência.
Artigo 75 - São passíveis de punição, na forma da presente

Lei, a Administração Direta e Indireta e seus agentes públicos, agentes
políticos, servidores públicos civis e militares, os concessionários,
permissionários e qualquer contratado e delegatário do Estado, entidades
parceiras e conveniadas com o Estado, escolas privadas com
funcionamento autorizado pelo estado, organizações religiosas, e ainda,
qualquer instituição, grupo de pessoas ou particulares, os cidadãos e
qualquer organização social ou empresa, com ou sem fins lucrativos,
de caráter privado, instaladas no Estado do Maranhão, que intentarem
contra o que dispõe esta Lei.

Seção III
Do processo administrativo de apuração das infrações

administrativas e aplicação das sanções administrativas

Artigo 76 - A prática dos atos discriminatórios a que se refere
esta Lei será apurada em processo administrativo, que terá início
mediante:

I - reclamação do ofendido;
II - ato ou ofício de autoridade competente; ou
III - comunicado de organizações não governamentais de defesa

da cidadania e direitos humanos.
Artigo 77 - As denúncias de infrações serão apuradas, mediante

manifestação do ofendido ou de seu representante legal, pela Secretaria
de Estado de Segurança Pública – SSP, que deverá seguir os seguintes
procedimentos:

I - a autoridade competente tomará o depoimento pessoal do
reclamante no prazo de 10 (dez) dias;

II - a fase instrutória, na qual produzirá as provas pertinentes
e realizará as diligências cabíveis, terá o prazo de conclusão de 60
(sessenta) dias, garantida a ciência das partes e a possibilidade da
produção probatória e do contraditório;

III - é facultada a oitiva do reclamante e do reclamado, em
qualquer fase deste procedimento;

IV - finda a fase instrutória, será facultada a manifestação do
reclamante e do reclamado;
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V - por fim, será proferido relatório conclusivo no prazo máximo

de 30 (trinta) dias do último ato processual, sendo encaminhado para
decisão da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP;

§ 1º Os prazos previstos neste artigo admitem prorrogação até
duas vezes, desde que devidamente justificada.

§ 2º  As pessoas jurídicas são representadas por seus
administradores ou prepostos, sendo válida a ciência dos atos
procedimentais feita pela entrega de Aviso de Recebimento na sede da
pessoa jurídica.

Artigo 78 - Os recursos provenientes das multas estabelecidas
por esta Lei serão destinados para campanhas educativas.

Artigo 79 – Em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade é permitida a justificada compensação
de sanções administrativas pela autoridade competente, tanto na fase
de fixação quanto na fase de execução da sanção administrativa, desde
que o infrator comprove ter-lhe sido imposta sanção administrativa
decorrente da mesma infração administrativa por outro ente federativo.

Artigo 80 - As multas não pagas serão inscritas na dívida ativa
do Estado do Maranhão e ficarão passíveis de Execução Fiscal nos
termos da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Capítulo XII
Das Disposições Finais

Artigo 81 – A autoridade competente que, tendo conhecimento
das infrações previstas nesta Lei, não adotar providências para a
apuração dos fatos será responsabilizada penal, civil e
administrativamente nos termos da legislação específica aplicável.

Artigo 82 – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.

Artigo 83 - As despesas decorrentes da implantação desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

Artigo 84 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A relevância do presente Projeto de Lei reside no fato de que a
proteção da Liberdade Religiosa constitui-se um dos pilares do Estado
Democrático de Direito, erigido por Declarações e Tratados
Internacionais e pela Constituição Brasileira como um Direito Humano
Fundamental e, assim, se propõe a proteger a dignidade da pessoa
humana, sendo um patrimônio de cada indivíduo, do qual é possuidor
desde o dia do seu nascimento.

Sem Liberdade Religiosa, em todas as suas dimensões, não há
plena liberdade civil, nem plena liberdade política, isto é, não há
possibilidade de Democracia. Além disso, a luta pela Liberdade Religiosa
está no pano de fundo da conquista dos demais direitos humanos tidos
por fundamentais.

As religiões são a manifestação mais pura da rica diversidade
cultural do povo brasileiro. Todavia, vivemos num momento da
humanidade marcado pela intolerância religiosa. Há templos
vandalizados e profanados e até pessoas sendo mortas, há pessoas
impedidas de exercer sua liberdade de consciência e crença no ambiente
estudantil/acadêmico e também no ambiente profissional, sofrendo
prejuízos e tendo direitos mitigados. O Estado do Maranhão precisa
de leis que realmente protejam as religiões e a liberdade de crença.

A liberdade de crença foi introduzida no pensamento jurídico
através da Declaração de Virgínia, em 1776, a qual ditava que “todos os
homens têm igual direito ao livre exercício da religião, segundo os
ditames da consciência”.

A primeira emenda à Constituição americana, em 1789, previa
que o Congresso não poderia passar nenhuma lei estabelecendo uma
religião, proibindo o livre exercício dos cultos.

Na França, em 1789, a Declaração de Direitos do Homem, no
artigo 10, determinava que “ninguém dever ser inquietado por suas

opiniões mesmo religiosas, desde que sua manifestação não perturbe
a ordem pública estabelecida em lei”.

Ademais, prega o artigo 18 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH), de 1948 que: “toda pessoa tem o direito
à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a
liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar
essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela
observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.”

No âmbito nacional, a Constituição Federal brasileira de 1988
concedendo à pessoa o direito de liberdade de crença contém previsão
no artigo 5º, inciso VI, estabelecendo textualmente que “é inviolável a
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício
dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais
de cultos e suas liturgias” (inciso VI) e, consequentemente, que
“ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou
de convicção filosófica política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se à cumprir prestação
alternativa, fixada em lei.” (inciso VIII)

Verifica-se que o direito à liberdade de pensamento, consciência
e religião consagrados no âmbito internacional são assegurados na nossa
Carta Magna, nos incisos VI, VII, VIII e IX do artigo 5.º, além de serem
derivações da ideia de pluralismo, que é um dos pilares/fundamentos
da República.

Quanto ao papel do Estado em relação à religiosidade, devemos
estar atentos e vigilantes para que os princípios que dizem respeito à
liberdade religiosa, presentes na Declaração dos Direitos Humanos, da
qual o Brasil é signatário, e também presentes na nossa Constituição
Federal, não sejam violados.

Na Constituição de 1988, há, além da laicidade do estado, a
questão relacionada à consciência, posição que coloca o Estado como
garantidor da liberdade de crença e da não crença, ou seja, quem não crê
também está protegido pelo Estado.

Isso porque, a laicidade ocorre quando há separação entre a
igreja e o Estado.  Nessa esteira, Estado laico é aquele em que não há
uma religião ou entidade religiosa oficial, e onde se garante às
organizações religiosas uma não interferência do Estado em sua criação
e funcionamento.  Nesse sentido, é de se ressaltar que, ao contrário do
que advogam certos setores antidemocráticos da nossa sociedade,
Estado Laico não é o mesmo que Estado Ateu ou Estado sem Religião.
Estado Laico, por assim ser, é aquele em que há irrestrita Liberdade de
ser professar, ou não, uma fé, crença ou religião, sem intromissões de
quaisquer natureza.

O presente projeto institui ainda, o Dia Estadual de Combate
à Intolerância Religiosa, a ser comemorado anualmente no dia 21 de
janeiro, visando unificar a data comemorativa da União com a do Estado
e demais municípios, visto que, o Governo Federal através da Lei nº
11.635, de 27 de dezembro de 2007, fixou a data de 21 de Janeiro como
o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A medida visa
harmonizar as diferentes praticas religiosas do nosso país, pregando o
respeito e a liberdade previstos na Constituição Federal.

Outrossim, com o intuito de incentivar a sociedade civil o
presente projeto institui o Prêmio Promoção da Liberdade Religiosa,
que objetiva homenagear ações praticadas por pessoas e organizações
cujos trabalhos em prol da Liberdade Religiosa tenham se destacado, e
ainda, cria o Selo de Promoção da Liberdade Religiosa, que tem por
objetivo identificar de forma positiva as empresas que tenham
Responsabilidade na Promoção da Liberdade Religiosa.

Com o intuito de fazer com que tais princípios e comandos
sejam difundidos e observados no âmbito do Estado do Maranhão,
bem como, no intuito de coibir e inibir reiterados atos de intolerância
religiosa e violação do direito à liberdade de crença no nosso Estado é
que apresentamos a presente propositura, e contamos com a
sensibilidade e apoio dos nossos Nobres Pares para a sua aprovação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 29 de Outubro de 2019 - Pará Figueiredo -
Deputado Estadual



QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
PROJETO DE LEI Nº 532 / 19

Dispõe sobre o descarte de lixo cortante no Estado
do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º –Os banheiros públicos situados em aeroportos,
rodoviárias e afins, dentro do Estado do Maranhão, devem instalar
kits ou sistemas que possibilitem o descarte de lixo cortante.

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

Beckman” em São Luís, 29 de Outubro de 2019 - WELLINGTON DO
CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Os profissionais de coleta de lixo são diretamente afetados por

materiais cortantes descartados de forma incorreta, uma vez que
geralmente se machucam e acabam sofrendo cortes no corpo, podendo
até contraírem doenças em razão destes descartes incorretos. De acordo
com dirigentes das empresas responsáveis pela coleta de lixo, os
coletores convivem com o risco iminente a cada embalagem recolhida.
Praticamente todos os dias os coletores relatam aos superiores alguma
situação de risco envolvendo o descarte indiscriminado de objetos
cortantes e perfurantes, como cacos de vidros, seringas, lâmpadas
quebradas e até espetos de churrasquinhos. Além dos ferimentos,
objetos cortantes e perfurantes ainda oferecem riscos e doenças
infecciosas como Hepatite B e Aids.

 As grandes empresas ou locais de passagens, como aeroportos
e rodoviárias, diariamente recebem um fluxo muito grande de pessoas
e consequentemente de lixo, sendo o pior deles o lixo cortante, como
vidros, agulhas, latas de alumínio, entre outros. Uma medida para
amenizar a situação do descarte incorreto e os acidentes ocasionados
por eles, é oferecer locais corretos para descartes desses materiais
cortantes nestes estabelecimentos.

A presente propositura tem como finalidade prevenir acidentes
aos profissionais coletores de lixo, e consequentemente, diminuir o
risco de contaminação por algum tipo de doença, e é com base em tais
argumentos é que submeto aos meus pares a presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 29 de Outubro de 2019 - WELLINGTON DO
CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 609 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de
Resolução Nº 128/2019, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 29 DE OUTUBRO DE 2019. - Roberto
Costa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 31.10.19
EM: 30.10.19

REQUERIMENTO Nº 610 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja
encaminhada pedido de informações aos secretários Marcellus Ribeiro
Alves – Secretaria de Estado da Fazenda e Rafael Ribeiro Carvalho –
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, no tocante às compensações
financeiras e ambientas firmadas com o Estado do Maranhão no período
que compreende os últimos 10 anos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 29 de Outubro de 2019. - RILDO AMARAL
- DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 31.10.19
EM: 30.10.19

REQUERIMENTO Nº 611 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 160 do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa,
sejam solicitadas ao Secretário Municipal da Fazenda, o Sr. Délcio
Rodrigues, informações sobre o valor total atualizado das dívidas
vencidas e não pagas dos contribuintes (pessoa física e pessoa jurídica)
que possuem débitos relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN e ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU do município de São Luís/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 29 de outubro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 31.10.19
EM: 30.10.19

REQUERIMENTO N° 612 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que depois de ouvida a mesa, sejam justificadas as
minhas ausências das Sessões Plenárias realizadas no período de 21 a
23 de outubro do corrente ano, conforme documento em anexo.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Beckman,

São Luís – MA, em 29 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. 31.10.19
EM: 30.10.19

REQUERIMENTO Nº 613 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 158, inciso IX) requeiro a Vossa Excelência, que seja encaminhada
Mensagem de Pesar, aos Familiares (Fleuriza Ferreira Pereira-Esposa;
Simone Pereira - Filha; Renata Pereira- Filha e  Sérgio Pereira- Filho),
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo falecimento do
Senhor José Pereira da Silva , ocorrido em 26 de outubro do ano em
curso, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de outubro de 2019. -
ANTÔNIO PEREIRA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 31.10.19
EM: 30.10.19

REQUERIMENTO Nº 614 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação do Plenário, que seja enviados votos de aplausos ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flavio Dino; ao Prefeito
de São Luís, Edivaldo Holanda Junior ;ao Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Deputado Othelino Neto; a Associação dos
Criadores do Estado do Maranhão - ASCEM , na pessoa do seu
Presidente, Ivaldeci Mendonça; ao Presidente da Federação dos
Municípios, Prefeito Erlânio Xavier ; ao Senador Weverton Rocha; a
Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, Fabiola Vilar
Rodrigues e a Diretora Geral da Agencia Estadual de Defesa
Agropecuária-AGED , Fabiola Ewerton Mesquita, parabenizando-os
pelo empenho de todos para a realização da 61" EXPOEMA , que
ocorreu no período de 20 a 27 de outubro, com sucesso de público e de
transações comerciais, fruto do trabalho conjunto de todos que
suplantou as expectativas iniciais.

Plenário Dep. “Nagib Haicke/” do Palácio Manuel Beckman
de 29 de outubro de 2019. – Vinícius Louro – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 31.10.19
EM: 30.10.19

INDICAÇÃO Nº 1366 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 31/10/2019

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de ÔNIBUS ESCOLAR para os Municípios de Cachoeira
Grande, Icatu e Primeira Cruz.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
essas importantes cidades maranhenses, garantindo segurança e
qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 11 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1438 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício à Bancada Maranhense no Congresso Nacional, solicitando,
em havendo possibilidade, destinação de emendas parlamentares para
a Prefeitura de São Luís/MA, objetivando serviços de limpeza das
galerias e realização de drenagem nos bairros da Capital, especialmente
no bairro Coroado, em razão dos alagamentos corriqueiros no período
chuvoso nos últimos anos.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1439 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
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expediente ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, à
Secretária de Estado da Mulher, a Sra. Ana Mendonça e ao
Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, solicitando
acessibilidade nas carretas dos mamógrafos, bem como equipamentos
adaptados, de modo a ampliar o acesso à saúde das pessoas com
deficiência.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº1440 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando que sejam realizados serviços de limpeza das galerias
e obras de drenagem pluvial, em razão dos alagamentos corriqueiros
nos últimos anos, no período chuvoso, no bairro do Coroado, nesta
cidade.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 1441 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Prefeita
em exercício de Paço do Lumiar, senhora Maria Paula Azevedo
Desterro, para que autorize ao Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo, senhor Walburg Ribeiro Neto, que determine a drenagem
pluvial superficial e pavimentação da Avenida Pericumã e ruas
adjacentes, no bairro Sítio Grande, no município de Paço do Lumiar –
MA.

Tal solicitação se constitui por ser uma importante via de ligação
do bairro acima citado, mas infelizmente a via encontra-se
intrafegável e com sua via de acesso totalmente impossibilitada
para o tráfego de veículos e pedestres, inclusive na iminência de
casas serem invadidas pelas enchentes no próximo inverno, conforme
fotos em anexo.

A aprovação da presente proposição solicitada pelas lideranças
deste município em muito contribuirá com a melhoria da qualidade das
pessoas que ali vivem, residem e se locomovem, ensejando por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano da comunidade, uma vez que há a necessidade
urgente da melhoria na trafegabilidade daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 29 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 N° 1442 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, para que autorize ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Antônio
Araújo, que determine a pavimentação asfáltica do conjunto Altos do
Calhau, no município de São Luís – MA.

O prefeito Edvaldo Holanda Júnior implantou o Programa São
Luís em Obras, incluindo os serviços de pavimentação e drenagem por
toda a cidade, mas infelizmente até o presente momento o bairro do
Altos do Calhau não foi contemplado, diferente de outros
circunvizinhos a ele, tais como, Vinhais, Parque Shalon, dentre outros.

Tal solicitação se constitui por ser um importante bairro, onde
hoje moram cerca de 500 famílias e que infelizmente tá cheia de buracos
e totalmente intrafegável, com suas vias de acesso totalmente
impossibilitada para o tráfego de veículos e pedestres, com crateras
por toda a extensão das ruas, tornando-se altamente perigosa não
somente para os motoristas, mas também para os pedestres que por ali
se locomovem.

A aprovação da presente proposição solicitada pelas lideranças
deste bairro em muito contribuirá com a melhoria da qualidade das
pessoas que ali vivem, residem e se locomovem, ensejando por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano da comunidade, uma vez que há a necessidade
urgente da melhoria na trafegabilidade daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 24 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 N° 1443 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, para que autorize ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Antônio
Araújo, que determine a pavimentação asfáltica das Ruas, 01, 02, 03,
04 e 05 do Parque Guanabara, localizados no Planalto Aurora, no
município de São Luís – MA.

O prefeito Edvaldo Holanda Júnior implantou o Programa São
Luís em Obras, incluindo os serviços de pavimentação e drenagem por
toda a cidade, mas infelizmente até o presente momento estas ruas do
planalto aurora não foram contempladas, diferente de outros
circunvizinhos a ele.

Tal solicitação se constitui por serem importantes ruas, onde
hoje moram cerca de 300 (trezentas) famílias e que infelizmente tá
cheia de buracos e totalmente intrafegável, com suas vias de acesso
totalmente impossibilitada para o tráfego de veículos e pedestres,
com crateras por toda a extensão das ruas, tornando-se altamente
perigosa não somente para os motoristas, mas também para os
pedestres que por ali se locomovem.

A aprovação da presente proposição solicitada pelas lideranças
deste bairro em muito contribuirá com a melhoria da qualidade das
pessoas que ali vivem, residem e se locomovem, ensejando por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano da comunidade, uma vez que há a necessidade
urgente da melhoria na trafegabilidade daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 24 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.
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INDICAÇÃO N° 1444 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, para que autorize ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Antônio
Araújo, reiterando que determine a pavimentação asfáltica da estrada
do Pimenta que liga a avenida Luís Eduardo Magalhães aos bairros do
Vinhais, Altos do Calhau, Vila Conceição, Parque Shalom, dentre outros,
perfazendo o total de apenas 01 (um) quilômetro, no município de São
Luís – MA.

Tal solicitação se constitui por ser uma importante via de ligação
para os bairros acima citados, onde foi realizado um serviço paliativo
de tapa-buracos mas infelizmente a via encontra-se novamente
intrafegável e com sua via de acesso totalmente impossibilitada
para o tráfego de veículos e pedestres, sem calçamento, com crateras
por toda a sua extensão, tornando-se altamente perigosa não somente
para os motoristas, mas também para os pedestres que por ali se
locomovem, atendendo desta forma milhares de pessoas.

A aprovação da presente proposição solicitada pelas lideranças
destes bairros em muito contribuirá com a melhoria da qualidade das
pessoas que ali vivem, residem e se locomovem, ensejando por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano da comunidade, uma vez que há a necessidade
urgente da melhoria na trafegabilidade daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 24 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 1445 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, que determine providências, através do
ITERMA – Instituto de Terras do Estado do Maranhão, com vistas a
desenvolver levantamentos topográficos e estudos concernentes a
situação fundiária do município de Santa Inês/MA e, consequentemente,
a definição da competente titularidade das áreas passíveis de
regularização.

Município de grande destaque da região Oeste do Maranhão,
com aproximadamente 100 mil habitantes, segundo o IBGE (2019),
Santa Inês é uma das maiores cidades do estado e tem território com
uma área total (urbano e rural) de 600,479 km². Faz limite com os
municípios de Monção, Vitorino Freire, Bela Vista do Maranhão,
Pindaré-Mirim, Altamira do Maranhão e Tufilândia.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 29 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 1446 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhora Ana
Mendonça (Ana do Gás), Secretária da Mulher do Estado do Maranhão,

determinando o envio da CARRETA DA MULHER ao município de
Barra do Corda.

A referida indicação justifica-se pela necessidade de ofertar os
serviços de saúde para as mulheres, especialmente de prevenção de
cânceres de mama e colo do útero, além de proporcionar o acesso
às leis que protegem a mulher, visando reduzir os índices de
violências contra a mulher neste município e consequentemente
proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população
feminina de Barra do Corda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 29 de outubro de 2019. -  RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1447 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhora Ana
Mendonça (Ana do Gás), Secretária da Mulher do Estado do Maranhão,
determinando o envio da CARRETA DA MULHER ao município de
Jenipapo dos Vieiras.

A referida indicação justifica-se pela necessidade de ofertar os
serviços de saúde para as mulheres, especialmente de prevenção de
cânceres de mama e colo do útero, além de proporcionar o acesso
às leis que protegem a mulher, visando reduzir os índices de
violências contra a mulher neste município e consequentemente
proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população
feminina de Jenipapo dos Vieiras.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 29 de outubro de 2019. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1448 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhora Ana
Mendonça (Ana do Gás), Secretária da Mulher do Estado do Maranhão,
determinando o envio da CARRETA DA MULHER ao município de
Paulo Ramos.

A referida indicação justifica-se pela necessidade de ofertar os
serviços de saúde para as mulheres, especialmente de prevenção de
cânceres de mama e colo do útero, além de proporcionar o acesso
às leis que protegem a mulher, visando reduzir os índices de
violências contra a mulher neste município e consequentemente
proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população
feminina de Paulo Ramos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 29 de outubro de 2019. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1449 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
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Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura Senhor
Cleiton Noleto, solicitando a inclusão no orçamento do estado e
sua execução do asfaltamento da MA 331, que liga os municípios
de Governador Luís Rocha e Governador Eugenio Barros tem
sua extensão tão somente de 16 km até chegar a Br 226.

A presente indicação atende as demandas das comunidades
que tem como anseio a pavimentação desta rodovia estadual ligando os
municípios a uma grande rodovia federal.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 29 DE OUTUBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1450 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA,
SENHOR CLAYTON NOLETO, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS
NO SENTIDO DE DETERMINAR A RECUPERAÇÃO
ASFÁLTICA DA RODOVIA MA 209, TRECHO DE
APROXIMADAMENTE 70 QUILÔMETROS, QUE LIGA O
POVOADO BACABEIRA AO MUNICIPIO DE TURIAÇU,
considerando que infraestrutura em asfalto produz uma dinâmica de
desenvolvimento econômico, social e político, além do que há um
compromisso de Governo, em “alavancar um ciclo de prosperidade
para todos os maranhenses” e virar a página da história sob o ponto de
vista da cidadania.

O estado atual da infraestrutura asfáltica é dos piores, às
rodovias estão quase que intrafegáveis, as fortes chuvas que caíram na
região, “arrasou” com a pavimentação asfáltica das rodovias.

Infraestrutura em estradas tem um imenso valor econômico,
assim como, tem importância para a segurança do transporte modal
rodoviário de cargas e de passageiros e para o intercâmbio cultural
entre as cidades.

Essa rodovia, MA 209, é de uma importância social, política,
econômica, estratégica e turística sem precedentes, para a cidade de
Turiaçu e região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 29 de
outubro de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

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

INDICAÇÃO Nº 1451 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva
solicitando a construção de uma ponte que liga o povoado Manga ao
povoado Santa Rosa do Município de Araioses

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
investimento estrutural na  extensão da via, para garantir o direito de ir
e vir das pessoas, principalmente por trata-se de uma via muito
importante, por se constituir acesso que liga o povoado Manga ou
povoado Santa Rosa, sendo inclusive via de acesso dos moradores
entre suas residências e seus locais de trabalho, estudos e lazer.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 29 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1452 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de Araioses

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
essa importante cidade maranhense, melhorando assim o deslocamento
de pessoas em toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 29 DE AGOSTO DE 2019.
- WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1453 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de ÔNIBUS ESCOLAR para os Municípios de Alto
Alegre do Maranhão e Arari.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
essas importantes cidades maranhenses, garantindo segurança e
qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 21 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1454 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de ÔNIBUS ESCOLAR para os Municípios de Joselândia
e Esperantinópolis.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
essas importantes cidades maranhenses, garantindo segurança e
qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 23 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1455 / 19

Senhor Presidente,

Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLAVIO DINO, solicitando providências, no sentido de determinar A
CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
INTEGRAL, ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL, NO
MUNICÍPIO DE CENTRO DO GUILHERME, reafirmando o
compromisso do Governo de Vossa Excelência, em “alavancar um ciclo
de prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página da história
sob o ponto de vista da cidadania.

O Ensino Médio Integrado em Tempo Integral compreende
um dos eixos estruturantes do Programa “Escola Digna” que, tem por
escopo consolidar o projeto de Educação Básica de qualidade no Estado
do Maranhão.

O Núcleo de Educação Integral será parte integrante do
processo de educação que engloba a ação básica do ensinar e do aprender
em uma sociedade.

Não há desenvolvimento social e econômico sem investimentos
pesados em Educação. Em lugar nenhum do mundo, um país conseguiu
atingir um nível de desenvolvimento desejável sem investir
substancialmente em educação.

Educação se constitui um motor para a expansão econômica e,
ao mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento social e político.

Para construirmos o Maranhão do futuro, é necessário que os
gestores dos recursos públicos destinem mais recursos para serem
investidos em saber e tecnologia, melhorando a qualidade do ensino
público e qualificando ainda mais nossos jovens, para poderem enfrentar
o competitivo mercado de trabalho.

Investir em capital humano é o caminho para que consigamos
transformar a nossa sociedade, através de uma educação com mais
qualidade. Educação deve ser a meta prioritária de todos os governantes.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 29 de
outubro de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1456 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
SENHOR JEFFERSON PORTELA, solicitando providências, no
sentido de determinar QUE SEJA INSTALADO CÂMERAS DE
VIGILÂNCIA, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO
BAIRRO COHATRAC, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS (MA),
considerando a dinâmica social, política e econômica com que tem se
desenvolvido o referido bairro, e, que, devido a esses fatores cresce
paralelamente o número de crimes, assaltos de toda ordem, em alguns
casos com vítimas.

O uso da tecnologia em favor da segurança pública, possibilita
aos gestores públicos otimizarem o trabalho da polícia, de forma a
produzirem melhores resultados na preservação da ordem pública diante

do crescimento da violência, principalmente nos centros urbanos das
grandes cidades.

Câmeras de Vigilância são uma ferramenta de apoio à prevenção
e combate à criminalidade. Estatísticas oficiais demonstram resultados
bastante significativos na redução de crimes e contravenções, em áreas
que têm cobertura através de Sistema de Câmeras de Vigilância em vias
públicas.

A nossa propositura visa exclusivamente chamar a atenção das
autoridades de segurança pública, para a necessidade de empregar
imediatamente essa ferramenta, já utilizada em áreas urbanas da capital
São Luís, em um dos bairros mais populosos e que devido à forte
dinâmica de crescimento, cresce também o crime.

Portanto, peço a Sua Excelência, o Secretário, que a nossa
propositura seja incluída nas ações da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, ainda no exercício de 2019.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 29 de
outubro de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

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

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

III - ORDEM DO DIA

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei nº 216, de autoria da Deputada Detinha. A
Deputada está ausente. Fica transferido para a próxima Sessão. Projeto
de Lei nº 306, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto nº 475, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa. O Deputado está ausente, fica transferido para
próxima Sessão. Projeto de Lei nº 352/2019, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa nº 075/2019, de autoria do Deputada Daniella Tema (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 086/2019,
de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá. O Deputado está ausente,
transferido para próxima Sessão. Assim como o item 7, 8 e o 9
transferidos para próxima Sessão. Passemos para o item 10. Projeto
de Resolução Legislativa nº 056, de autoria da Comissão de Constituição
e Justiça. O Projeto de Resolução nº 056 será retirado da Ordem do
Dia, em virtude da apresentação de Emenda, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, recebido nos termos do artigo nº 167 do Regimento
Interno. Determino a publicação da Emenda e a sua remessa à CCJ.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento 598/2019, de
autoria do Deputado Ciro Neto. O Deputado está ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. Requerimento 606/2019, de autoria
do Deputado Antônio Pereira, (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente,
Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael, é referente a este requerimento?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Sim.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Exa. está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
homenagear o Deputado Antônio Pereira, porque essa discussão é de
fundamental importância para o estado. Nós, inclusive, há uns 15 dias
debatemos esse assunto na tribuna. E é importante que V. Exa., como
Presidente da Casa, instale essa comissão, o mais rápido possível,
para que a gente possa iniciar as discussões, ainda neste mês de novembro
para ajudar, inclusive, a Secretaria de Estado de Saúde a atualizar essa
Programação Pactuada e Integrada, que desse 2004 não é atualizada. E
o Deputado Antônio Pereira, em conversas com ele e com outros
deputados, a gente viu a necessidade da Assembleia Legislativa puxar
esse debate aqui para Assembleia, fazer as audiências públicas
necessárias. Até porque a SES já iniciou o estudo de regionalização.
Algumas regionais já apresentaram a capacidade instalada, mas outras,
não. E quando você tem um lençol único para cobrir todo o estado, há
sempre aí o conflito de interesses, mas nada melhor do que a Assembleia
Legislativa para trazer o debate aqui para esta Casa, para que a gente
possa avançar nessa questão e o Estado do Maranhão cumprir aquilo
que o Ministério da Saúde determina, que é a Programação Pactuada
atualizada, inclusive, a fim de atualizar a tabela do SUS e credenciar
novos serviços que o Estado do Maranhão tanto precisa, por exemplo,
os hospitais macrorregionais.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pela ordem,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Realmente,
em 2004, a PPI hoje vigente no Estado do Maranhão, com uma pequena
alteração em 2006. Inclusive o próprio nome, hoje, o Ministério da
Saúde já mudou. Nós colocamos PPI, mas, na realidade, hoje, é PRI.
Então essa adequação formal, nós faremos no momento devido, a
adequação do nome, do novo nome, ao novo nome.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em discussão. Em votação. Os senhores Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 608/
2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê).

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, se não houver objeção, gostaria que votássemos esse projeto
assim que V. Exa. encerrasse a Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vamos só apreciar o Requerimento, Deputado Rafael. Em
discussão. Em votação. Os senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A proposta do Deputado Rafael,
não havendo objeção entre os presentes, nós podemos apreciar o
projeto. Em discussão o Projeto de Lei nº 455, de autoria do Poder
Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº 601/2019,
item 15 da pauta. Como o autor está ausente nós não vamos apreciar,
Requerimento nº 604/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê).
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quinta-
feira, 31 de outubro: Requerimento nº 609/2019, de autoria do Deputado
Roberto Costa, Requerimento nº 610/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, Requerimento nº 611/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, Requerimento nº 612/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, Requerimento nº 613/2019, de autoria do Deputado
Antônio Pereira.

IV - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio, por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão
desta sessão, venho hoje de uma maneira muito especial abordar pela
primeira vez, da tribuna desta Casa, um tema que estamos dialogando
com a cidade de Imperatriz. Todos sabem que sou pré-candidato a
Prefeito de Imperatriz, mas nunca abordei este assunto aqui desta
Tribuna. E hoje de uma maneira muito especial venho falar desse desafio
e do momento que nos traz por meio do movimento: “Imperatriz Pode
Mais”. Eu lembro, Presidente, o primeiro discurso que fiz desta Tribuna
logo no ano de 2015 quando tomamos posse, aqui na Assembleia
Legislativa, foi um momento muito especial. Lembro também do
primeiro discurso que fiz após ser reeleito, no ano passado, foi para
mim um discurso muito especial. Como é também muito especial este
momento em que falo pela primeira vez desta tribuna, que me deu voz,
que já me trouxe a oportunidade de representar o meu povo em tantas
causas e conseguimos resolver tantos problemas da nossa região, tanto
por esta tribuna como pela nossa luta itinerante, de articulação, de
busca. Eu venho pela primeira vez também em um momento muito
especial, tal qual o primeiro discurso quando fui eleito, tal qual o
primeiro discurso quando fui reeleito, eu venho hoje, pela primeira
vez, falar desta tribuna; a tribuna que nos dá voz, todos os dias, para
representar o povo, sobretudo, da região Tocantina e da nossa querida
Imperatriz, eu venho falar deste movimento. Deputado Wendell Lages,
cheguei a esta Casa como um dos improváveis, talvez até alguém diria
que impossível ser eleito Deputado Estadual nas circunstâncias que
disputei no ano de 2014. Deputada Cleide, de uma maneira muito
especial, me marca quando fui conversar pela primeira vez com o
Presidente Humberto, eu fui à casa de vocês e fui manifestar o meu
voto ao Presidente Humberto Coutinho, sem ele ao menos me pedir. A
gente ainda não havia tomado posse e fui à casa de vocês, e ele me fez
a seguinte pergunta: Meu filho, como é que você chegou aqui? Você
tem algum padrinho forte? Você tem algum prefeito? Quem foi que te
apoiou, meu filho, para você estar aqui? Você tinha uma grande
estrutura? Como é que foi isso? E eu fui falar a ele que eu sou fruto dos
sonhos, sobretudo, do povo de Imperatriz, receber um abraço do povo
de Imperatriz é algo muito forte. E eu explicava ao Presidente Humberto,
o carinho do povo de Imperatriz. Carinho este também demonstrado
com o Deputado Rildo Amaral, que sabe a força de um abraço de
Imperatriz como nos impulsiona e nos coloca numa condição de
improváveis para uma condição de certeza de representar o nosso
povo. Quando Imperatriz abraça é algo muito forte e eu que disputei
em 2010 para Deputado Estadual e não fui eleito, que tive a honra de
ser o Vereador mais votado de Imperatriz de 2012, o Deputado mais
votado em 2014 e também em 2018, guardo comigo a gratidão eterna
desse carinho, do respeito e a obrigação de honrar a confiança do nosso
povo de Imperatriz, de toda a região e de todo o Maranhão. Mas o
abraço de Imperatriz é algo inconfundível. Deputado Edivaldo, o tempo
nos dá amadurecimento, o tempo nos traz experiência, nos traz a
segurança de estarmos dando passos seguros, sobretudo quando a
gente tem a convicção que a gente não constrói uma caminhada sozinho,
não se constrói sozinho. Quem anda sozinho não consegue ultrapassar
os desafios que a vida, que a política, que a rotina traz. É preciso ter o
senso de companheirismo, é preciso ter o senso de trabalho coletivo. E
neste sentido, nós estamos construindo um novo desafio, que ultrapassa
a minha pessoa, que ultrapassa os limites do meu partido, que ultrapassa
os limites do nosso campo político ou do nosso grupo político, mas
que traz o povo de Imperatriz como prioridade. O movimento
“Imperatriz pode mais”, lançado há exatamente dois meses. No dia 30
de agosto, nós lançamos, em Imperatriz, um movimento. Não era uma
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pré-candidatura; era um movimento de dialogar com a cidade de
Imperatriz, de discutir com a cidade, Deputado Arnaldo Melo, de
ouvir a cidade e de propor algo à cidade. “Imperatriz Pode Mais” trata
exatamente do orgulho do nosso povo, da altivez do nosso povo. O
nosso povo de Imperatriz tem um orgulho da cidade que tem, do povo
que tem, de tudo o que foi construído, dos sonhos da cidade. A nossa
cidade de Imperatriz é uma cidade que consegue integrar toda uma
macrorregião, contribuir e também receber a influência de toda esta
macrorregião. A força de Imperatriz é algo inquestionável. Seja no
sentido cultural, social, econômico, político, Imperatriz é uma cidade
muito forte. E, nesse sentido de valorizar a força do nosso povo, o
empreendedorismo, a garra, o trabalho, o sonho ideal do nosso povo
de Imperatriz, nós lançamos esse movimento no sentido de dizer,
claramente, que Imperatriz pode mais. Infelizmente, vivemos a
frustração no cenário municipal de promessas que não se concretizaram,
de promessas que foram dadas e vendida uma facilidade, mas que não
se concretizaram. E o povo de Imperatriz inquieto, que dá oportunidade,
mas exige resultados, exige resultados. Deputada Cleide, o Deputado
Humberto sempre me dizia, tantas vezes que eu sentava a seu lado, ele
falava: “Filho, Imperatriz te dá oportunidade, mas ela tira se você não
corresponder. Corresponda, trabalhe bastante”. E ouvi aquelas palavras
com experiência de quem já estava aqui há muitos mandatos e tinha
convivido com muitos representantes da cidade e honrei esta confiança.
Conclui o primeiro mandato...

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Um
aparte, Deputado Marco Aurélio...

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado
Marco, quando puder me coloque também na fila.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu gostaria
também de aparteá-lo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Será uma satisfação ouvi-los em seguida...

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Deputado
Marco, eu pedi desde ontem, só para lembrar.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Está certo, Deputado Glalbert. Será uma satisfação receber aparte de
todos vocês.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Deputado
Rildo Amaral, também, de Imperatriz tem prioridade.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Então o Deputado Rildo Amaral vai falar primeiro. Vocês me
desculpem...

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Eu segundo,
porque eu já pedi para ele desde a semana passada.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Logo em seguida, em abro o espaço a todos.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Marco
Aurélio, se sobrar um espaço aí para o seu amigo aqui, queria um
aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Tenha certeza que sobrará, Deputado Rigo. Nós unimos lideranças
da cidade. Nós unimos diversos partidos da cidade; e o caminho foi
natural. Não foi qualquer imposição nem do meu partido, nem do
Governador, nem minha. Foi o diálogo que construiu este momento.

Secretário Clayton Noleto, que é uma pessoa tem uma contribuição
fantástica em Imperatriz, que tem a legitimidade de ser pré-candidato
em Imperatriz, renunciou sua pretensão e falou “Serei pré-candidato
junto com você”; O Deputado Rildo Amaral, liderança mais do que
consolidada, um grande companheiro, amigo e que eu sei a força política
do Rildo, disputamos três eleições como concorrentes, uma como
vereador e duas como deputado e sei exatamente a confiança que a
população de Imperatriz tem no Rildo, a saber, nós dois juntos somamos
quase 50 mil votos em Imperatriz. Cerca de 40% dos votos de
Imperatriz foram depositados na confiança do Rildo ou em mim. O
Rildo estaria pronto para ser, e está pronto para ser um pré-candidato,
e em uma primeira conversa compreendeu o nosso desafio de geração,
e falou: “Marco; nós não vamos nos dividir, nós vamos é ajudar a
cidade a sair da situação que está”. E nesse sentido hoje completa dois
meses que lançamos o Movimento Imperatriz Pode Mais e com grande
alegria temos dialogado nas ruas de Imperatriz, nos bairros de
Imperatriz, ouvindo as pessoas. E venho com grande alegria nesta
manhã de hoje, dois meses depois de lançado este movimento falar
com grande alegria, desta tribuna, que me deu uma voz muito importante
para representar o meu povo, da alegria de estar compartilhando com
todos os nossos amigos e amigas de Imperatriz, com as lideranças,
com os partidos políticos o desafio de um movimento legítimo, de um
movimento integrado com toda a população e de um movimento que
coloca o nosso povo em primeiro lugar. Ouço o Deputado Rildo Amaral,
nosso grande companheiro, e em seguida o Deputado Glalbert Cutrim,
depois ouviremos os demais.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA –
Excelência, eu pedi o aparte primeiro.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Edivaldo, eu posso dizer que eu amo V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Eu só
abro para Rildo Amaral, porque se declarou de Imperatriz e com
prioridade absoluta.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rildo, como é que vai ser?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Deputado
Marco, por eu entender que, na fila por idade, os idosos têm preferência,
eu gostaria de conceder ao meu amigo Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Edivaldo, nosso jovem. Por gentileza, Deputado Edivaldo.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
- Deputado Marco Aurélio, é só abrir a televisão, o rádio, a internet
para perceber que o mundo vive em verdadeiras trevas, escuridão moral
e V. Ex.ª é uma luz nessa escuridão moral da política no Brasil, V. Ex.ª
é uma referência na sua cidade de Imperatriz, uma semente lançada por
aquela cidade tão importante, progressista, que abriu os braços para o
Brasil inteiro. Visitei aquela cidade do seu início, o Brasil esteve ali e
permaneceu, hoje é aquela capital respeitada, importante,
desenvolvimentista que abraçou V. Ex.ª desde o primeiro instante como
professor e como político, político da base, vereador, aquele político
que está no contato com a comunidade, com os problemas dos bairros,
com os problemas primeiros das pessoas. V. Ex.ª aqui nesta Casa,
Deputado Marco Aurélio, é admirado por todos os Deputados, colegas
de Vossa Excelência, pelo seu comportamento, pela sua forma de
atuação, pela defesa que V. Ex.ª sempre fez, sobretudo, de Imperatriz,
e isso é importante. Você reconhecer no seu mandato aqueles que lhe
abraçaram e que confiaram em você. Você desenvolve um mandato
nesta Casa, voltado para o progresso da região Tocantina, pessoalmente,
para a cidade de Imperatriz. E eu fico feliz de ser seu colega e já no final
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de uma carreira política que Deus permitiu que eu percorresse, poder
conviver com V. Ex.ª e ver que a política não é feita de mau-caratismo.
Infelizmente, a política hoje é cheia de mau-caráter, de pessoas
desonestas, de pessoas que não respeitam os colegas, de pessoas que
querem atropelar a qualquer custo os seus companheiros para fazer
uma carreira política. V. Ex.ª, Deputado, tem sido uma referência para
todos nós, e eu me sinto feliz por isto, por viver este mandato aqui
com Vossa Excelência, conviver com Vossa Excelência, aprender, embora
eu já tenha algumas décadas na política, mas tenho aprendido aqui com
outros companheiros, mas tenho aprendido muito com V. Ex.ª. Hoje
esta mocidade, esta juventude ensina muito mais para nós. Antigamente,
eram os idosos, os velhos que transmitiam conhecimento. Hoje é a
juventude que traz conhecimento para nós. Olha o Deputado Rildo
Amaral, olha esta parceria inteligente, importante para o Maranhão,
para uma região, região rica de talentos. E eu só tenho aqui a agradecer
a Deus pela convivência que tenho tido com todos os companheiros,
por aprender a conhecê-los, mas, particularmente, por ver o seu jeito
simples, humilde, tranquilo, sempre tranquilo, mas sempre preocupado
em defender a sua gente, em defender o seu povo. Deputado, parabéns!
A Deus o meu muito obrigado por ter me permitido conviver com
V.Exa., no final da minha carreira política, no Plenário desta Casa
Legislativa. Um abraço e que Deus te abençoe sempre!

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Edivaldo Holanda, eu fico muito agradecido com suas
palavras. São palavras que nos honram, só me permita discordar quando
V.Exa. diz que está encerrando sua trajetória, tem muito ainda o que
percorrer e tem muito o que nos ensinar e tem muito o que ajudar ainda
o Maranhão. Tenho certeza de que fará muito ainda por este estado.
Muito obrigado. Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) –
Deputado Marco, eu queria, na verdade, referendar tudo dito aqui pelo
Deputado Edivaldo Holanda e dizer que os mais jovens nos ensinam,
inclusive o que não fazer, e com V.Exa. eu tenho aprendido muito o que
fazer aqui. Enquanto a cidade de Imperatriz, quanto o próprio estado
do Maranhão, por nós estarmos numa importante cidade igual a
Imperatriz esperava que nos nós digladiássemos aqui por conta do
comando de Imperatriz.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Tinha até banner que fizeram no grupo dos Deputados.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Foi, foi o
Deputado Yglésio, mas eu não digo que foi ele. E enquanto todos
esperavam que nós nos digladiássemos aqui, muito pelo contrário, nós
juntamos forças desde o primeiro dia e ajudamos. Inclusive estamos
ajudando a resolver vários problemas graves na cidade de Imperatriz e
da região. A prova disso é que as nossas emendas para o Hospital
Macrorregional tem diminuído a fila da incompetência da gestão
municipal em Imperatriz. Isso é fruto do nosso trabalho. Um problema
histórico, porque, várias vezes, eu vim aqui na tribuna falar da falta
d’água no bairro da Vilinha e Parque Alvorada, um grande reduto em
Imperatriz. Nós também já estamos ajudando a resolver. Inclusive já
está em finalização do problema, fruto de emendas parlamentares
nossas. E quando V. Exa. nos convidou para um almoço e, em menos de
quinze minutos, nós decidimos que V. Exa. seria o nosso pré-candidato
a prefeito em Imperatriz, eu tinha certeza que ali eu também estaria
fazendo parte do comando de Imperatriz, de cuidar de Imperatriz,
porque V. Exa. carrega em si uma responsabilidade muito grande com o
nosso povo. E a gente além de ter quase 50% dos votos de Imperatriz...
No nosso bairro, Deputados, eu e o Deputado Marco Aurélio tiramos
mais de 80% dos votos. Nós dois somos do mesmo bairro e a cidade de
Imperatriz se alegara hoje e mostra que nós escolhemos um caminho
único e que não tem mais volta. Imperatriz pode mais. Imperatriz
pode ter mais emprego; Imperatriz pode ter mais renda; Imperatriz

pode ter mais saúde; Imperatriz pode ter mais alegria. E desde 2012,
2013, quando nós ganhamos juntos para vereador, um reconhece os
valores de líder e valores de preocupação com a cidade de Imperatriz.
E aqui cumprimento os vereadores de Edison Lobão que estão aqui, de
Ribeirãozinho, o Gleison e o Vereador Boaz, que são testemunhas ali
na cidade vizinha da nossa luta por aquela região. E eu queria dizer,
Marco, que o teu caminho, o caminho da cidade de Imperatriz está em
nossas mãos para ajudar a resolver os graves problemas históricos. E
essa história, quando nós decidimos que Imperatriz pode mais, é porque
nós decidimos também que eles podem ter fim. E esse fim vai ser com
a sua eleição e com as soluções junto com o nosso Governador Flávio
Dino e o nosso Presidente da Assembleia Othelino, que tem dado esse
apoio ao nosso projeto de que Imperatriz pode realmente muito mais
do que a gente tem visto até agora.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Muito obrigado, Deputado Rildo. Não deixo de agradecer o apoio que
Vossa Excelência traz com sua família, com os seus amigos de confiança
a este projeto. E o apoio de Vossa Excelência foi um dos pontos
fundamentais para, nesses dois meses, avançarmos como avançamos,
como Vossa Excelência bem sabe. Muito obrigado de coração. Deputado
Glalbert, em seguida, Deputado Adelmo, depois Presidente Othelino.
Depois, nós continuamos com os demais. Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (aparte) –
Deputado Marco, eu acho que, assim como a grande maioria aqui da
Casa já esperava por um discurso seu em relação à pré-candidatura a
prefeito da cidade de Imperatriz. E eu queria fazer um registro aqui de
alguns pontos, para mim, talvez o mais importante. Eu venho
aprendendo com Vossa Excelência há 5 anos com essa convivência que
nós temos aqui dentro da Casa. Eu tive a satisfação de ser liderado por
V. Exa. no nosso Bloco por duas vezes e, agora, novamente, a satisfação
de tê-lo como Presidente da CCJ, presidindo a mais importante comissão
da Casa com muita maestria, com muita segurança e nos dando a
segurança também de podermos expor nossas ideias, de poder conversar
sempre. Mas uma pessoa que eu tenho uma amizade rápida, que criamos
uma amizade muito rápida e uma consideração muito grande e pelo
gesto que ele fez por V. Ex.ª me fez admirá-lo ainda mais. Eu preciso
fazer a referência ao Deputado Rildo Amaral, pela maturidade política
que teve, que está tendo e que tenho certeza que continuará tendo ao
seu lado no município de Imperatriz. Não é fácil a pessoa ser eleita
como os dois foram, 90% da eleição na cidade de Imperatriz V. Exas.
disputaram voto a voto ali, parecia uma eleição de prefeito e a maturidade
que o Deputado Rildo teve de enxergar que o momento era o seu, isso
me deixa muito feliz. E o Deputado Rildo, em 9 meses de mandato que
temos, já mostrou essa maturidade dele e eu parabenizo aqui também
o nosso amigo Rildo Amaral por esse gesto importante. E eu não posso
deixar de frisar que é uma mistura de sentimentos. Eu tenho certeza
que depois do dia, acho que é dia 02 de outubro...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– 04 de outubro.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - 04 de
outubro a eleição do ano que vem.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Estou contando os dias.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - No dia
05 de outubro estaremos aqui felizes por sua eleição, mas ao mesmo
tempo vai vir uma mistura de tristeza, porque nós vamos deixar de ter
um grande Deputado aqui dentro, um Deputado que é líder, um
Deputado que sabe coordenar e que, com certeza, foi um dos Deputados
que mais me ajudou aqui dentro da Casa a amadurecer como pessoa,
como político e também como cidadão. Eu quero fazer um registro,
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Deputado Marco Aurélio, do dia que eu lhe conheci. Eu lhe conheci eu
estava dentro do carro, lá em Imperatriz, e parei no sinal, nós paramos
e V. Ex.ª veio panfletando...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Campanha de 2014.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Na
campanha de 2014. E eu quero lhe dizer aqui, de antemão, para todo o
Maranhão ouvir, para todo o Brasil e para todas as pessoas que estão
ouvindo, que da mesma forma que eu lhe olhei panfletando naquele
dia, eu também serei um soldado para panfletar para V. Ex.ª, se V. Ex.ª
assim precisar. Então parabéns, eu tenho certeza que no dia 04 de
outubro do ano que vem a gente vai ter a grata satisfação e a alegria de
vê-lo ganhando a eleição lá Imperatriz. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Glalbert, muito obrigado pelas palavras, pela lembrança,
pela amizade, pela lealdade e precisaremos sim do apoio de V. Ex.ª, que
é uma pessoa digna e que muito tem ajudado este Parlamento e ao
nosso povo do Maranhão. Muito obrigado de coração. Deputado
Adelmo e em seguida o Presidente Othelino.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – E depois o
Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Professor
Marco Aurélio, o Deputado Wendell também.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Também, Deputado. Eu agradeço demais e vamos ter oportunidade
para ouvir a todos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Só para
consignar, Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Duarte, também muito obrigado. Pois não Deputado
Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (aparte) –
Querido amigo Deputado Marcos Aurélio, imensa alegria de poder
falar um pouco desse seu projeto, projeto de Imperatriz: “Imperatriz
Pode Mais”. Pode sim. Pode muito mais. Eu ainda pouco estava sentado
ali na bancada da Presidência e recebi a Deputada Mical chegando a
fazer uma solicitação para V. Ex.ª. V. Ex.ª que tem um coração imenso
cedeu o seu momento de fala para a Deputada Mical, mostrando...
estou citando esse exemplo para mostrar da qualidade que V. Ex.ª tem,
da maneira como V. Ex.ª se conduz aqui. Para nós não é surpresa
nenhuma V. Ex.ª subir na tribuna, falar de sua pré-candidatura a
Imperatriz e tantos e tantos companheiros e colegas parlamentares
querendo aparteá-lo para dar a V. Ex.ª mais força, mais condições de
levar esse projeto adiante, que é o “Imperatriz Pode Mais”. Por isso
eu também faço aqui uso deste momento do microfone para lhe dizer:
Estou na torcida, vou para as trincheiras, vou para luta junto com V.
Ex.ª. no momento que V. Ex.ª achar necessário nos acione e tenha
certeza de que Imperatriz vai ganhar muito mais com V. Ex.ª, pela
experiência, pela humildade, pelo seu compromisso, por ter vindo da
base. E eu só acredito no bom político quando ele vem da base, lá de
baixo, principalmente quando ele é vereador. E eu sempre digo nos
locais aonde eu passo, vereador é aquele que vê a dor, que sente a
necessidade do povo, inicialmente. E V. Ex.ª foi por muitas vezes
vereador, mostrou o seu compromisso com a população, se reelegeu,
foi deputado estadual, se reelegeu e certamente será o próximo prefeito
de Imperatriz. Conte comigo! Boa sorte! E que Deus o abençoe hoje e
sempre!

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Adelmo, muito obrigado pelas palavras, nosso companheiro
de partido e de lutas. Muito obrigado. Presidente Othelino Neto, que
satisfação a sua participação.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, eu fico muito feliz em ver o seu entusiasmo
para participar das eleições municipais do ano que vem na querida e
importante cidade de Imperatriz, porque sou testemunha nesses quase
cinco anos de convívio que temos como deputados estaduais, da sua
dedicação à cidade de Imperatriz. O quanto V. Ex.ª dedicou esforços
políticos, além das suas Emendas Parlamentares, para fazer do seu
mandato um instrumento para melhorar a vida daquelas pessoas. Vi
quantos avanços objetivos e concretos o seu mandato permitiu e permite
à população de Imperatriz. Me refiro a escolas que foram construídas,
a partir de emendas sua, me refiro à sua luta pela UemaSul, que hoje é
uma realidade naquela região, me refiro a outras tantas lutas. Me refiro,
por exemplo, à questão da bonificação que foi uma luta que V. Ex.ª
travou até que obtivesse êxito. Enfim, são muitas as lutas. Me refiro
também à questão da disponibilização da Emenda para permitir o
mutirão de cirurgias, lá em Imperatriz. Enfim, é por esse testemunho é
que me empolgo muito com esta sua dedicação ao projeto municipal do
ano que vem. Eu sei que a população de Imperatriz tem uma autonomia
muito própria, ela própria escolhe os seus caminhos. Eu fico cada vez
mais empolgado, quando vejo, pelas pesquisas de opinião, que V. Ex.ª
já lidera esse movimento, para resgatar a cidade de Imperatriz, no que
diz respeito às obrigações da administração municipal. E quando vejo
também o Deputado Rildo Amaral, que inicia o mandado de Deputado
Estadual, vocês juntos em favor da cidade de Imperatriz. O Deputado
Rildo, que inclusive abdicou de uma possível pré-candidatura, para
que vocês juntos, não só fizessem uma rediscussão daquilo que a
Prefeitura de Imperatriz pode e deve fazer pela cidade, mas para que
obtendo a vitória nas urnas, no ano que vem, vocês possam governar
juntos e ajudar a melhorar a vida da população de Imperatriz. Vocês
dois juntos liderando esse movimento, vocês vão ajudar muito aquela
cidade e vão fazer muito bonito na cidade de Imperatriz. Eu tenho
certeza de que Imperatriz, de fato, pode mais e sob a liderança, sua
liderança, a liderança do Deputado Rildo e com a compreensão que a
sociedade de Imperatriz tem, vai ser um belo projeto que vai fazer
muito bem para Imperatriz e para o Maranhão. Parabéns, avante e siga
a sua luta!

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, Presidente Othelino, ouvir essas palavras de V.
Ex.ª, que tem me ajudado em tantas dessas causas que V. Ex.ª menciona...

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Deputado Marco...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Logo em seguida, Deputada...

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Sem interromper, mas eu gostaria só de ....

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Está bem. Eu peço só a compreensão do tempo de V.Exa., Presidente
Othelino. Muito obrigado pelas palavras, Presidente Othelino Neto.
Deputado Roberto Costa, em seguida, Deputado Duarte Júnior e vamos
ouvir todos...

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Deputado, eu sou prioridade.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO

– Então, Deputado Roberto, vamos ouvir primeiro a Deputada Cleide...

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Vamos
escutar a Deputada Cleide também, Deputado Marco Aurélio

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Obrigada a vocês pela compreensão. Marco, eu tenho um carinho por
você pessoal de afeto, de gratidão, porque V. Exa. é uma pessoa humilde,
uma pessoa séria, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que faz o seu
trabalho sem olhar o dos outros. Para V. Exa., o que vale é o seu
trabalho. E essa gratidão minha eu devo lembrar aqui, como você ia em
São Paulo com sua esposa, um beijo nela, V. Exa. foi várias vezes nos
visitar e a gente sentia um conforto muito grande. Parece que V. Exa.
tinha uma aura de bondade, de reconhecimento; e eu não posso esquecer
disso. Muito obrigada. E tenho certeza que V. Exa. com o Deputado
Rildo... O Deputado Rildo teve sua origem nas terras de meu sogro,
que é uma honra para mim. Ele já me falou isso. E com certeza eu
estarei junto aos demais deputados para lhe apoiar na sua terra, que eu
tanto admiro e respeito. Obrigada. Obrigada, Roberto.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado pelo carinho, querida amiga Deputada Cleide
Coutinho. Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado
Marco, eu primeiro quero destacar nas suas falas esse pré-lançamento
da sua pré-candidatura a Imperatriz. Nós temos uma posição, eu como
emedebista. Nosso partido lá defende uma candidatura própria na
cidade, mas eu não posso também me fugir de tecer alguns comentários,
primeiro, a relação que eu sempre tive com você nesta Casa.
Independente das posições políticas que tivemos aqui, mas você sempre
foi um cidadão que respeitou todas as nossas posições, foi sempre um
parceiro. É um parceiro, é um amigo que, em todos os momentos que
eu sempre precisei, sempre me estendeu a mão. Acredito que o perfil
da política que você tem feito nos seus mandatos tem consolidado, na
verdade, a sua grande liderança na cidade de Imperatriz e na região.
Para mim, a maior prova disso é a força da sua habilidade, de conseguir,
inclusive, um apoio do nosso querido Deputado Rildo Amaral, que
também eu tenho todo um carinho, todo o respeito. O Rildo, quando
eu tive uma votação em Imperatriz, foi graças ao Rildo, que nem
vereador era e que me ajudou muito naquele período. Mas, hoje, como
deputado, também ele sendo uma grande liderança de Imperatriz, mas,
hoje, consolidado neste projeto que tem o Deputado Marco Aurélio,
como grande comandante. Então você sabe que eu torço por você.
Espero que você tenha sempre sucesso nos seus embates políticos.
Independentemente da posição que tenhamos lá, mas também terei a
minha torcida pelo Deputado Marco Aurélio, por tudo aquilo que ele
construiu nesta Casa e, acima de tudo, por tudo aquilo que ele sempre
fez no seu mandato, a porta da esperança da cidade de Imperatriz, do
povo de Imperatriz. V. Exa. usou o seu mandato, durante todo o seu
período aqui nesta Casa, como um servidor, como um cidadão. E sempre
procurou em todos os momentos, em todas as suas batalhas, priorizar
os avanços para a cidade de Imperatriz e, acima de tudo, os avanços e
as melhorias para o povo de Imperatriz. Então, aqui, eu quero destacar
nessa minha fala, primeiro, a consideração que eu tenho pelo nobre
Deputado, o respeito que eu tenho, a admiração e saiba que você pode
contar sempre com o Deputado Roberto Costa, que independente das
nossas posições políticas nós temos uma questão de amizade que está
superior a isso. E estarei sempre na torcida pelo seu sucesso, porque
o seu sucesso também será o sucesso do povo da cidade de Imperatriz
e toda a Região Tocantina.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, Deputado Roberto, grande amigo que tenho imenso
respeito, que compartilho amizade e confiança nesses últimos anos e
aprendi a lhe respeitar. Muito obrigado por sua coerência, por sua
dedicação, homem do bem. Eu agradeço demais pelas palavras de V.
Ex.ª. Deputado Rafael, o Deputado Zito e em seguida o Deputado
Duarte.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Deputado
Wendell também.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente, eu peço a compreensão no tempo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, eu vou ser bem sucinto, até porque tem
outros colegas que desejam falar e V. Ex.ª já estourou o tempo.
Parabenizar pelo movimento, eu acho que a discussão da classe política
com a população é sempre salutar, principalmente com um projeto da
magnitude que V. Ex.ª está conduzindo com o Deputado Rildo Amaral,
com o Clayton Noleto, de que Imperatriz pode mais. Discutir as
políticas públicas dentro da cidade é a melhor forma de se preparar um
plano de governo, que é o objetivo do movimento. E a gente fica muito
satisfeito, porque convivo com V. Ex.ª aqui há 5 anos, sei da sua
determinação e do seu empenho para a sua região, a prova viva é que V.
Ex.ª aumentou, quase que dobrou os votos de uma eleição para outra,
sinal do reconhecimento. Melhor do que nós aqui deputados, seus
colegas que convivem dia a dia reconhecer o seu trabalho, é a população
lhe renovando o mandato na Região Tocantina e abraçando o projeto de
‘Imperatriz pode mais’. Talvez a cidade de Imperatriz tivesse abraçado
esse projeto alguns atrás, mas Deus faz tudo a seu tempo. E só quero
lhe desejar sorte. Conte comigo no que eu puder ajudar, não só da
maneira política, mas da maneira técnica também, para que a gente
possa construir um projeto de políticas públicas consistentes e
executáveis para o município de Imperatriz, que é um município que
corresponde por uma região metropolitana importante do nosso Estado
e ela sim tem que se desenvolver para que dessa forma desenvolva o
Estado todo. Só para parabenizar e cumprimentar V. Exa. e dizer que
aqui na Assembleia a gente está cuidando, se V. Ex.ª se assim o povo
lhe quiser no próximo ano nós vamos aqui estar também, continuar
ajudando com o Deputado Rildo que vai ficar na retaguarda, o município
de Imperatriz.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, querido líder Rafael Leitoa. Obrigado de coração.
Deputados Zito Rolim, em seguido Duarte Júnior, Rigo Teles, Neto
Evangelista e Deputada Andreia Rezende.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) - Deputado
Marco, eu também não poderia deixar de me manifestar diante do seu
posicionamento quando hoje fala com mais contundência com relação
à sua pré-candidatura. V. Ex.ª, meu amigo, tem todas as qualidades
para representar a Região Tocantina na oportunidade de que precisamos
de pessoas como você, pessoas com equilíbrio que honram seus
compromissos e isso foi o que o credenciou a ser hoje o mais cotado
para representar Imperatriz e aquela região. O seu companheirismo
faz com que as pessoas o abracem. As pessoas têm esse carinho que
todos nós sabemos, não porque eu esteja sempre Imperatriz, mas eu
tenho as informações e sou testemunha desse seu companheirismo.
Pois quando aqui cheguei V. Ex.ª me procurou e me concedeu a
oportunidade de fazer parte, de ser membro de duas comissões,
espontaneamente, como a forma de valorização. V. Exa. me cedeu a
Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Assuntos Econômicos.
Isso a gente não esquece, aqui eu fui recebido por todos, carinhosamente,
fui muito bem acolhido, mas não esqueço a sua manifestação. Isso que
V.Exa. fez comigo, eu tenho o conhecimento, eu o acompanho e sei que
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V.Exa. age assim com todos os seus pares, com todos os seus amigos,
com todos os seus aliados. Isso é importante, essa é a qualidade que o
político deve ter. E não posso perder de vista também aqui o
posicionamento do meu amigo deputado Rildo Amaral, porque
demonstra claramente que ele e V.Exa. estão desprovidos de vaidade,
estão fazendo foco no crescimento daquela região, estão pensando no
povo. Isso é que é o importante, até porque V.Exas. são dois jovens,
têm tempo suficiente para revezar e fazer foco naquilo que eu tenho
certeza V.Exas. estão fazendo, é cuidar das pessoas. Então V.Exa. está
de parabéns, está no caminho certo, a demonstração está aqui com
todos os seus colegas se manifestando e apoiando porque sabemos que
aquela região e Imperatriz estará em boas mãos. Parabéns e vamos à
luta, porque com fé a gente vence.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, querido amigo deputado Zito Rolim, que eu tenho
imenso respeito, que olho para V.Exa. para além de um deputado, para
além de um prefeito que já foi por várias vezes, mas como um grande
líder, uma pessoa que tem o respeito de todos, um homem manso, um
homem que sempre que fala cada palavra, a gente para ouvir porque
sabe da sua sensatez. Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) - Meu
querido amigo deputado Marco Aurélio, não apenas me orgulho da
nossa amizade, Professor, mas também tenho orgulho de ser seu colega
de partido, e é muito fácil nós falarmos do presente, mas eu gostaria de
destacar alguns gestos seus que foram realizados no passado e eu
jamais esqueci, e eu tenho certeza que o povo de Imperatriz também
não esqueceu. Essa sua pré-candidatura à Prefeitura de Imperatriz, ela
traduz também princípios bíblicos, como a que eu destaco: “Que há
tempo para tudo entre o céu e a terra, tempo para plantar, tempo para
colher”. E eu me lembro nas eleições passadas, como quando eu andava
por Imperatriz inaugurando Unidade do Viva, do PROCON, eu ouvia
da boca das pessoas, o sentimento que era externado por seus corações,
o desejo que essas pessoas tinham e têm de ter V. Exa. como prefeito
da sua cidade, como prefeito de Imperatriz. Infelizmente, aquela
oportunidade não lhe foi garantida, não lhe foi dada, e, infelizmente, a
cidade de Imperatriz perdeu muito. Pois, eu tenho certeza que se hoje
V. Exa. fosse prefeito de Imperatriz essa cidade de extrema importância,
não só para a Região Tocantina, mas para todo o Maranhão, estaria
bem melhor do que está, com certeza, a nossa querida esportista
Fadinha, teria muito mais estrutura para desempenhar o seu talento,
desenvolver suas atividades do que hoje tem. Eu digo isso, deputado
Marco Aurélio, não apenas porque eu sou seu amigo, não apenas
porque eu sou seu companheiro de partido, mas porque eu me lembro
quando nós fomos a Imperatriz, conhecer a realidade do Viva, que se
localizava na Rua Godofredo Viana, muitos, muitos foram aqueles que
criticaram, que criticaram a mudança do VIVA da Godofredo Viana,
para o Shopping Imperial, em Imperatriz. E V.Exa. como conhecedor
da cidade de Imperatriz, foi um dos poucos que se levantou para
defender aquela decisão, para defender a mudança do VIVA da
Godofredo Viana para o Shopping Imperial em Imperatriz, se
preocupando não apenas com o cidadão de Imperatriz, não apenas
com o cidadão da região Tocantina, porque aquela unidade atende não
só aqueles que moram em Imperatriz, mas aqueles que residem em
outras localidades na região. Mas se preocupando, sobretudo, com os
servidores do VIVA, com aqueles servidores que não tinham condições
adequadas de trabalho para desenvolver suas funções, se preocupou
em garantir uma melhoria na qualidade do atendimento. E eu me lembro
que Vossa Excelência, além de defender essa mudança, essa melhoria,
também defendeu a instalação de Restaurante Popular onde funcionava
o VIVA na Godofredo Viana. Ou seja, Vossa Excelência além de todas
as qualidades que aqui foram externadas pelos seus colegas, Vossa
Excelência tem um talento que um gestor público precisa ter,
principalmente no Executivo, principalmente numa cidade de extrema
importância social e econômica como a cidade de Imperatriz. Vossa

Excelência é um visionário e é por isso que são várias as conquistas que
Vossa Excelência contribuiu e garantiu para a cidade de Imperatriz não
só o VIVA no Shopping Imperial, não só o Restaurante Popular, que
atende também os universitários da UemaSul, que é uma luta sua, é
uma conquista sua para o povo de Imperatriz. E eu tenho certeza que
o povo de Imperatriz agora terá o prefeito que merece. E pode ter
certeza, meu querido amigo professor Marco Aurélio, que eu estarei ao
seu lado para defender a sua candidatura, para defender que Imperatriz
tenha um gestor sério, correto, comprometido e, sobretudo, visionário,
que é isso que V. Exa. é. Tem o meu apoio, tem meu carinho, tem minha
admiração e tem meu respeito. V. Exa. é um exemplo para todos nós.
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, querido Deputado Duarte Júnior, pelas palavras.
Fico muito honrado, sobretudo, pelo companheirismo nas causas de
Imperatriz, a exemplo do Viva, como V. Ex.ª muito bem falou. Sei que
não é fácil estar num mandato com tantas expectativas como V. Ex.ª,
que teve uma votação que nunca alguém alcançou aqui em São Luís
para deputado estadual. E tenho também certeza que, com sabedoria e
humildade, V. Ex.ª vai trilhar num caminho e vai ter cada vez mais este
reconhecimento, essa sintonia com a população de São Luís. E desejo
êxito também na jornada de V. Ex.ª. Deputado Rigo Teles, em seguida,
Deputado Wendel Lages, Deputado Neto Evangelista, Deputada
Andreia. E com as palavras da Deputada Andreia, eu encerrarei.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – Deputado,
parabéns. Só não vai ter 43 deputados para lhe parabenizar, porque só
somos 42. Mas, Deputado Marcos, V. Ex.ª tem sido um exemplo aqui
nesta Casa de homem trabalhador, dedicado à sua região, em especial,
à cidade de Imperatriz. E aqui, já no segundo mandato que V. Ex.ª já
exerce aqui nesta Casa, tem muito bem representado a cidade de
Imperatriz. Então acredito eu, pelo conhecimento que tenho de V. Ex.ª,
porque já o visitei. Tenho vários amigos em Imperatriz que falam
muito bem de V. Ex.ª na cidade, que é um lutador, batalhador, conseguiu
muito já levar para Imperatriz. E eu vejo, hoje, o seu preparo para
administrar aquela cidade. Cidade aquela que é complicada, cidade
grande, é uma capital do Sul do Maranhão. Isso aí não resta dúvidas. É
uma cidade grande que muito bem representa o Maranhão. Está ali, ao
lado esquerdo, com o Estado do Tocantins, ao lado direito, com o
Estado do Pará. Então, uma cidade que abrange três Estados ao mesmo
tempo; Maranhão, Tocantins e Pará. Mas V. Ex.ª tem um amplo
conhecimento das dificuldades da cidade, que vem passando atualmente,
mas V. Ex.ª tem esse preparo para administrar o município. Então
deixo aqui o meu reconhecimento pelo seu trabalho, que tenho certeza
que V. Ex.ª terá êxito nessa nova empreitada. E nós aqui nesta Casa
vamos lamentar a sua ausência, mas com certeza o Maranhão tem
muito a ganhar e Imperatriz também. Parabéns, siga em frente, vá com
Deus que essa luta V. Ex.ª vencerá.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, Deputado Rigo Teles, pelas palavras. V. Ex.ª tem
sempre o meu respeito. Com a palavra o Deputado Wendell Lages.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (aparte) -
Professor Marco Aurélio, eu só queria registrar que eu cheguei
recentemente a esta Casa e seu pronunciamento de hoje é um dos
maiores pronunciamentos que já ouvi aqui nesta tribuna. Eu tenho
muito o que aprender ainda aqui neste Parlamento. E pelo que eu tenho
conversado com você durante esses meses, no primeiro ano de mandato,
muito eu tenho aprendido por meio desse diálogo que eu tenho tido
com V. Ex.ª eu tenho adquirido muito conhecimento também aqui neste
Parlamento, e tenho certeza, tenho a plena convicção que com a
experiência que você tem, com o conhecimento que você tem, você vai
conseguir chegar mais longe. E Imperatriz vai sim reconhecer todo esse
trabalho que você tem desenvolvido pelo povo do Maranhão e pela
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sua cidade Imperatriz. Todos os pronunciamentos que você já ouviu
aqui nesta Casa eu acho que é a prova disso tudo. Então o que eu tenho
para lhe falar é que V. Ex.ª siga em frente, porque V. Ex.ª tem
competência, tem capacidade para conseguir almejar mais esse grande
sonho de poder lutar também, mais ainda, pelo povo da sua cidade.
Está bom? Fica aqui o meu registro, conte com a gente e tenho certeza
que em outras oportunidades eu, como jovem e recém-chegado aqui no
Parlamento, irei aprender também muito mais como V. Ex.ª que tem
feito esse seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Wendell Lages, que bom ouvir essa palavra de V. Ex.ª e que
no meu conceito V. Ex.ª se traduz como um jovem visionário. Uma
pessoa humilde que busca, busca sempre servir a sua população de
Itapecuru e de todos os municípios que lhe trouxeram a esta Casa, e
tem desempenhado um grande trabalho e é muito bom ouvir as palavras
de V. Ex.ª. Querido amigo Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) -
Meu nobre amigo Deputado Marco Aurélio, além de amigo é conselheiro
e idealizador também de vários projetos juntos. Primeiro eu quero ser
testemunha do trabalho de V. Ex.ª, como seu colega parlamentar e,
principalmente, também quando fui do Poder Executivo, quando eu
estava na Secretaria de Desenvolvimento Social. Era interessante a
forma como V. Ex.ª desempenhava o seu mandato perante as ações que
o Poder Executivo poderia desempenhar. V. Ex.ª sempre preocupado
em levar ações para a Região Tocantina, obviamente levando para
Imperatriz também, principalmente. Eu lembro quando V. Ex.ª foi
conversar comigo na Secretaria de Desenvolvimento Social sobre
levarmos um Restaurante Popular para a cidade de Imperatriz vinculado
a Universidade Estadual do Sul do Maranhão. E dialogávamos naquele
momento, eu dizia para V. Ex.ª que era possível buscarmos ali os
caminhos e V. Ex.ª com a sua sapiência, a sua inteligência, a sua altivez,
sua determinação, que lhe é peculiar, foi tratando com o Governo, até
que chegou aquele belo momento daquela inauguração. Lembro também
do Bolsa Escola, V. Ex.ª sempre à frente também buscando sempre que
as crianças de Imperatriz fossem atendidas, à época, por este programa.
Enfim, diversas ações, mas o que sempre me chamava atenção é porque
o nome de Imperatriz estava pautado na sua agenda, permanentemente.
Isso pode ser algo que soa comum, mas nos dias de hoje, da vida
pública o que a população inclusive assiste, não é. Não é porque se
você for ouvir a opinião pública, muitas pessoas vão dizer: “não, os
homens públicos hoje, eles querem tratar de interesses próprios”. E aí
naquilo que a sociedade hoje, muitas vezes pensa, V. Ex.ª vai totalmente
na contramão. O resultado é o que a população de Imperatriz está
registrando nas pesquisas de opinião pública para V. Ex.ª. V. Ex.ª sabe,
eu estou num campo político, estadualmente, no mesmo campo político
que V. Ex.ª, em Imperatriz o partido que eu faço parte tem um candidato,
mas eu jamais poderia me furtar de testemunhar o trabalho de V. Ex.ª.
Feliz de Imperatriz se tiver V. Ex.ª à frente desse processo, a partir de
2021, e o que V. Ex.ª faz agora, sai novamente do comum, discutir a
cidade, às vezes, eu vejo algumas críticas que falam que os candidatos
estão antecipando o processo eleitoral, não, V. Ex.ª sai de um debate
político e vem para um debate técnico, discutir a cidade, para sair
daquele senso comum, quando eu entro na Prefeitura, eu vou conhecer
a cidade, V. Ex.ª já está discutindo, já está conhecendo os problemas, in
loco, da população, portanto, deixo aqui os meus parabéns a V.Exa. e a
certeza absoluta que é um caminho árduo, longo até chegar às eleições
de 2020, outubro de 2020, mas é um caminho que apenas os justos
podem construir e V.Exa. está construindo com muita sabedoria.
Portanto, desejo, sobretudo, boa sorte a V.Exa. e sorte não é algo que
cai do céu, sorte é algo que é construído e V.Exa. está sabendo construir.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Neto, meu grande amigo, eu lembro de palavras minhas
que foram dadas e V.Exa. me ajudou a cumprir com a execução quando

Secretário da Sedes, lá na cidade de Buritirana, no Varjão dos Crentes,
não tinha água e hoje tem, foi emenda minha, é verdade, mas V.Exa. nos
ajudou complementando, executando, lá em Davinópolis, na Mata
Grande, V.Exa. também me ajudou a cumprir essa palavra, lá no
Ribeirãozinho, aqui tem vários vereadores de Ribeirãozinho, foi
inaugurado agora há pouco tempo dois sistemas quase um milhão de
reais, foi V.Exa. que me ajudou a iniciar esse processo e eu sou muito
grato, mas também sou muito feliz em ver V.Exa. que já é um deputado
de vários mandatos, que vem de uma família que tem uma grande
contribuição no Maranhão, na política, mas que se renova a cada dia na
busca para servir o seu povo, na vontade, na garra, na determinação, na
competência legislativa e na capacidade de buscar cada vez mais para
sua querida, a nossa querida São Luís, desejo êxito na missão. Que
Deus abençoe! Que Deus lhe dê cada vez mais sabedoria e inspiração
e que a capacidade de união dos nossos líderes aqui nesta Casa possa
falar mais alto e a gente ter êxito no projeto vindouro.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Se ainda
tiver tempo, V.Exa. permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Terá logo em seguida da Deputada Andreia Rezende, Deputado
Antônio. E será uma satisfação ouvi-lo. Deputada Andreia.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE (aparte) – Deputado Marco, eu agradeço, nesse momento,
a oportunidade de estar perante os nossos colegas, perante o povo do
Maranhão e de te dizer muito obrigado. Muito obrigada pelo carinho,
muito obrigada pela força, muito obrigada pelo bom dia de todo dia que
V. Exa. me dá. V. Exa. é uma das pessoas mais humildes, prudentes e
trabalhadoras que eu conheço. Imperatriz, com certeza, traz para nós,
povo do Maranhão, pessoas boas, pessoas preparadas, pessoas
compromissadas, como exemplo, aqui, V.Exa., deputado Rildo,
Deputado Antônio Pereira. Eu quero lhe dizer que, nas minhas orações,
V. Exa. vai estar daqui até a essa eleição porque eu só lhe desejo
Deputado Marco Aurélio, do fundo do meu coração as melhores coisas.
E tenho certeza que o povo de Imperatriz, se tiver à frente V. Exa.
como prefeito, vai também ser bastante agraciado. Independente de
qualquer conjuntura política, a tua amiga Andreia te deseja toda a sorte
desse mundo e que V. Exa. tenha êxito e que tudo que aconteça seja
para o seu bem e para o bem desse povo que V. Exa. tanto quer bem.
Um abraço bem fortão!

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, querida Deputada Andreia, minha grande amiga. Só
não vou aí lhe dar um abraço agora porque eu tenho que finalizar esta
fala, mas eu tenho dito reiteradamente que vossa excelência, todos os
dias, nos ensina com a resiliência, com a fé, com a humildade, com a
amizade e com o sorriso. O sorriso de vossa excelência, todos os dias,
já é um discurso. E que continue sempre assim a nos inspirar e
compartilhar sua amizade. Para mim, é uma imensa honra. Deputado
Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) –
Obrigado pelo aparte. Agradeço a Vossa Excelência. Eu quero aqui
reconhecer o trabalho que V. Exa. faz pela região Tocantina, não só em
Imperatriz, mas como toda a região. E dizer que Deus lhe abençoe
nesse seu caminho e, V. Exa. chegando à prefeitura, que faça um grande
trabalho por Imperatriz, porque a cidade e seu povo precisa. Você sabe
que a nossa orientação, nesse momento, é outra; mas eu tenho que dá
esse testemunho ao povo do Maranhão, aos colegas aqui, porque eu,
de perto, vejo o trabalho que você faz pelo povo da região Tocantina,
por todas aquelas cidades, parabéns!

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Muito obrigado, Deputado Antônio. Eu também não deixaria de
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reconhecer o seu trabalho, como deputado de Imperatriz que mais
tempo está nesta Casa. Com essa experiência, com essa sintonia com
toda a nossa região, tem o nosso respeito. E sou testemunho, em
tantos projetos que discutimos em prol da cidade, a exemplo da
UemaSul. Tivemos sempre o seu apoio. E eu faço questão de destacar
tantas lutas que concretizamos pela cidade, pela região. Vossa
Excelência, como grande apoiador do Governo Flávio Dino, nos ajudou
a concretizar; e eu sou muito grato. Senhores e senhoras, eu finalizo,
hoje, com um orgulho muito grande. Eu estou emocionado. Eu jamais
esperava tanta participação. Eu celebro a amizade, o respeito, o
companheirismo e digo ao meu povo de Imperatriz, ao nosso povo de
Imperatriz que continuaremos com muita humildade, dialogando,
dialogando, ouvindo as pessoas. Nós estamos agora com um modelo
de reuniões familiares. Toda semana são várias reuniões lá no bairro,
mais do que falando, ouvindo as pessoas. O apoio do Governador
Flávio Dino é para nós muito importante e buscaremos, juntamente
com este apoio político, o principal que é o apoio do nosso povo. Nós
vamos construir com humildade, não há qualquer tipo de pensamento
de favoritismo. É com humildade que a gente vai construir, ouvindo as
pessoas, aprendendo. Eu agradeço a cada um dos Partidos que integram
neste momento essa coalizão: PCdoB, o PSB, o Solidariedade, o PDT,
o PT, o Cidadania. Eu agradeço a todas as lideranças, a exemplo do
Pastor Porto, do Cidadania, ex-vice-governador, ex-vice-prefeito e
tantos outros que dialogam conosco. Agradeço a cada família que nos
recebe, que nos ensina. Nós estamos nos bairros dialogando, não
fazendo a negação da política, que é muito fácil você chegar e negar
tudo, mas nós estamos falando com a autoridade de quem muito
construiu por nossa cidade, em uma ação integrada com todo o Governo
Flávio Dino, mas acima de tudo com a humildade de ouvir quem mais
sabe da realidade da cidade, que é o povo que está lá no bairro, que
precisa do transporte público, que precisa da saúde pública, que utiliza
a educação pública, este tem muito a nos ensinar. E com muita humildade
e sabedoria, com fé em Deus vamos aprender e vamos avançar a cada
dia com este propósito. Agradeço a tolerância do tempo e a paciência
de todos que nos ouviram. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Queremos registrar aqui, a pedido da
Deputada Mical, a presença de Doutor Ítalo, Vereador de Cajari,
professor Abimael, pai do menino Nauro o senhor Mário e senhora
Eritane, Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Democrático/PMN.
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhora Presidente,
o Deputado Adriano vai utilizar.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pela
Ordem, Senhora Presidente. Antes que o nosso querido orador ocupe
a tribuna.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Sim, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão
de Ordem) - Não é uma questão de ordem, é pela ordem. Eu fui citado
aqui pelo Deputado que me antecedeu, o Rildo Amaral, ele não se
encontra mais aqui, mas os vereadores que me apoiaram em Edison
Lobão, o Vereador Ecílio, Vereador Gleison, Presidente da Câmara
Municipal daquela cidade, eu queria aqui cumprimentá-los. Também o
vereador Boaz, que representa a Igreja Evangélica daquela cidade. Quero
cumprimentá-los aqui e dar boas-vindas em nome de todos os colegas

Deputados e Deputadas da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Era isso, Senhora Presidente, obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Registrado, Deputado. Deputado
Adriano com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, senhor Adilson representante aqui do mercado e feira da
Cidade Operária, maranhenses. Senhora Presidente, eu vou hoje relatar
o drama vivido no mercado e na feira da Cidade Operária, aqui na
cidade de São Luís, mas antes eu gostaria de passar um vídeo aqui no
telão para que todos vejam a realidade que está a feira e o mercado da
Cidade Operária. Senhora Presidente, como não é permitido o áudio,
mas as imagens falam muito mais do que palavras, ali a situação do
mercado da Cidade Operária, cheio de urubus, muito lixo, uma obra
inacabada e esta é uma luta que eu tenho, estou tendo, estou travando
junto com os feirantes, os lojistas, lá da Cidade Operária, há mais de
um ano. Tudo iniciou-se com um processo do Ministério Público na
Justiça, Justiça que obrigou a reforma de inúmeras feiras que são
administradas pela Prefeitura de São Luís, mas esta específica da Cidade
Operária é de responsabilidade do Governo do Estado. Então, o
Ministério Público ingressou com mais uma ação na Justiça contra o
Governo do Estado para que seja feita a reforma do mercado da Cidade
Operária. Estivemos junto com uma comissão dos lojistas e dos
feirantes, até o juiz da Comarca que decidiu de uma só vez obrigar o
Governo do Estado a fazer a reforma deste importante lugar, que é o
mercado da Cidade Operária. A decisão foi para que o governo
reformasse, de imediato, o mercado. O governo do Estado ainda tentou
por uma manobra protelar a reforma, entrou com uma contestação,
contestação esta que foi em seguida combatida pelo Ministério Público,
o Governo do Estado, mais uma vez, perdeu. Em audiência com o juiz
levou um cronograma que descrevia a seguinte data da conclusão da
obra, obra esta não feita por livre e espontânea vontade do Governo,
mas por decisão judicial, que seria conclusa perante a justiça no dia 30
de julho de 2018. 30 de julho de 2018 foi a data que foi dada pelo
Governo do Estado do Maranhão em juízo para a conclusão das obras.
E este vídeo eu gravei há duas semanas em visita ao mercado da Cidade
Operária. A quantidade de Urubus, a quantidade de lixo, a obra que
deveria ter sido entregue há mais de um ano, que é um galpão, está da
forma que eu mostrei e descrevi para V. Exas., para o povo maranhense,
hoje, nesse pronunciamento. Uma imagem vale mais do que mil
palavras. Aquela era a situação e é a situação atual. Entrei no antigo
galpão, conversei com os peixeiros, com os açougueiros que ali estavam.
Disseram que ali não é mais uma associação que toma conta do mercado,
mas a Sagrima, de responsabilidade do Governo do Estado, que não
estava pagando nem o vigia para tomar conta. A discussão, naquele
momento, entre os feirantes era a cotização para saber como era que
eles iam pagar o vigia, que nem o Governo do Estado estava pagando
mais. Tive acesso aos galpões, uma obra simples, simples e inacabada,
há mais de um ano inacabada. Volto hoje, aqui, a esta tribuna, após uma
luta, no meu último mandato, em prol do mercado da Cidade Operária.
Uma vitória que tivemos no mandato passado junto ao Ministério
Público, junto ao juiz e que está sendo descumprida pelo Governo do
Estado. Há dois anos, no final do ano, tentei passar aqui uma emenda
de remanejamento para fazer o pagamento de uma reforma completa
nesta feira e no mercado. Fui voto vencido, mas, de qualquer forma,
ganhamos na justiça. E agora o Governo do Estado está descumprindo
o que foi combinado em audiência judicial. Então, hoje, Senhor
Presidente encaminho aqui um ofício de informação diretamente não
mais ao Governo do Estado, mas à empresa SHAMMAH, que é a
empresa que recebeu e ganhou aqui a licitação, à empresa SHAMMAH,
requerendo informações quanto ao repasse do dinheiro público para
reforma da feira e do mercado da Cidade Operária, segundo a lei de
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informações. Não vou mais oficiar o Governo do Estado, vou oficiar as
empresas responsáveis, porque as empresas responsáveis sabem onde
o calo aperta e sabem que terão que prestar conta a esta Casa, a este
poder Legislativo. Mandarei também um requerimento à Sagrima.
Apresentarei também aqui nesta Casa, um requerimento de informação
ao Governo do Estado do Maranhão, mais uma vez à Mesa Diretora e
ao Plenário desta Casa para sabermos mais uma vez quem está do lado
do povo do Maranhão, do povo de São Luís e da feira e do mercado da
Cidade Operária. Muito fácil fazer política em São Luís, o difícil é
fazer política com coragem, votando contra o Governo do Estado,
votando contra a Prefeitura e a favor do povo. Então mais uma vez
colocarei aqui para julgamento dos Deputados e Deputadas, aqueles
que foram votados nesta cidade para que a gente possa, de uma vez
por todas, dar uma resposta à sociedade e a esse povo que trabalha na
Cidade Operária, na feira, do mercado, feirantes, lojistas, açougueiros,
peixeiros, para os consumidores que ali ficam, que ali compram os
seus alimentos, que ali compram suas mercadorias, para as famílias
que dependem desse local para sobreviver e para se manter e para gerar
renda. Então, Senhor Presidente, encamparei um ano após conseguirmos
na justiça a decisão judicial, deixei na mão daqueles que estavam lá a
decisão de fiscalizar e hoje essa mesma comissão me procurou e me
pediu para retornar a essa luta e que retornarei a partir de agora. Nunca
vou abandonar um trabalho que comecei e nós vamos até o fim, nem
que tenhamos que acionar novamente a Justiça do Estado do Maranhão,
a Justiça Federal e, quem sabe, as urnas e aqueles aqui que estão
lutando por uma São Luís melhor e que deverão também arcar, arcar e
dar informações àqueles que mais precisam e que vivem debaixo dos
urubus.

V – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Deputada Mical Damasceno,
por 10 minutos, com direito a aparte.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a Sessão.

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

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

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

a palavra aos (as) Deputados (as): Daniella Tema, Edson Araújo,
Adelmo Soares e Hélio Soares. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando em segundo turno, tramitação ordinária, os Projetos
de Lei nºs: 193/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui
no calendário oficial de eventos do Maranhão a Semana Estadual dos
Museus; 237/2019, de mesma autoria, dispondo sobre o Cadastro
Estadual de Informações para Proteção da Infância e da Juventude do
Estado do Maranhão (cadastro de pedófilos) e 441/2019, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, que institui no Estado do
Maranhão o Dia do Trabalhador Terceirizado. Com pareceres favoráveis
das competentes Comissões Técnicas, estes projetos foram aprovados
e encaminhados à sanção Governamental. Em primeiro turno, regime
de prioridade, foram aprovados os Projetos de Lei nºs: 371/09, de
autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 052/201/), que altera a Lei
nº 8.562/06, que dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (AGERP) e dá outras
providências, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho; 377/
2019, também do Poder Executivo, (Mensagem nº 059/19), que dispõe
sobre a constituição de Consórcios Interfederativos de Saúde no âmbito
do Estado do Maranhão, com parecer favorável da CCJC, acatando
Emenda da Comissão de Saúde; 453/2019, ainda de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 074/19), que dispõe sobre a Criação do
Conselho Estadual do Maranhão de Emprego e Geração de Renda
(CONSET) e dá outras providências, com parecer favorável da CCJC
e da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações
do Trabalho; 455/19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº
076/19), 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, com pareceres favoráveis da CCJC e
da Comissão de Segurança Pública.  Ainda em primeiro turno, regime
de prioridade o Plenário aprovou o Projeto de Lei Complementar nº
009/19, de autoria do Poder Judiciário, que altera dispositivo da Lei
Complementar nº 14/1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão, e dá outras providências, com pareceres
favoráveis da CCJC e da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações do Trabalho. Em seguida, foi anunciada a
discussão e votação em segundo turno, tramitação ordinária, do Projeto
de Lei n° 398/19, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, que altera a Lei nº 9.936/2013, que dispõe sobre a
organização administrativa do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão e dá outras providências. Antes porém, foi votada em
destaque a Emenda nº 001/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa,
sendo a mesma rejeitada e o Projeto aprovado na sua forma original e
encaminhado à sanção governamental. Em único turno, foram aprovados
os Pareceres nºs: 665/19, da CCJC, em redação final ao Projeto de Lei
nº 372/19, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 6.107/1994 (Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão); 667/19,
também CCJC, em redação final ao Projeto de Lei nº 368/19, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a criação do Sistema Unificado Estadual
de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte
(SUSAF); 666/19, ainda da CCJC, em redação final ao Projeto de Lei
nº 369/19, do Poder Executivo, que disciplina procedimentos a serem
adotados, pelos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único
de Saúde (SUS), para a prescrição de medicamentos e solicitação de
exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias prestados
pela Secretaria de Estado da Saúde. Os referidos Projetos foram
encaminhados à sanção Governamental. Em segundo turno, tramitação
ordinária foi aprovado e encaminhado à promulgação o Projeto de
Resolução Legislativa nº 086/19, de autoria do Deputado Doutor
Leonardo Sá, que concede Título de Cidadã Maranhense a Senhora
Glaucia Helen Maia de Almeida, natural do Estado da Paraíba, com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O
Projeto de Lei nº 475/19 e o Projeto de Resolução Legislativa n° 107/
19, ambos de autoria do Deputado Fernando Pessoa e os Requerimentos
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n°s: 598/19, de autoria do Deputado Ciro Neto e 601/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, foram transferidos devido a ausências
dos autores.   Sujeitos a deliberação do Plenário foram aprovados os
Requerimentos n°s: 587/19, de autoria do Deputado Fábio Macedo,
subscrito pelos Deputados Glalbert Cutrim e Pará Figueiredo,
encaminhando mensagem de congratulação a Senhora Lavínia Helena
Macedo Coelho, pela sua eleição para o Cargo de Membro Titular do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, na categoria juiz, para o
biênio 2020-2022; 588/19, do mesmo autor, subscrito pelos Deputados
Glalbert Cutrim, Pará Figueiredo e Zito Rolin, também com mensagem
de congratulações ao Senhor José Joaquim Figueiredo dos Anjos, pela
sua eleição para o cargo de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão, na categoria Desembargador, para o mesmo biênio; 602/
2019, da Deputada Mical Damasceno, solicitando que seja realizada
uma Sessão Solene em alusão à celebração da Reforma Protestante, no
dia 31 de outubro do corrente ano; 603/19, do Deputado Arnaldo
Melo, enviando votos de congratulações à população do Município de
Icatú, pela passagem do seu aniversário, comemorado no mês de
outubro. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão os Requerimentos nºs: 604/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior; 605/19, de autoria do Deputado Edson Araújo e 606/
19, de autoria do Deputado Antônio Pereira. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado César Pires falou pelo Bloco Parlamentar de
Oposição. Os Deputados Zé Inácio Lula e Rafael Leitoa falaram no
tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final ouviu-se o Deputado Vinícius Louro. Nada mais havendo a tratar,
a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 30 de outubro de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Martins Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro e Zé Inácio
Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Mensagens Governamentais nºs: 087/19, encaminhado o  Veto Parcial
ao Projeto de Lei nº 095/19, que dispõe sobre a inclusão de mecanismo
de segurança “Botão de Pânico” em veículos do transporte público
intermunicipal, no âmbito do Estado do Maranhão e 088/19,
encaminhando o Veto parcial ao Projeto de Lei nº 118/2019, que dispõe
sobre obrigatoriedade da instalação de balanças de precisão em

supermercados, hipermercados, congêneres e dá outras providências;
Projetos de Lei nºs:  504/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que institui o Dia Estadual da Conscientização e Combate às
Fake News - disseminação de notícias falsas; 505/19, do Deputado
Adelmo Soares, que estabelece diretrizes sobre a obrigatoriedade, no
âmbito do Estado do Maranhão, da realização de treinamento e
apresentação do plano de evacuação em clínicas, hospitais, das redes
pública e particular, imóveis comerciais e residenciais do Estado do
Maranhão nos casos que especifica, e dá outras providências; 506/19,
do Deputado Adelmo Soares, que cria o serviço de Disque Denúncia de
Maus Tratos e Abandono de Animais; 507/19, também do Deputado
Adelmo Soares, que dispõe sobre a criação do Programa de incentivo à
produção Agroecológica nas escolas, em instituições da Rede Pública
Estadual de Ensino, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências; 508/19, do Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre
a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Maranhão, de fixação de
placa em agropecuárias, clínicas veterinárias, “pet shops” e afins, com
a informação de que maus tratos e abandono a animais é crime, e dá
outras providências e 509/19, do Deputado Wendell Lages, que declara
de Utilidade Pública Estadual o Instituto Missionário Resgate,
localizado no Município de Itapecuru-Mirim; Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 130/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que
acrescenta dispositivo à Resolução Legislativa nº 449/2004, que dispõe
sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão; 131/19, do Deputado Wellington do Curso, que concede a
medalha do mérito legislativo Manuel Bequimão ao Senhor José Augusto
Cutrim Gomes e 132/19, de autoria da Deputada Andreia Martins
Rezende, que determina a publicação da Constituição Estadual do
Maranhão de 1989 em áudio e braile; Requerimentos nºs: 565/19, do
Deputado Felipe dos Pneus, para que seja consignado nos Anais da
Casa, votos de pesar aos familiares do Senhor Elisvaldo Martins,
vereador do Município de Tufilândia, pelo falecimento ocorrido no dia
09 de outubro do corrente ano; 566/19, do Deputado Wellington do
Curso, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei n°
496/2019 de sua autoria; 567/19, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que sejam discutidos e votados em regime de urgência, em
Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão os
Projetos de Lei nºs: 067 e 166/2016, ambos de sua autoria; 568 e 569/
19, da Deputada Andreia Martins Rezende, solicitando que seja
abonada sua falta na Sessão Plenária realizada no dia 14 de fevereiro do
corrente ano, bem como nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro do
corrente ano, conforme atestado médico; 570/19, do Deputado
Wellington do Curso, sejam convocados a prestar esclarecimentos a
esta Casa: o Coronel Heron Santos, o Major Antônio Carlos Araújo
Costa, o Tenente-Coronel Emerson Farias Costa, o Coronel Antônio
Markus da Silva Lima e o Major Jadiel Luís Sousa Rezendes na Sessão
Plenária do dia 22 de outubro, às 11 horas, acerca da expedição e
cumprimento do Memorando Circular 098/2018 - que determina à
Polícia Militar do Maranhão - o levantamento Eleitoral de opositores
ao Governo do Estado, o que representa um verdadeiro atentado ao
estado democrático de direito; 571/19, ainda do Deputado Wellington
do Curso, solicitando que seja realizada audiência pública, no dia 29 de
outubro, para tratar sobre direitos dos pacientes com fissura palatina
ou labiopalatina no Estado do Maranhão; 572 e 573/19, do Deputado
Duarte Júnior, solicitando que sejam submetidos à deliberação do
Plenário, os Pareceres nºs: 467 e 440/2019, ambos da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, contrários aos Projetos de Lei nºs:
351 e 350/2019, de sua autoria; Indicações nºs: 1346/19, do Deputado
Duarte Júnior, ao Prefeito de São José de Ribamar, Senhor José Eudes
Sampaio Nunes, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços
Públicos e Urbanismo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino
solicitando serviços de pavimentação asfáltica, de forma a melhorar a
trafegabilidade da Avenida C, Conjunto Itaguará III, São José de
Ribamar, importante via, que interliga a Estrada da Maioba e a Avenida
Contorno Sul, do Cohatrac, onde estão localizadas escolas, creches,
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restaurantes e linhas de ônibus; 1347/19, , do Deputado Duarte Júnior,
ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Senhor Francisco
Canindé Barros e ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Junior, solicitando a implantação de sinalização semafórica vertical e
horizontal da Avenida dos Portugueses; 1348/19, do Deputado Adriano,
ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando o conserto da bomba
do poço da Vila Luizão em São Luís; 1349/19, do Deputado Adriano,
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando revitalização
das ruas do bairro Divinéia em São Luís; 1350 1351/19, ambas do
Deputado Adriano, Governador do Estado, ao Prefeito de São Luís, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, solicitando a construção de creches no
bairro Vila Luizão em São Luís, bem como, serviços de saneamento
básico e infraestrutura, tais como instalação da rede de água e esgoto,
pavimentação e asfaltamento das ruas do bairro Vila Luizão, também
nesta cidade; 1352/19, do Deputado Ariston, ao Governador do Estado
e aos Secretários Secretário de Desenvolvimento Social, Senhor Márcio
Honaiser, de Agricultura Familiar, Senhor Júlio César Mendonça  e
Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão,
Senhora Fabiana Rodrigues, solicitando a perfuração e instalação de
um poço artesiano no Povoado Cocal Grande pertencente ao Município
de Sucupira do Norte;  1353/19, do Deputado Ariston, ao Governador
do Estado, bem como ao Diretor de Relações Institucionais da CEMAR,
Senhor José Jorge, solicitando a energia para o Povoado Garapa no
Município de Pastos Bons; 1354/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao
Governador do Estado e ao Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia
e Inovação, Senhor Davi Teles, solicitando a inclusão do Município de
Magalhães de Almeida no Programa de Cidadania Digital; 1355/19, da
Deputada Andreia Martins Rezende, ao Governador do Estado,
solicitando-lhe  a disponibilidade de 02 (dois) portais de entrada na
Cidade de Balsas, ambos na BR 220, na área urbana; 1356/19, do
Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado da Educação, Senhor
Felipe Costa Camarão, solicitando a destinação de ônibus escolar para
os Municípios de Itapecuru – Mirim, Nina Rodrigues, Presidente
Vargas e Matões do Norte; 1357/19, do Deputado .... ao Governador
do Estado e ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana
e Serviços Públicos, Senhor Lawrence Melo Pereira, solicitando a
disponibilização de um ônibus da linha expresso metropolitano que
ligue o Porto do Cujupe ao Município de Alcântara. Não havendo mais
matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação, o
Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações
acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado Fábio Macedo
que relatou as ações sociais realizadas no Projeto Cuidando de Vidas,
por ocasião do Dia das Crianças, no bairro Sacavém e da festa realizada
em Dom Pedro. Em seguida, o Deputado Wellington do Curso falou do
projeto de incentivo à leitura. O Deputado Rigo Teles falou da 1ª
Cavalgada que aconteceu em Barra do Corda. Por fim, o Deputado
Roberto Costa se pronunciou sobre os casos de feminicídios no
Maranhão, que já registram indicativo de aumento em relação ao ano
passado. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos,
a Presidente declarou que não havia matéria para ser apreciada na
Ordem do Dia e anunciou a inclusão na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 565/19, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus; 566, 567, 570 e 571/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 568 e 569/2019, de autoria da Deputada Andreia
Martins Rezende e 572/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado César Pires falou pelo
Bloco Parlamentar de Oposição. O Deputado Doutor Yglésio falou
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso. Nada mais havendo a tratar a Sessão

foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 14 de outubro de 2019. Deputada
Doutora Cleide Coutinho - Presidente, em exercício. Deputado Roberto
Costa - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Edivaldo Holanda
- Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Yglésio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso e Zé Gentil.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Carlinhos Florêncio,
Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus, Neto Evangelista, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Wendell Lages, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente:
Projetos de Lei nºs: 510/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que assegura aos alunos, cuja mãe ou responsável possua
dependente portador de microcefalia ou doença rara, a prioridade de
vagas nas escolas de tempo integral da rede pública de ensino do Estado
do Maranhão, desde que essas escolas não exijam realização de prova
para ingresso do aluno; 511/19, de autoria do Deputado Edson Araújo,
que institui a Semana Estadual de Orientação e Incentivo para a Adoção
do Verde; 512/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
garante a expedição de diplomas em braile para alunos com deficiência
visual nas instituições públicas e privadas de ensino no âmbito do
Estado do Maranhão; 514/19, também de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que determina atendimento prioritário aos
portadores de doenças raras nas redes de saúde pública e privada do
Estado do Maranhão; Proposta de Emenda Constitucional nº 018/19,
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que altera o parágrafo único
do Artigo 51 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado do Maranhão, que trata do Fundo Estadual de
Combate ao Câncer e 019/19, de autoria do Deputado Wendell Lages,
que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
acrescentando artigos que criam o Fundo Estadual de Combate a
Corrupção; Projeto de Lei Complementar n° 012/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que regulamenta o Fundo Estadual de
Combate ao Câncer, na forma prevista nos Artigos 51, 52 e 53 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado do Maranhão; Projeto de Resolução Legislativa nº 133/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” ao artista visual Romildo Rocha; Moção nº
033/19, do Deputado Edson Araújo, de aplausos e congratulações aos
formandos da Turma 2019.1, parabenizando-os pela formatura no
Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí-UFPI;
Requerimentos nºs: 573/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe,
encaminhando mensagem de congratulações e aplausos ao Sindicato
dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e
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Municipal do Maranhão, através de seu Presidente Professor Raimundo
Oliveira, pelo “Dia do Professor”, comemorado em 15 de Outubro;
575/19, do Deputado Fernando Pessoa, solicitando que seja registrado
nos Anais da Assembleia Legislativa do Maranhão, congratula-se com
o Senhor Regivaldo Bezerra da Silva, mais conhecido como “Bezerra”,
pela criação e manutenção do Memorial do Futebol Brasileiro, em
Barra do Corda; Indicações nºs: 1358/19, do Deputado Edson Araújo,
ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e
ao Secretário Municipal de Trânsito e Transporte, Senhor Francisco
de Canindé Ferreira Barros, solicitando sinalização horizontal e vertical,
sobretudo com a demarcação de faixa de pedestres entre a Rua Duque
Bacelar, Barão de Itapary e Estrada Velha do Calhau, pertencentes ao
bairro Recanto dos Nobres Alto do Calhau especificamente em frente
ao Zero Hora Athenas e Rei do Galeto, bem como no cruzamento
estabelecido entre a Rua Marquês de Olinda,  Duque Bacelar e Rua do
Sítio e em demais pontos estratégicos do bairro, especificamente para
auxiliar a travessia de pedestres de modo a tornar o Trânsito em
condições mais seguras; 1359/19, da Deputada Mical Damasceno, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando
que sejam implantados guichês do DETRAN, no Viva Cidadão de
Viana; 1360/19, da Deputada Detinha, ao Diretor de Relações
Institucionais da CEMAR, Senhor José Jorge, solicitando a distribuição
e instalação da rede de energia elétrica residencial na comunidade Pico
do Sol, no Município de Maranhãozinho e 1361/19, do Deputado
Fernando Pessoa, ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão, Senhor Carlos Rogério Santos Araújo,
solicitando a construção de um sistema simplificado de abastecimento
de água, no Povoado Serraria, na Cidade de Esperantinópolis. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o expediente lido pelo Primeiro Secretário, deferiu na forma
regimental as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra a
Deputada Daniella Tema, que homenageou os professores pelo seu dia
e relatou visita realizada na região Central do Estado. O Deputado
Rigo Teles também ocupou a Tribuna para prestar homenagem aos
professores do Estado. Em seguida, o Deputado Wellington do Curso
pronunciou-se acerca da situação da Vala da Macaúba, onde o esgoto
corre a céu aberto e informou que já recorreu ao Ministério Público
para que tome as devidas providências, para garantir a infraestrutura
nessa área. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos
trabalhos, a Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando,
em único turno, regime de urgência, a Medida Provisória nº 297/19,
encaminhada pela Mensagem Governamental nº 070/19, que altera as
Leis nos: 10.794/2018, que dispõe sobre a implementação do Programa
Adote um Casarão pelo Governo Estadual  e  10.997, de 29 de março
de 2019, que institui o Programa Estadual Habitar no Centro. Com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), esta MP foi encaminhada à votação pelos Deputados Adriano
e Wellington do Curso, sendo aprovada e encaminhada à sanção
governamental. Também em único turno, foi aprovada a Medida
Provisória nº 298/19, encaminhada pela Mensagem Governamental nº
078/19, altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre
a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do Artigo 19, da Constituição Estadual, e altera a Lei nº
6.107, de 27 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado. Com parecer favorável da CCJC,
sendo encaminhada à sanção. Em primeiro turno, regime de prioridade,
com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho, o Presidente anunciou
o Projeto de Lei nº 368/19, de autoria do Poder Executivo (Mensagem
nº 051/19), que dispõe sobre a criação do Sistema Unificado Estadual
de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte –
SUSAF.  Antes, submeteu à deliberação do Plenário, a votação em
destaque da Emenda nº 001/19, do Deputado Adriano, que a encaminhou
à votação, no sentido da sua aprovação assim como o Deputado
Wellington do Curso, que o fez no mesmo sentido. O Deputado Rafael

Leitoa, também a encaminhou à votação pela sua rejeição. A Emenda
rejeitada contra os votos dos Deputados Adriano, César Pires,
Wellington do Curso, Ciro Neto e Hélio Soares e o referido Projeto de
Lei foi aprovado com Emenda nº 002/19, registrando-se o voto contrário
do Deputado Adriano. Em primeiro turno, regime de prioridade,
também com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho, foram
aprovados os Projetos de Lei nºs: 369/19, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 050/19), que disciplina procedimentos a serem adotados
pelos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde,
para a prescrição de medicamentos e solicitação de exames,
procedimentos de saúde e internações compulsórias prestados pela
Secretaria de Estado da Saúde; 372/19, de autoria do Poder Executivo,
(Mensagem nº 054/19), altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão,
aprovado com Emenda; 378/2019, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 066/19), altera a Lei nº 10.509, de 16 de setembro de
2016, que institui o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos
Mestres e Mestras da Cultura Popular do Maranhão e 459/19, de
autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 077/19), 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, com parecer favorável da CCJC
e da Comissão de Segurança Pública. O Projeto de Lei nº 455/19, de
autoria do Poder Executivo foi transferido a pedido do Líder do Governo
Deputado Rafael Leitoa. Em único turno, foi aprovado o Parecer nº
641/2019, da CCJC, em redação final ao Projeto de Lei nº 164/2019, de
autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, que institui a
obrigatoriedade de implantar kit de primeiros socorros nas embarcações
aquaviárias e a capacitação da equipe de bordo com noções básicas de
primeiros socorros. Este Projeto de Lei foi encaminhado à sanção
governamental. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram
aprovados os Projetos de Lei nos: 086/19, de autoria da Deputada Ana
do Gás, que institui a Semana Estadual do Lixo Zero; 419/19, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe, que institui a Semana Estadual
da Mulher Empreendedora Maranhense; 426/19, de autoria da
Deputada Mical Damasceno, que considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão os Hinos da Harpa Cristã da
Assembleia de Deus do Maranhão; 229/19, de autoria da Deputada
Daniella Tema, que visa assegurar às 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. Este Projeto foi encaminhado à redação final
devido a sua aprovação sob forma de substitutivo. Por fim, foi aprovado
o Projeto de Lei nº 435/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que
institui a campanha Diga Não à Importunação, no Estado do Maranhão.
Os Projetos de Lei nº 193 e 237/19, de autoria do Deputado Wendell
Lages e o Requerimento n° 558/19, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus, foram transferidos devido à ausência dos respectivos autores.
Na sequência, o Plenário aprovou os Requerimentos n°s:  562/19, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, com mensagem de
congratulações às gestoras da Escola de Ensino Ardalião Américo Pires,
da Cidade de Barra do Corda, Senhoras Iusa Bilio de Sousa Arruda e
Rosa Amélia Silva Feitosa, pelo reconhecimento de seus serviços
prestados em prol da educação pública naquela cidade; 567/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando regime de urgência
para os Projetos de Lei nº 067 e 166/2016 de sua autoria. O Requerimento
n° 559/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando que informe a quantidade
de policiais militares nomeados entre os anos de 2015 a 2019 no Estado
do Maranhão, havia sido indeferido pela Mesa, o autor recorreu ao
Plenário que manteve a decisão da Mesa contra os votos dos Deputados
Adriano, Wellington do Curso e César Pires. Em seguida, o Plenário
apreciou o Requerimento n° 570/19, de autoria dos Deputados
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Wellington do Curso e César Pires, solicitando que sejam  convocados
para prestar esclarecimentos a esta Casa o Coronel Heron Santos, o
Major Antônio Carlos Araújo Costa, o Tenente-Coronel Emerson Farias
Costa, o Coronel Antônio Markus da Silva Lima e o Major Jadiel Luís
Sousa Rezende. Discutido pelo Deputado Wellington do Curso, este
requerimento foi rejeitado, com os votos contrário dos Deputados
Adriano, César Pires e Wellington do Curso. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nos: 563 e 564/19, ambos do
Deputado Pastor Cavalcante, para que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias ocorridas nos períodos especificados nos meses
de agosto e setembro, do ano em curso, conforme atestado médico;
565/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, para que seja
consignado nos Anais da Assembleia Legislativa do Maranhão, registro
de pesar aos familiares do Senhor Elisvaldo Martins, Vereador do
Município de Tufilândia, em virtude de seu falecimento ocorrido no
dia 09 de outubro deste ano; 566/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja retirado de tramitação o
Projeto de Lei nº 496/19 de sua autoria; 568 e 569/19, ambos de autoria
da Deputada Andreia Martins Rezende, para que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias ocorridas nos períodos especificados
nos meses de agosto e setembro, do ano em curso, conforme atestado
médico; 572/19, de autoria do Deputado Rigo Teles, solicitando que
seja submetido à deliberação do Plenário o Parecer nº 467/19 da CCJC,
contrário ao Projeto de Lei nº 351/19 de sua autoria e 574/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja submetido ao
Plenário o Parecer nº 440/2019, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei
nº 350/19, de sua autoria. Na forma regimental foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Requerimento nº 573/19,
de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe. Oportunamente, o
Presidente solicitou aos presentes que se pusessem de pé, para a
promulgação da Lei nº 1119/19, do Poder Judiciário. No primeiro horário
do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Duarte Júnior defendendo
mais uma vez a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 350/2019, de
sua autoria, conhecido popularmente como “PL Anticorte”, que visa
proibir o corte de energia elétrica, água, esgoto, em vésperas de feriado
e finais de semana. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
César Pires falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição parabenizou os
professores pelo seu dia e fez um breve relato da sua trajetória de luta
pela Educação do Estado. O Deputado Fernando Pessoa, falando pelo
Bloco Parlamentar Solidariedade, subiu à tribuna para também
parabenizar os professores maranhenses pela data especial do dia 15
de outubro e relatar sua agenda em Barra do Corda, durante o final de
semana, onde deu entrevista, prestando conta do seu mandato ao povo
da região. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado.
No Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo
a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 15 de outubro de 2019.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Roberto Costa -
Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Doutor Yglésio - Segundo
Secretário, em exercício.

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

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, César
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor

Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, Carlinhos
Florêncio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Edson
Araújo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral e
Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projeto de Lei nº 513/19, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que determina que excursões promovidas por agências de
turismo, compostas por número mínimo de 08 (oito) pessoas, ao
visitarem os pontos ou atrativos turísticos no Estado do Maranhão,
estejam acompanhados por guia de turismo regional habilitado e dá
outras providências; Projeto de Lei nº 515/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que assegura, nos órgãos estaduais, no âmbito do
Estado do Maranhão, a prioridade de atendimento para emissão de
Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho (CTPS) às mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar;  Projeto de Lei nº 516/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
reprodução, criação, venda, compra e doação de animais de estimação
em estabelecimentos comerciais e assemelhados, no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências; Projeto de Resolução Legislativa
nº 134/19, de autoria do Deputado César Pires, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor José Wilson de Araújo e Silva,
natural do Estado do Piauí; Requerimento n° 576/19, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, solicitando o desarquivamento das Moções
nºs: 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/2017 de sua autoria, tomando por base
o fundamentado no artigo 132, parágrafo único do Regimento Interno;
Requerimento n° 577/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei Ordinária nº 116/
2018, de sua autoria, tomando por base o fundamentado no artigo 132,
parágrafo único do Regimento Interno; Requerimento nº 578/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando regime de
tramitação de Urgência para os Projetos de Lei nº 069/16, 021/17 e
500/19, de sua autoria; Requerimento nº 579/19, de autoria do Deputado
Adriano, para que seja encaminhado expediente à Secretário de Estado
da Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Lula, solicitando informações
referentes ao balanço financeiro do Fundo Estadual de Combate ao
Câncer-FECC, exercícios 2014 a 2018, também a relação das notas de
empenho e ordens de pagamento dos períodos de 2014 a 2019 bem
como a composição do Conselho Administrativo do FECC e a relação
das notas de lançamento de créditos no FECC no período de 2014 a
2019; Requerimento nº 580/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, para que seja encaminhado expediente ao Secretário de
Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando
informações referentes à investigação de possível fraude ocorrida no
Concurso Público da Polícia Militar de 2017, bem como cópia do
inquérito e demais documentos relacionados; Requerimento nº 581/19,
de autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando que seja convocada
uma Sessão Solene, no mês de abril de 2020, dedicada ao aniversário de
90 anos do ex-presidente José Sarney; Requerimento nº 582/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que sejam abonadas
suas faltas no período de 30/09 a 10/10 do ano em curso, por motivo
de saúde, conforme atestado médico; Indicação nº1362/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, ao Diretor Presidente da Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Senhor Carlos
Rogério Santos Araújo, solicitando a recuperação asfáltica da Rua
Primeiro de Julho, no bairro da Macaúba em São Luís; Indicação nº
1363/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo, solicitando a
Revitalização, Limpeza e Implantação de Proteção (Guarda Corpo) no
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Canal da Macaúba, localizado no Bairro da Macaúba, em São Luís e
Indicação nº 1364/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Diretor Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA), Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando
que aprecie a possibilidade de Revitalização e Limpeza no Canal da
Macaúba, localizado no Bairro da Macaúba, em São Luís. Não havendo
mais matéria para ser lida, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir na forma
regimental as Indicações acima mencionadas. Não havendo oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciado a votação em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, dos Projetos de Lei nos:  067/2016, que dispõe
sobre os livros técnicos e didáticos de nível fundamental, médio e
superior de ensino, em formato de texto digital acessível para as pessoas
com deficiência visual e dá outras providências e 166/2016, que institui
a Semana Estadual de Proteção à Infância no Âmbito Estadual, ambos
de autoria do Deputado Wellington do Curso. Com parecer favorável
das competentes comissões técnicas, estes Projetos de Lei foram
aprovados e encaminhados à sanção governamental. O Projeto de
Emenda Constitucional nº 006/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio e o Parecer nº 440/19, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº 350/16, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, foram transferidos para a próxima Sessão em virtude da
ausência de quórum qualificado, assim como os Projetos de Lei nº 185/
19, de autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal; 193 e 237/2019,
de autoria do Deputado Wendell Lages, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 097/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno e o
Requerimento nº 558/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
que foram transferidos em virtude da ausência dos seus respectivos
autores. Em seguida, foram submetidos a deliberação do Plenário, que
aprovou os Requerimentos n°s:  573/19, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe, para que seja encaminhada mensagem de
congratulações e aplausos ao SINPROESEMMA – Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e
Municipal do Maranhão, por meio de seu Presidente Professor
Raimundo Oliveira, parabenizando-o  pelo “Dia do Professor”,
comemorado em 15 de outubro e  575/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa, para que seja encaminhada mensagem de
congratulações ao Senhor Regivaldo Bezerra da Silva, pela criação e
manutenção do Memorial do Futebol Brasileiro, no município Barra
do Corda. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos n°s 576 e 577/19, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa; 578, 579 e 580/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso e 581/19, de autoria do Deputado
Roberto Costa.  No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso denunciando novamente a situação da
Vala da Macaúba, reclamou do aumento de impostos e das taxas de
energia elétrica. Defendeu o Projeto Anticortes, de autoria do Deputado
Duarte Júnior e voltou a reclamar da falta de transparência do Governo
Flávio Dino e da falta de compromisso com a população mais pobre do
Estado. Voltou a reclamar da falta de segurança no interior do Estado e
cobrou a nomeação de mais policiais e o pagamento de Emendas de sua
autoria no valor de 400 mil reais destinados ao Hospital Aldenora
Bello. Segundo o Deputado, o Governador não o faz porque se trata de
Emendas de um Deputado da oposição. Na sequência, o Deputado Zé
Gentil entregou a Mesa Diretoria exemplares da Constituição do Estado
do Maranhão. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Roberto
Costa falando pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição
destacou as ações da Secretaria de Estado da Saúde, no sentido de
proporcionar melhorias no atendimento dos pacientes de hemodiálise
de Bacabal. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 16 de outubro
de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Roberto

Costa - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Edivaldo Holanda
- Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Felipe dos Pneus,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral
e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projeto de Lei nº 517/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, que reafirma o direito à saúde mental dos agentes de atividades
penitenciárias do Sistema Prisional do Maranhão, e dá outras
providências; Projeto de Resolução Legislativa nº 134/19, de autoria
do Deputado César Pires, que concede o Título de Cidadão Maranhense
ao Sr. José Wilson de Araújo e Silva natural de Parnaíba-PI; Projeto de
Resolução Legislativa nº 135/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Antônio
Edinaldo da Luz Lucena; Moção nº 034/19, de autoria da Deputada
Mical Damasceno, de congratulações à família Damasceno pela
passagem do centenário da senhora Santa Damasceno; Requerimento
nº 583/19, de autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, solicitando
regime de urgência para o Projeto de Lei nº 488/2019, de sua autoria;
Requerimento nº 584/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula,
solicitando que seja agendada uma Sessão Solene, para o dia 11 de
novembro do corrente, às 11 horas, em homenagem aos 110 anos do
ensino tecnológico no Maranhão; Requerimento nº 585 e 586/19, de
autoria do Deputado Adriano, solicitando ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da Saúde,
Senhor Carlos Lula, informações sobre a Farmácia de Medicamentos
Especializados – FEME e sobre o Hospital Aldenora Belo; Indicação
nº 1365/19, de autoria do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário
de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando,
em caráter de urgência, uma ambulância para a cidade de Feira Nova;
Indicação nº 1366/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, ao
Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Costa Camarão,
solicitando a destinação de ônibus escolar para o Município de
Cachoeira Grande; Indicação nº 1367/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA), Senhor Carlos Rogério Araújo, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa,
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de
esgotamento sanitário nas vias do Condomínio Barramar I, em São
Luís; Indicação nº 1368/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e ao Secretário



QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA32
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo,
solicitando serviços de substituição das lâmpadas de iluminação pública
nas vias do Conjunto Habitacional Barramar, em São Luís/MA;
Indicação nº 1369/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela e
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
solicitando reforço na segurança pública das vias do Conjunto
Habitacional Barramar, por meio de rondas comunitárias diárias e
Indicação nº 1370/19, também de autoria do Deputado Duarte Júnior,
a Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Senhora Carolina
Moraes Estrela e ao Prefeito do Município de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando a limpeza do lixo acumulado na Rua Nossa
Senhora da Guia, Bairro Macaúba, São Luís/MA, objetivando contribuir
para a saúde e bem-estar dos moradores. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir, na forma
regimental as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao
Deputado Wellington do Curso que cobrou do Governador Flávio
Dino explicações sobre o gasto de 3,2 bilhões de reais, sem licitação,
dos quais 37 milhões foram gastos em campanha publicitária,
questionando a forma como está sendo usado o dinheiro público. Ele
também criticou a divulgação de números falaciosos sobre o efetivo da
Polícia e o descumprimento da promessa de construção de Centros de
Hemodiálise no Estado. O Deputado Ciro Neto falou do evento ocorrido
na FAMEM, para tratar da formação do primeiro Consórcio de
Municípios do Maranhão e também de questões relativas a aquisição
de medicamentos com custo zero de ICMS para os municípios,
relatando que, na ocasião foi entregue uma cópia da publicação no
Diário Oficial do Estado da Lei nº 11.110, que trata do recolhimento do
ISS de empresas prestadoras de serviço do Estado do Maranhão. Por
sua vez, o Deputado César Pires voltou a tratar da situação do Hospital
Aldenora Bello, reafirmando que não é a legislação que impede os
repasses para o referido hospital, pois o Governo do Estado tem o
poder discricionário de fazê-lo. O Deputado Adelmo Soares comemorou
o aniversário de 30 anos da promulgação da Constituição Estadual do
Maranhão, parabenizando o Deputado Zé Gentil, que esteve presente
na Constituinte. Também prestou homenagem póstuma ao Capitão
Carneiro e ao Professor Jacques Inandy Medeiros, ex-Presidentes da
Academia Caxiense de Letras. O Deputado Adelmo Soares falou ainda
dos Projetos de Lei de sua autoria que tramitam na Casa: sobre a
criação de um serviço de Disque-Denúncia de maus-tratos e abandono
de animais; sobre a obrigatoriedade de fixação de placas em
agropecuárias, clínicas veterinárias, Pet Shop e afins, com a informação
sobre a punição para maus-tratos, violência ou abandono de animais;
sobre a obrigatoriedade da realização de treinamento e apresentação do
Plano de Evacuação em Clínicas, Hospitais das Redes Públicas e
Particulares, Imóveis Comerciais e Residenciais aqui no Estado do
Maranhão e sobre o Programa de Incentivo à Produção Agroecológica
nas escolas da rede estadual de ensino, dentre outros. Com a palavra o
Deputado Adriano denunciou a FEME - Farmácia de Medicamentos
Especializados, afirmando que a instituição está deixando de fornecer
medicamentos contínuos, de extrema importância a pessoas com câncer
e outras enfermidades graves. Informou que juntamente com os
Deputados César Pires e Wellington do Curso, darão entrada em um
ofício diretamente à FEME e à Secretaria de Estado de Saúde, solicitando
informações sobre o fornecimento desses medicamentos. O Deputado
Rafael Leitoa usou a Tribuna para discordar do discurso da oposição a
respeito do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ele
contestou o fato de que o Maranhão estaria ultrapassando esse limite.
De posse de documentos do Tesouro Nacional, órgão responsável pela
aferição, o Parlamentar demonstrou que o Estado gasta 57,34% na
relação entre a despesa com pessoal e a receita corrente líquida, contra
o limite de 60%. O Deputado Rafael Leitoa informou que o Tesouro
Nacional confirmou seu posicionamento e afirmou que o Maranhão
segue como um dos poucos estados do Brasil, mesmo em meio à grave
crise que assola o país, a cumprir as metas relativas a endividamento,

resultado primário e despesas com pessoal. O líder do Governo
ressaltou ainda que não foi apenas o Tesouro Nacional que confirmou
que o Maranhão tem uma boa saúde fiscal. Por fim, o Deputado Duarte
Júnior usou a palavra para destacar a importância do Projeto da Lei
Anticorte, informando que lei semelhante já existe no Paraná e em
Rondônia. O Deputado pediu apoio dos pares para aprovação da lei,
que impede que água e energia sejam cortadas às sextas-feiras, finais de
semana e vésperas de feriados. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente informou que não havia matéria
para ser apreciada na Ordem do Dia e encerrou a Sessão para que se
desse início a Sessão Solene em homenagem aos 30 anos de promulgação
da Constituição do Estado do Maranhão. Para constar, foi lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
17 de outubro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Roberto Costa - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Edivaldo Holanda - Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo
Soares, Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
Detinha, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Neto
Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio e Zé Gentil. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projeto de Lei nº
518/19, de autoria da Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a
obrigatoriedade das unidades de saúde que atendam pessoas com câncer
a informar, divulgar e orientar os pacientes e seus familiares sobre os
direitos sociais das pessoas com câncer, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 519/19, de
autoria do Deputado Ariston, que considera de Utilidade Pública o
Centro de Integração Sócio Cultural Aprendiz do Futuro – CIAF;
Projeto de Resolução Legislativa nº 136/19, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão o Coronel
Ismael de Sousa Fonseca; Projeto de Resolução Legislativa nº 137/19,
de autoria da Deputada Daniella Tema, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Capitão de Mar e Guerra, Senhor
Márcio Ramalho Dutra e Mello; Projeto de Resolução Legislativa nº
138/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Vice-Almirante (FN) Paulo
Martino Zuccaro; Moção nº 035/19, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, de aplausos manifestando extensa admiração pelo jurista e
escritor, Senhor Daniel Blume, pela sua eleição como Presidente da
Academia Ludovicense de Letras e pelo empenho no lançamento do
Livro Resposta ao Terno; Moção nº 036/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, de Aplausos manifestando extensa admiração ao
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Presidente da OAB-MA, Senhor Thiago Diaz, pela posse da primeira
diretoria do Conselho em Defesa das Profissões Regulamentadas no
Maranhão, que congregará 14 entidades de classe; Requerimento nº
587/19, de autoria do Deputado Fábio Macedo, para que seja
encaminhada mensagem a Juíza Auxiliar Lavínia Helena Macedo Coelho,
congratulando-a pela sua eleição para o cargo de membro titular do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, na categoria Juiz, para o
biênio 2020-2022, ocorrido em Sessão realizada no Tribunal de Justiça
do Estado no dia 16 de outubro de 2019; Requerimento nº 588/19, de
autoria do Deputado Fábio Macedo, para que seja encaminhada
mensagem ao Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
congratulando-o pela sua eleição para o cargo de membro titular do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, na categoria Desembargador,
para o biênio 2020- 2022, ocorrido em Sessão realizada no Tribunal de
Justiça do Estado no dia 16 de outubro de 2019; Requerimento nº 589/
19, de autoria do Deputado Vinicius Louro, para que seja justificada
sua ausência das Sessões realizadas nos períodos de 07 a 10 de outubro
do corrente ano, quando esteve em Brasília buscando benefícios para
nossos Estado junto ao Congresso Nacional e participando de agenda
junto a UNALE; Requerimento nº 590/19, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe, para que seja encaminhada Mensagem de
Congratulações e Aplausos à Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado do Maranhão (FECOMÉRCIO), por meio de
seu Presidente José Arteiro da Silva, pelo Dia do Comerciário,
comemorado no Maranhão em 21 de outubro; Requerimento nº 591/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja
realizada audiência pública, no dia 06 de novembro, no auditório
Fernando Falcão, às 14h, para tratar sobre a validação do Zoneamento
Ecológico Econômico do Maranhão (ZEE), referente ao Bioma
Amazônico; Requerimento nº 592/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando regime de urgência para os Projetos
de Lei nº 72/2017 e 222/17, de sua autoria; Requerimento nº 593 e 594/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, para que seja enviada
mensagem de pesar, extensivo ao Tenente Coronel Mário Sérgio Cutrim
Santos, Comandante do 7º BPM em Pindaré Mirim, a todos os militares
e aos familiares da Senhora Claudia Suellen Cavalcante Serra, pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 19 de outubro do corrente ano;
Requerimento nº 595/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, para que
seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 392/19, de sua autoria; Indicação
nº 1371/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando que seja realizada uma
reforma no Colégio Estadual Rural dos Lopes na cidade de Primeira
Cruz – MA; Indicação nº 1372/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo Costa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
serviços de pavimentação asfáltica na Rua 07 e na Travessa Bom
Jesus, no bairro Matões Turu; Indicação nº 1373/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Senhor Antônio Araújo Costa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Rio Anil,
Residencial Vinhais; Indicação nº 1374/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto Silva, solicitando a reforma e manutenção do Campo
de Futebol do Negão, em Barra do Corda, e do Estádio Municipal Dr.
Tema, em Tuntum; Indicação nº 1375 e 1376/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva e ao Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Senhor Carlos
Rogério Santos Araújo, solicitando a construção de um Sistema
Simplificado de Abastecimento de Água, no povoado Mundo Novo,
na cidade de Amarante; Indicações nºs: 1377, 1378 e 1379/19, do

Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, solicitando a Secretária de Estado da Mulher,
Senhora Ana Mendonça, que disponibilize a Carreta da Mulher para
os Municípios de Colinas, Lagoa do Mato e Passagem Franca e
Indicação nº 1380/19, de autoria do Deputado Adriano, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que autorize a
realização de parceria entre o Governo do Estado do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e a Prefeitura do
Município de São José de Ribamar no sentido de melhorar as condições
da Avenida Sol Nascente, Rua Dom Pedro, Rua da Pedreira, Rua
Presidente Dutra, no referido município. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente
lido, deferiu as Indicações acima citadas e concedeu a palavra ao
Deputado Rigo Teles que elogiou a festa do SINPROESEMA no Dia
do Professor, em Barra do Corda. O Deputado Hélio Soares defendeu
a municipalização das BR’s, que sofrem sérios desgastes com o período
chuvoso. Segundo o Parlamentar, a responsabilidade pelo “péssimo”
estado das estradas costuma recair sobre a classe política e com a
municipalização, os prefeitos ficariam responsáveis pela manutenção
das estradas nos trechos que compreendem cada município. Em seguida,
o Deputado Vinícius Louro falou da importância que a EXPOEMA
tem em todo o Estado do Maranhão e convidou a sociedade para
prestigiar o evento que, segundo ele, voltou com força total. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, informando que o Projeto de Emenda
Constitucional nº 006/19, do Deputado Doutor Yglésio, foi transferido
a pedido do autor e anunciou a discussão e votação, em único turno,
redação final, o Parecer nº 658/19, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJC), ao Projeto de Lei nº 229/19, da Deputada Daniella
Tema, que assegura as parturientes o direito de ser acompanhada por
doulas, durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, nas maternidades ou estabelecimentos de saúde pública ou
privada. Este Parecer foi aprovado e o respectivo Projeto encaminhado
à sanção governamental. Em único turno, foi submetido à deliberação
do Plenário, o Parecer nº 440/19, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei
nº 350/19, do Deputado Duarte Júnior, que proíbe que as empresas de
concessão de água e energia elétrica realizem a suspensão de
fornecimento de seus serviços, em dias específicos, por falta de
pagamento de contas. Discutido e encaminhado à votação pelo autor
do Projeto, que defendeu sua aprovação, assim como o Deputado
Adriano, que o fez no mesmo sentido, este Parecer foi aprovado contra
os votos dos Deputados Adriano e Duarte Júnior. Submetidos à
deliberação do Plenário em segundo turno, regime de prioridade foram
aprovados e encaminhados à sanção governamental os Projetos de Lei
nºs: 369/19, do Poder Executivo, (Mensagem nº 050/19), que disciplina
procedimentos a serem adotados, pelos profissionais de saúde
vinculados ao Sistema Único de Saúde, para a prescrição de
medicamentos e solicitação de exames, procedimentos de saúde e
internações compulsórias prestados pela Secretaria de Estado da Saúde;
378/19, do Poder Executivo, (Mensagem nº 066/19), que altera a Lei nº
10.509/16, que institui o Programa Estadual de Proteção e Promoção
dos Mestres e Mestras da Cultura Popular do Maranhão; 459/19,
também do Poder Executivo, (Mensagem nº 077/19), alterando a Lei nº
10.595/2017, que institui o Programa Maranhão Verde, destinado a
fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e
recuperação ambiental. Ainda em segundo turno, regime de prioridade,
foram aprovados e encaminhados à redação final, devido ao acolhimento
de emendas, os Projetos de Lei do Poder Executivo nºs: 368/19,
(Mensagem nº 051/19), dispõe sobre a criação do Sistema Unificado
Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno
Porte – SUSAF/MA e 372/19, (Mensagem nº 054/19), que altera a Lei
nº 6.107, de 27 de julho de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado do Maranhão. Em primeiro turno, foram aprovados
com pareceres favoráveis da CCJC, os Projetos de Lei nºs: 193/09, do
Deputado Wendell Lages, que institui no calendário oficial de eventos
do Maranhão a Semana Estadual dos Museus; 441/19, da Deputada
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Doutora Helena Duailibe, que institui no Estado do Maranhão o Dia
do Trabalhador Terceirizado e 237/19, de autoria do Deputado Wendell
Lages, dispondo sobre o Cadastro Estadual de Informações para
Proteção da Infância e da Juventude do Estado do Maranhão – Cadastro
de Pedófilos, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Direitos Humanos e das Minorias.  Em segundo turno, tramitação
ordinária, foram aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos
de Resolução Legislativa nºs: 085/19, de autoria do Deputado Doutor
Leonardo Sá, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Anderson Sobral de Azevedo, natural do Estado da Paraíba e 097/19,
de autoria da Deputada Mical Damasceno, que concede Medalha de
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor João Vicente de
Macêdo Claudino. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário
aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 086/19, de autoria do
Deputado Doutor Leonardo Sá, concede Título de Cidadã Maranhense
a Senhora Glaucia Helen Maia de Almeida, natural do Estado da Paraíba,
com parecer favorável da CCJC. O Projeto de Lei nº 185/19, da Deputada
Doutora Thaíza Hortegal, foi transferido a pedido da autora. O Projeto
de Lei nº 475/19 e o Projeto de Resolução Legislativa n° 107/19, ambos
do Deputado Fernando Pessoa e o Requerimento n° 558/19, do
Deputado Felipe dos Pneus, foram transferidos devido à ausência dos
autores. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados os
Requerimentos n°s: 578/19, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 69/16, 21/17
e 500/19, todos de sua autoria; 581/19, do Deputado Roberto Costa,
convocando uma Sessão Solene, no mês de abril de 2020, dedicada ao
aniversário de 90 anos do ex-Presidente José Sarney; 583/19, da
Deputada Doutora Thaiza Hortegal, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 488/19, de sua autoria e 584/19, de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que seja agendada uma Sessão
Solene, para o dia 11 de novembro do corrente ano, em homenagem aos
110 anos do ensino tecnológico no Maranhão. Sujeitos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n° 576 e 577/19, do
Deputado Rafael Leitoa, solicitando que sejam desarquivadas as
Moções de nºs 25 a 31/17, bem como o Projeto de Lei nº 116/18, todos
de sua autoria; 582/19, do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período
de 30 de setembro a 10 de outubro do ano em curso, conforme atestado
médico e 580/19, do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de
Estado de Segurança Pública, solicitando informações referentes à
investigação de possível fraude ocorrida no concurso público da Polícia
Militar de 2017. Os Requerimentos n°s: 579/19, dos Deputados
Wellington do Curso, Adriano e César Pires, ao Secretário de Estado da
Saúde, solicitando informações referentes ao balanço financeiro do
Fundo Estadual de Combate ao Câncer-FECC, exercícios 2014 a 2018;
585 e 586/19, ambos do Deputado Adriano, ao Governador do Estado
do Maranhão e ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando-lhes
informações sobre a falta de medicamentos na Farmácia de
Medicamentos Especializados – FAME, como também a respeito do
Hospital Aldenora Bello, como o custo real do Hospital Geral do
Câncer e os motivos da interrupção do repasse do fundo ao hospital,
foram indeferidos pela Mesa, os respectivos autores recorrem ao
Plenário e o Presidente determinou a inclusão dos mesmos na Ordem
do Dia da próxima Sessão, assim como os Requerimentos n°s: 587 e
588/19, do Deputado Fábio Macedo; 589/19, do Deputado Vinícius
Louro; 590/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe e 592 a 594/19,
do Deputado Wellington do Curso, que foram incluído na Ordem do
Dia da próxima Sessão, na forma regimental. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado César Pires fanado pela Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição elogiou a iniciativa de uma sessão solene em
comemoração aos 30 anos da Constituição do Estado do Maranhão,
ocorrida na semana passada na Assembleia Legislativa. “Esquecer esse
momento histórico seria esquecer a própria história de liberdade do
povo do Maranhão”, marcando a ruptura da ditadura com a democracia
enfatizou ele. O deputado César Pires afirmou ainda que a Assembleia

Legislativa deve resgatar a memória também dos funcionários que
participaram daquele momento histórico, dando suporte técnico e
assessoramento jurídico aos constituintes. “São pessoas sábias,
competentes, inteligentes, que nem sempre aparecem. Mas essa Casa
deve homenagear também todos os funcionários que ajudaram a construir
a Constituição”, argumentou. Pelo Bloco Parlamentar Solidariedade/
PP, o Deputado Rildo Amaral fez um relato sobre sua viagem a Dubai
e China, onde, junto com o Secretário de Indústria e Comércio, Senhor
Simplício Araújo, mostrou as potencialidades do Estado e,
particularmente, do Porto do Itaqui, para que o estado do Maranhão
possa ser um grande centro de distribuição para todo o mundo. Em
seguida, tratou da situação da FUNAC, em Imperatriz, onde ocorreram
três rebeliões e uma fuga nos últimos dez dias e responsabilizou o
Secretário de Direitos Humanos, Senhor Chico Gonçalves, pelos
problemas que a instituição vivencia, que vão desde a progressão de
penas para menores infratores à facilidade de fuga vendida por alguns.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinados. Não
houve oradores inscritos no Expediente Final. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de outubro de 2019.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Roberto Costa -
Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Doutora Cleide Coutinho
- Segunda Secretária.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a Sessão Solene convocada por meio da Resolução
Administrativa n.º 1.115/2019, de autoria do Deputado Marco Aurélio,
para homenagear os 30 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores
em Educação Básica das redes públicas estadual e municipal do
Maranhão - Sinproesemma. Para compor a Mesa, convido o Exmo.
Senhor Felipe Camarão, Secretário de Educação do Estado, neste ato
representando o Governador Flávio Dino. Chamo para compor a Mesa
o Senhor Raimundo Nonato Costa Oliveira, Presidente do
Sinproesemma. Convido também o Exmo. Senhor Júlio Pinheiro, vice-
Prefeito de São Luís. O Senhor Odair José, diretor da Escola de Governo.
E o Senhor Egberto Magno, Presidente em exercício do Partido
Comunista do Brasil. Como dito, esta Sessão Solene foi requerida pelo
Deputado Marco Aurélio, que não pôde se fazer presente, e em função
disso nos solicitou que presidíssemos a Sessão e por considerar mais
do que justa esta homenagem pelos 30 anos de luta do sindicato que é
considerado, por quem conhece o movimento social, o movimento
sindical organizado no Estado do Maranhão um dos sindicatos mais
atuantes que temos em nosso Estado e um sindicato que não só defende
o direito dos seus sindicalizados, sobretudo os professores, mas defende
aquilo que é uma luta, uma bandeira de todos nós, que é educação
pública de qualidade. E ao longo desses 30 anos nós sabemos e
reconhecemos a importância do Sinproesemma em defesa da educação
pública de qualidade no Estado do Maranhão. Em função disso, eu
considero mais do que justa esta homenagem. E a Assembleia Legislativa
tem se debruçado muito com temas dessa natureza, não só reconhecendo
a luta dos movimentos sociais, a luta do movimento sindical, mas tem
travado vários debates importantes e aprovado legislações importantes
de tal modo que a nossa atuação aqui enquanto parlamentar tem
contribuído, sobremaneira, para que possamos avançar em uma educação
de qualidade no nosso Estado. E dando continuidade à Sessão, vamos
ouvir alguns dos membros que estão aqui na Mesa, dos convidados e
vamos passar inicialmente a palavra para o Senhor Júlio Pinheiro,
vice-Prefeito de São Luís. Fique à vontade para usar da palavra, a
Tribuna, se assim achar melhor.
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O SENHOR VICE-PREFEITO DE SÃO LUÍS JÚLIO

PINHEIRO – Bom dia a todos e todas, saudar a Mesa, em nome do
Deputado Inácio, que preside esta solenidade; o senhor Egberto Magno,
presidente em exercício, Vice-Presidente do PCdoB no Maranhão; o
Excelentíssimo Senhor Felipe Camarão, Secretário de Estado da
Educação, e o Senhor Raimundo Nonato Costa Oliveira, Presidente do
Sinproesemma. Quero também saudar aqui o Deputado Zito Rolim,
presente nesta solenidade; os companheiros, professores, professoras,
dirigentes do Sinproesemma no Maranhão, aqui presentes. Quero fazer
uma saudação à professora Benedita que foi minha vice-presidente,
por dois mandatos, no Sinproesemma, aqui presente, os companheiros
da CTB, na pessoa do Joel, aqui presente nesse momento importante,
e todos os amigos que acompanham, acompanharam essa trajetória de
grandes lutas da direção, e conduziu a categoria para momentos
importantes da história da educação no Maranhão. Dos trinta anos da
história do Sinproesemma, eu passei um terço desses 30 anos, eu fui
duas vezes presidente deste que é o maior sindicato do Maranhão e
uma vez vice-presidente sob o comando do companheiro Odair, que
era presidente do seu segundo mandato. Então, eu me orgulho muito
desse momento simbólico, desse momento de reconhecimento, agradecer
ao deputado Marco Aurélio pela indicação dessa solenidade e dizer a
todos que todo esse processo que foi construído ao longo desses
últimos 30 anos foi, de fato, muito vigoroso para educação pública do
Maranhão. Nós entendemos a dimensão política, social e profunda
que tem a educação para as pessoas, para a vida na sociedade, e o
sindicato, evidentemente, não só pautou a luta pela carreira, pela
valorização dos profissionais da educação, pela garantia da gestão da
educação, de forma democrática, mas pensou a educação na sua
dimensão mais complexa e no projeto mais amplo de sociedade. Nós
tivemos grandes discussões em torno de temas como a legislação
brasileira, o Plano Nacional de Educação, eu tive a oportunidade de
participar com todos esses companheiros aqui citados que foram da
direção, e ainda alguns estão na direção, da reformulação do Plano
Nacional de Educação que foi aprovado em 2013, no atual governo do
presidente Lula, que resultou, evidentemente, em um olhar mais amplo
e numa perspectiva não só desenvolvimentista, mas numa perspectiva
de uma educação inclusiva, de referência integrada, articulada com o
novo plano. E nós vivemos um processo muito intenso de debates
sobre esse processo da definição das diretrizes e das estratégias da
educação brasileira. De forma que nós construímos, a quatro mãos,
esse processo; e chegou, evidentemente, à aprovação e que, nesse
contexto, nós tivemos, do ponto de vista mais geral, estrutural, vitórias
importantes. Citar, por exemplo, Odair, Deputado Inácio, a aprovação
do piso salarial nacional do magistério brasileiro. Pela primeira vez na
história brasileira, uma categoria consegue alcançar e unificar um piso
em detrimento de uma cultura política de muita opressão. E as regras
do jogo, no tocante à questão da valorização, ficavam sob exclusivamente
a vontade política dos gestores federais, estaduais e municipais. Então
nós conseguimos um arcabouço fundamental. O que eclodiu, nos
últimos 10 anos, numa série de agendas positivas de reformulação dos
planos municipais, de construção e aprovação dos planos estaduais.
Eu lembro que, no Maranhão, nunca se tinha aprovado um plano
estadual de educação na história da educação do Maranhão. E nós
conseguimos aprovar já no governo do Flávio e num esforço de
articulação muito grande com a Assembleia Legislativa, com os
deputados de mandatos passados e alguns presentes, na busca,
evidentemente de estabelecer um diálogo sistemático e muito firme
com o legislativo estadual. Então nós tivemos e essa Casa foi palco de
muitos momentos de mobilização tanto para dentro com o debate
sobre a sistematização do plano estadual, que vigorou por vinte anos e
caducou na sua essência. E nós tivemos que reformular e fazer um
esforço, coincidindo com a onda nacional de mudança que o Brasil
operou a partir da convicção de que a educação é fundamental para o
desenvolvimento do Brasil. No Maranhão, nós seguimos com muito
pertencimento a esse debate institucional de reformulação da legislação
educacional. Fico muito feliz, Secretário Felipe Camarão, de poder ter
participado muito ativamente desse processo de discussão sobre

matizes plurais do entendimento sobre o projeto de educação para o
Brasil. Eu estive com o Odair, inclusive, na sanção da lei do piso, da lei
que instituiu o Fundeb, superando o modelo de financiamento que não
atendia a educação básica, que não atendia a educação superior no
Brasil. E isso tudo foi construído a quatro mãos e com uma participação
muito efetiva dos diversos trabalhadores da Educação do Maranhão.
Nós conseguimos alcançar um debate muito profícuo a nível estadual,
alcançando os 217 municípios, o sindicato se referenciou enquanto
uma instituição que contribui decisivamente, contribuiu decisivamente
para o engrandecimento dessa política fundamental para qualquer
Estado e para a Nação brasileira. E, nesse aspecto, o Sinproesemma, e
aqui eu quero uma salva de palmas a todos os trabalhadores e a direção
do sindicato aqui presente, que ladeou cada esforço de aflição, mas
com muita energia, muita vibração, muita determinação nós alcançamos
um debate e direitos importantes dos trabalhadores da Educação do
Maranhão. Nós tivemos oportunidade de aprovar o plano atualizado
com base na Lei do Piso Salarial nacional. Tivemos a possibilidade da
eleição direta para diretor de escola, que foi um marco fundamental
dessa gestão e implementado no Governo Flávio Dino, se materializou
no Governo Flávio Dino, nós conquistamos a possibilidade de ter
representação nos Conselhos, de permitir com que os trabalhadores
atuais com uma jornada pudesse ampliar sua jornada diminuindo o
vínculo temporário com as SETs, e etc. Então fizemos e travamos de
forma muito coerente esse processo que nos engrandece muito e fico
muito feliz de ter participado desse processo vigoroso da história
recente deste sindicato, que é recente porque nós em cinco, seis anos
conseguimos repor, retomar, implementar uma pauta fundamental,
estruturante, eu diria até, e comento quando falo sobre o sindicato, que
nós limpamos a pauta estrutural do sindicato garantindo nessa luta a
progressão para 20, em torno de 25 mil trabalhadores. A promoção,
que era maior inquietação dos trabalhadores, limpamos a pauta da
promoção que era um gargalho estranho e fundamental, porque não se
cumpria há 20 anos e todo um coroamento desse processo todo nos
levou a concursos públicos. O concurso público para 40 horas, enfim.
Aqui se eu enumerar as séries de conquistas que obtivemos durante
esse tempo todo, há de ressaltar que não é à toa que o Maranhão paga
o maior salário do Brasil, que foi resultado da luta, do esforço deste
sindicato e com um Governo que, evidentemente, com a sensibilidade
que pertence ao Governo Flávio Dino coroou com a garantia desses
direitos. E nós evidentemente sabemos do cenário de crise, de
dificuldade que enfrenta os governos e a crise política institucional que
vivemos no Brasil, mas não podemos nunca perder a perspectiva de
dialogar intensamente com gestores e buscar saídas e soluções para o
que é fundamental para os interesses dos trabalhadores. Quero encerrar,
companheiros e companheiras, dizendo que estou hoje em uma missão
dada inclusiva pelos trabalhadores da educação, sou vice-prefeito da
nossa cidade, tenho aprendido muito ali sobre as questões internas da
gestão pública e me orgulho muito de ter sido credenciado por vocês,
pelo sindicato e pelos educadores do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Passamos a palavra agora ao senhor Odair José diretor
da Escola de Governo.

O SENHOR DIRETOR ODAIR JOSÉ – Bom dia a todos e
todas! Cumprimento a Mesa e também Assembleia Legislativa do
nosso estado na pessoa do Deputado Zé Inácio. Cumprimento todos
os membros do nosso partido PCdoB na pessoa do nosso vice-
presidente em exercício aqui da presidência o senhor Edberto Magno.
Cumprimento Júlio Pinheiro, professor Júlio Pinheiro, que também é
vice-prefeito da nossa capital. Cumprimento também o Raimundo
Oliveira, nosso presidente, o presidente do nosso sindicato em nome
do Raimundo Oliveira cumprimento todos os trabalhadores e
trabalhadoras em educação do nosso estado. Cumprimento também
todos os diretores do sindicato, as diretoras que aqui estão. Deputado
Zito, meu companheiro também de luta que foi vice-presidente do
nosso sindicato, não lembro qual foi a gestão, acho que foi na minha
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gestão, não é Fernando? A de Júlio Pinheiro, né? Pronto. Fernando foi
vice-presidente também do nosso sindicato – Sinproesemma, professor
Fernando. Cumprimento todos os amigos aqui da imprensa, galeria,
enfim. Meus amigos e amigas, o nosso sindicato tem uma história de
luta que todos nós conhecemos e eu parabenizo e agradeço a Assembleia
Legislativa do nosso estado por essa solenidade, por essa homenagem,
pelo reconhecimento dessa história de lutas. Uma história de lutas
que, como está fixado, começou há trinta anos, ainda na condição, uma
condição ainda muito amadora, é isso que a gente precisa entender,
uma condição ainda de organização de muitas dificuldades, a educação
do nosso estado àquela época em condições muito difíceis, do ponto
de vista estrutural , do ponto de vista organizacional, e eu sou professor
há quase 30 anos, são exatos vinte e seis anos, e eu posso dizer a vocês
que nós avançamos muito de lá pra cá, tanto do ponto de vista da
organização do sindicato quanto do ponto de vista da organização da
educação do nosso estado. Os avanços que nós tivemos na educação
do nosso Estado nesse período são gigantescos, gigantescos, da mesma
forma que os avanços que nós tivemos do ponto de vista organizacional
da nossa categoria, do nosso sindicato também são gigantescos. E eu
poderia dizer a vocês que tudo que nós avançamos, sem nenhum medo
de errar nessa minha afirmação, tudo que nós avançamos na educação
no nosso estado, nesses últimos 30 anos, nós avançamos por conta da
luta incessante e por conta da organização de nosso sindicato nesse
período. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Eu conheci a
educação naquele período e conheço a educação de nosso Estado hoje.
Posso dizer que avançamos muito, mas é importante dizer que
avançamos porque a nossa categoria se organizou nesse período, lutou
nesse período e teve, sob a sua coordenação, sob a sua direção, o
sindicato dos trabalhadores em educação de nosso Estado, o nosso
Sinproesemma. E eu vou ser bastante breve nessa minha fala. O João
Pinheiro ajudou muito aqui nos elencando todas as vitórias que nós
tivemos neste período. Mas eu quero dizer a vocês, pessoal, que eu
sou muito feliz, muito honrado em ter feito parte dessa história. Eu fui
Presidente do Sindicato; assumi a direção do sindicato em um período
muito difícil. Há 30 anos a situação era muito difícil. Há 20 poucos
anos, quando fui Presidente do Sindicato pela primeira vez, a situação
também era muito difícil, ainda era muito difícil. E eu tive a oportunidade
de dar uma contribuição grande nesse período, com vários dos
companheiros que aqui estão hoje. Nós tivemos lá, naquele momento,
a oportunidade e a felicidade de levarmos o sindicato para todos os
municípios do estado. Nós tivemos a possibilidade de instituir uma
cultura, mudar a cultura na nossa categoria, começamos a implementar
uma agenda de campanhas salariais, que resultaram em várias conquistas
para nossa categoria. Nós falamos agora há pouco, o Júlio Pinheiro
falou há pouco, da implementação do atual estatuto do magistério.
Nós tivemos uma luta gigantesca para aprovar o estatuto do magistério
atual, mas nós tivemos uma luta maior ainda para implementar o estatuto
do magistério anterior. Então são realmente conquistas que nós tivemos
neste período que precisam ser reconhecidas e estão sendo reconhecidas
aqui. E eu quero dizer a vocês que eu sou muito feliz de ter participado
de tudo isso. É com essa afirmação que eu queria concluir aqui a minha
fala, dizendo que sou muito feliz de ter participado dessa construção
do sindicato, da construção do momento que a educação do nosso
estado vive hoje. E sou muito feliz por ter deixado depois uma espécie
de legado para o sindicato, de ter visto que a direção que nos sucedeu,
por Júlio Pinheiro e depois com o Raimundo Oliveira, deu continuidade
a esse trabalho, àquilo que nós discutimos lá atrás. De modo que nós
chegamos, hoje, em 2019, realmente com um conjunto de conquistas
muito grande para essa categoria. Não é ainda aquilo que nós desejamos.
Não estamos ainda no estágio em que nós desejamos, mas eu quero
dizer a vocês que nós avançamos muito nesse período e avançamos
porque o sindicato estava à frente. Avançamos porque tinha uma
organização; e nessa organização, na cabeça dessa organização tínhamos
lá o nosso Sinproesemma. E finalizo mesmo dizendo que estou mais
feliz ainda, porque sei que vamos continuar com essa luta, que iniciamos
há 30 anos. Vamos continuar com essa luta e, acima de tudo, com essa
luta com o nosso Sindicato à frente dela, cada vez mais fortalecido,

cada vez mais organizado. Finalizo parabenizando a Assembleia
Legislativa do meu Estado por reconhecer esse papel do nosso sindicato,
finalizo também agradecendo a todos vocês que aqui estão e àqueles
que não puderam aqui estar, e dizer para todos nós que todos nós
estamos de parabéns nesta data. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Muito obrigado, professor Odair. Passamos a palavra
agora ao senhor Egberto, aqui representando o PCdoB. Antes da fala
do Egberto, só queria registrar a presença do professor Viegas, Secretário
Adjunto Municipal da Educação, aqui representando o professor
Moacir Feitosa. Assim como registro a presença do Deputado Zito
Rolim, que nos honra com a sua presença como Deputado, como
Prefeito que foi da cidade de Codó, ele muito fez pela educação daquele
município e continua debatendo esse tema aqui na Assembleia
Legislativa. Também registar a presença do Fernando Silva, que foi
vice-presidente do Sinproesemma e está aqui acompanhando a sessão
e também parte da história da organização do Sinproesemma no Estado
do Maranhão e da luta dos professores. Passo a palavra agora ao
senhor Egberto.

O SENHOR EGBERTO – Exmo. Senhor Presidente desta
sessão, Deputado Zé Inácio. Exmo. Senhor Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Educação, das redes públicas estadual e municipal,
Raimundo Oliveira, Presidente portanto, da identidade aqui
homenageada. Exmo. Senhor companheiro Presidente da Escola de
Governo do Estado do Maranhão. Exmo. Senhor Presidente Municipal
do PCdoB e vice-Prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro, ex-Presidente do
Sinproesemma. Exmo. Secretário Estadual da Educação Felipe Costa
Camarão. Deputado Zito Rolim. Aqui por esta atividade do início
esteve presente também o Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, Deputado Othelino Neto, a Deputada Mical também se fez
aqui presente, o Deputado Yglésio também passou por aqui nesta
atividade. Saudar o proponente da homenagem ao Sinproesemma, o
deputado estadual Marco Aurélio, que não pôde estar presente aqui
nesta atividade, mas que pelo gesto que faz da iniciativa de propor tão
merecida homenagem, merece também a homenagem dos que aqui estão
presentes. Senhoras e senhores, o Sinproesemma, a história discorrida
aqui pelos ex-presidentes do sindicato, professor Júlio Pinheiro e
professor Odair José, dão a dimensão do papel relevante que o
Sinproesemma jogou e joga na sociedade maranhense. O Sinproesemma
surgia em 1989, surge num momento rico da vida política e institucional
do Brasil, no ano seguinte à promulgação da Constituição de 1988 que
inaugurou um novo pacto social superando aquela Constituição de
1967 marcada pela natureza autoritária que o Estado, que a sociedade
brasileira vivia sob a égide da ditadura militar, inaugurada em 64 e
vigente até 1985. A Constituição de 88 possibilitou mais do que uma
nova abordagem, possibilitou a inauguração de um novo tempo marcado
pela imperiosa necessidade de o Estado atender a um conjunto de
demandas represadas ao longo da ditadura militar. E a definição do
papel claro do Estado no financiamento da educação pública em todos
os níveis é uma das características marcantes da Constituição de 1988.
E o Sinproesemma ao surgir no curso desta luta pela redemocratização
e pelo restabelecimento do pacto democrático brasileiro, jogou papel
decisivo para que nós tivéssemos consagrado na Constituição de 1988
a garantia do percentual mínimo a ser destinado pelos entes públicos,
pela União, pelos Estados e pelos municípios para educação, na
perspectiva de que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
União. Os presidentes do Sinproesemma que aqui falaram, os ex-
presidentes discorreram de maneira clara sobre a trajetória e a luta
empreendida pelo Sinproesemma ao longo desses 30 anos. É uma
trajetória marcada de glória, de resistência e de conquistas. Ontem e
hoje, falou-se aqui sobre conquistas garantidas junto ao Governo do
Estado, mas nós temos que falar também sobre os desafios que nós
temos no presente momento. Temos hoje à frente do governo da Nação
uma orientação e uma perspectiva de abordagem sobre educação
marcada pela tentativa de diminuição do papel dos educadores, do
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papel da universidade, do papel da escola como espaços fundamentais
para a construção do saber, para a construção da cidadania, para a
construção da livre iniciativa, do livre exercício de cátedra, e assim por
diante. A tentativa, portanto, de manietar as universidades e as escolas
públicas com projetos e programas como o Escola sem Partido, esse é
um combate fundamental que nós temos que empreender neste momento
para que nós asseguremos que a escola, que a universidade sejam espaços
de livre produção e de livre atuação da sociedade, dos professores, dos
estudantes, e assim por diante. E vivemos também recentemente, é
bom que se diga, uma ofensiva no plano nacional contra direitos já
consagrados. Me refiro, especificamente, àquilo que está previsto no
artigo 60º do Atos das Disposições Constitucionais Provisórias,
Transitórias, melhor dizendo, da Constituição Federal, que assegura e
também a Lei do Fundef, atual Fundeb, que assegura destinação de
60% dos recursos do Fundeb para o pagamento dos professores. E há
uma série de ações ajuizadas pelos municípios Brasil afora, inclusive
no Maranhão, que tem garantido o pagamento, pela União, de valores
repassados a menor outrora. E, estranhamente, o Tribunal de Contas
da União institui um acórdão, uma decisão que desvirtua e deslegitima
aquilo que está previsto na Constituição e na Lei do Fundef, que é o
pagamento de 60% desse recurso para os professores porque isto está
consagrado constitucional e legalmente. É esta trajetória de luta do
Sinproesemma, de ontem e de agora, que caracteriza a combatividade,
companheiro Joel, Presidente da CTB, a combatividade, o empenho, o
denodo, a dedicação das gerações que dirigiram a entidade, que dirigem
a entidade, que marca, portanto, essa trajetória gloriosa do
Sinproesemma nos seus 30 anos. Muito obrigado. Parabéns ao
Sinproesemma, aos professores! Parabéns à educação! Vamos à luta!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Obrigado, Egberto. Passamos agora a palavra ao senhor
Raimundo Oliveira, Presidente do Sinproesemma.

O SENHOR RAIMUNDO OLIVEIRA – Bom dia a todos e
todas. Senhores e senhoras, quero aqui cumprimentar a pessoa do
Deputado Zé Inácio, que está presidindo essa sessão solene, mas
também agradecer ao Deputado Marco Aurélio pelo Requerimento
desta sessão tão importante para o Sinproesemma. Então cumprimento
aqui o Deputado Zé Inácio e já agradecendo, de antemão, cumprimentar
também o Exmo. Senhor Secretário de Educação do Estado do Maranhão,
Felipe Costa Camarão, um dedicado secretário que sempre tem aberto
as portas para o diálogo com o nosso sindicato. Cumprimentar também
nossos companheiros de luta, que já passaram por essa entidade sindical.
Cumprimentar aqui o Vice-Prefeito da capital de São Luís, mas também
presidente do diretório municipal do PCdoB aqui em São Luís e ex-
presidente do Sinproesemma, professor Júlio Pinheiro. Cumprimentar
o presidente em exercício do Partido Comunista do Brasil, o notório
Egberto Magno, que nos deu aqui uma singela aula de democracia e
qual o caminho que nós devemos trilhar como entidade sindical.
Cumprimentar também o companheiro hoje que está em uma missão
importantíssima em um órgão de governo, mas também que já foi
presidente dessa entidade, que lutou por várias conquistas e vitórias,
a exemplo do Júlio Pinheiro, que a gente tem a grande responsabilidade
de conduzir esse sindicato, que é o Professor Odair José, diretor da
Escola de Governo. Cumprimentar aqui os Deputados presentes, o Zé
Inácio, mas também o Deputado Zito. Mesmo não estando presente
cumprimentar também as Deputadas estaduais, enfim, cumprimentar
toda Assembleia Legislativa por esse feito. Vi ali também, cumprimentar
o Deputado Rigo Teles, que chegou agora aqui ao Plenário, que esteve
presente em uma festa importantíssima dos trabalhadores em educação
prestigiando, lá em Barra do Corda. E cumprimentar os diretores dessa
entidade sindical importantíssima, aqui constituída por homens e
mulheres, valorosos e valorosas que fazem no dia a dia a luta do nosso
sindicato. Mas não deixar de reconhecer aqueles também que já passaram
por essa entidade sindical e deram a contribuição para que o sindicalismo
no nosso Estado pudesse realmente se fortalecer. E a gente registra
aqui a professora Rose Jane, o Fernando Silva que já esteve também

nessa entidade sindical. E cumprimentar também os nossos colegas
que fazem o sindicalismo no dia a dia, a exemplo dos companheiros de
outros sindicatos e das centrais sindicais, em especialmente a Central
Sindical CTB, que é aquela em que nós estamos filiados, o Joel
Nascimento, mas também os nossos companheiros de outros sindicatos
coirmãos, em que o Simproesemma agradece, aqui o Henrique lá do
Sindhotéis, enfim, todos os outros sindicatos que foram convidados
para esta sessão solene. Também cumprimentar o secretário em
substituição ao secretário Moacir Feitosa, o professor Viegas. Então a
gente já agradece de antemão. Exmos. Senhores e Senhores, nós temos
a honra de estar comemorando esses 30 anos do Sinproesemma. Nós
temos feito batalhas que passaram por companheiros e companheiras
que fizeram a luta desde a existência da Associação dos Professores do
Estado do Maranhão, até então Apema, e a gente faz aqui o
conhecimento a uma professora guerreira, companheira, que briga, que
cobra, mas aí é preciso a gente fazer esse reconhecimento, que é a
professora Isbéria, que peço aqui uma salva de palmas. E quero já dar
um bom dia, ainda um bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras
em educação, presentes aqui na Casa do Povo, na nossa Casa. É com
muita honra e orgulho que nós do Sinproesemma que representamos a
categoria dos trabalhadores em educação no Estado do Maranhão que
nessa solenidade recebe essa justa homenagem pela passagem do
aniversário de 30 anos do Sindicato do Trabalhadores em Educação
Básica da rede pública estadual e municipal do Estado do Maranhão, o
nosso Sinproesemma. O Sinproesemma dos trabalhadores em educação,
aqui do Estado do Maranhão. A trajetória dos 30 anos do Sinproesemma
tem início com Associação dos Professores do Estado do Maranhão –
Apema - criada em 1976 sob a ditadura militar, e nós torcemos e
resistimos para que não volte, em um momento sombrio da história do
nosso país. Em 1989, a partir da promulgação da Constituição Federal,
a Apema é transformada em Sinproesemma. Com resistência, unidade
e determinação, os professores e os trabalhadores em educação puderam
se organizar como categoria para alcançar vitórias evidenciando que o
trabalhador sempre precisará participar de uma entidade sólida, que o
represente na luta por direitos, reconhecimento e valorização. E
acrescento mais, para uma educação pública de qualidade. Nesses 30
anos, o Sinproesemma foi forjado na luta por uma educação pública
gratuita, laica, unitária, em todos os níveis, defendendo a ampliação de
verbas públicas, exclusivamente, no ensino público, popular e de boa
qualidade que é o que nós primamos, defendendo os direitos e os
interesses coletivos e individuais da entidade, mas também dos nossos
associados e da categoria que nós representamos. A batalha sempre foi
muito árdua e sob cenários adversos, mas lutamos sempre para extrair
o melhor para nossa categoria e para os nossos filiados. Hoje,
evidenciamos mais um momento muito grave da nossa história política
no nosso país, com grandes ataques, em especial à educação, governos
que veem a educação como um viés que pode derrubá-los. E por isso
ataca diuturnamente cortando verbas públicas para enfraquecer o ensino
público no nosso país. E é preciso nós resistirmos para termos uma
educação digna para os nossos cidadãos brasileiros, maranhenses, de
um modo geral. E nesse cenário é impossível não se indignar com o
sucateamento deliberado que o Governo Federal tem imposto aos
trabalhadores e ao processo de desmonte que nós resistimos e
precisamos resistir, que precariza ainda mais as relações de trabalho. E
nesse mesmo viés, infelizmente, nós tivemos ontem a aprovação da
Reforma da Previdência, que acabou com a aposentadoria especial dos
professores e professoras. Companheiros de luta, aqui, no chão da
escola, sabem o quão é difícil a tarefa árdua, seja por vinte e cinco anos,
ou por trinta anos. E nesse cenário que nós vivemos hoje, é preciso,
através da nossa entidade sindical, resistir diuturnamente para que não
soframos mais ainda. E que a gente possa pensar um país mais digno,
favorecendo a educação para transformar a sociedade, através da
educação de qualidade que nós queremos. Há de se destacar como
vitória do Sinproesemma vitórias valorosas de companheiros de lutas
que estiveram aqui à frente. E é preciso nós dizermos que as direções
que passaram à frente desse sindicato tiveram homens e mulheres
valorosos. E é preciso nós fazermos esse registro. Quando iniciou lá
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em 1989, com a Professora Lucimar Góes, com a Professora Márcia
Campos, mas também companheiras que ainda estão aqui no sindicato,
fazendo parte da Direção, lutando dia a dia. E é preciso mesmo que por
períodos curtos interinamente, mas tivemos, à frente desse Sindicato,
companheiras de luta, aguerridas, a exemplo da Professora Janice Neri
e da Professora Benedita Costa. E nesse destaque nós fazemos as
vitórias que nós tivemos: mais de 22, mais de 25 mil progressões,
promoções, eleições diretas para diretor de escola, ampliação de
matrícula, unificação de matrículas, enfim, várias vitórias, podemos
reconhecer os professores das unidades de educação especial, com
gratificações de 30% aos colegas também funcionários de escola, os
pró-funcionários com a gratificação também de 30%. Então é preciso a
categoria dos educadores do nosso Estado fazer esse reconhecimento a
sua entidade sindical. No momento em que nós sofremos com ataques,
que querem destruir a nossa entidade sindical, é preciso, dentro da
unidade, a gente constituir essa fortaleza, para que possamos resistir a
esses ataques. Mas é preciso nós irmos além das salas da nossa entidade
sindical, irmos para as escolas, mas precisamos também de outros
agentes que possam ajudar os trabalhadores da educação. E eu cito o
exemplo aqui dessa Casa. A Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, por muitos momentos, foi favorável a essa luta dos
trabalhadores em educação, seja no passado, seja agora no presente.
Então é preciso a gente fazer esse reconhecimento a essa Casa, com
deputados e deputadas valorosos que entendem e que compreendem
que é preciso nós termos políticas sérias, políticas públicas de qualidade
para a nossa educação, em especial para o nosso Estado. Entre inúmeras
conquistas nós podemos citar a unificação de matrículas, em que nós
reconhecemos, por meio dos trabalhadores em educação, aqueles que
diante de uma necessidade pessoal não ter o acúmulo de matrículas,
poder se regularizar e não perder mais uma renda no seu orçamento.
Então isso é de suma importância. Quero frisar ainda, mais recentemente
o processo de aceleração das portarias de aposentadoria. Companheiros
e companheiras, e aí eu faço aqui uma referência ao Secretário de
Educação que se empenhou com a sua equipe para os nossos colegas
que já têm um tempo e a idade para se aposentarem, possam ter até o
final do ano o documento que realmente comprove que os mesmos
estarão aposentados, mesmo nesse cenário difícil para os trabalhadores
do nosso país. Nesses 30 anos de luta o Sinproesemma foi muito mais
do que uma Entidade Sindical, não se limitando à defesa dos interesses
da categoria que representamos, em muitas ocasiões fomos chamados
a contribuir com grandes debates de grande relevância ao país em
embates nas ruas e em debates nas Casas parlamentares, a exemplo da
Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, onde representamos
mais de 90 núcleos no Maranhão todo. Então esse debate é diário,
onde buscamos sempre, na nossa representação, defender o direito dos
trabalhadores, não só da rede estadual, mas das redes municipais que
fazemos diariamente vencendo dia e noite, pegando estradas, indo ao
encontro dos trabalhadores e nos fazendo presentes nas ações pelos
núcleos que temos. Continuaremos com a marca da autonomia e do
diálogo, buscando as melhorias e a valorização que os trabalhadores
em educação merecem e que a sociedade precisa. Nós que sabemos que
no chão da escola, no dia a dia a educação é uma ferramenta
transformadora da sociedade. Temos consciência do atual momento
em que vivemos, mas com responsabilidade, determinação e sensatez
enfrentaremos de frete mais esses desafios, na luta em prol dos
interesses sociais, econômicos, sindicais e da classe da nossa categoria.
E neste momento nós, da liderança do Sinproesemma, reafirmamos o
compromisso que temos de continuar o trabalho árduo para que a
nossa educação, a educação do nosso Estado por meio do compromisso
dos gestores públicos, mas na certeza de que precisamos avançar muito
na educação pública para que os nossos cidadãos tenham uma educação
de qualidade que realmente a nossa sociedade precisa. É nesse espírito
que eu cumprimento todos e todas, esses diretores e diretoras aguerridos
que sabem do seu papel no dia a dia e o que temos que fazer e continuar
fazendo para que tenhamos essa realidade do nosso estado
transformada para que nós tenhamos trabalhadores e trabalhadoras
valorizados e valorizadas, e que possamos a cada dia sonhar com um

país mais justo, um país melhor, um país mais igualitário e sabedores
das nossas funções, do nosso trabalho e resistindo a todos os ataques
que ora possam surgir. Então, parabéns ao Sinproesemma! Parabéns a
todos os trabalhadores em educação do nosso estado, um grande abraço
e viva 30 anos, 100 anos, 200 anos da nossa entidade sindical! Um
grande abraço e um beijo no coração de todos os trabalhadores em
educação do nosso estado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Obrigado, Senhor Raimundo Oliveira pela sua fala,
concedo a palavra agora ao Secretário Felipe Camarão, Secretário de
Estado da Educação.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
FELIPE CAMARÃO – Bom Dia, Senhor Presidente, eu estava na
dúvida de que lado ocupar se a tribuna de lá ou da tribuna de cá, resolvi
ficar aqui para ficar à esquerda dos nossos companheiros e
companheiras que estão aqui no Plenário. Quero quebrando o protocolo
iniciar saudando todos os meus colegas, as minhas colegas, amigos e
amigas, professores e professoras, assim como vocês também sou
professor da rede pública, da rede pública federal, assim como nosso
Governador Flávio Dino que pediu que eu transmitisse a todos e todas
vocês os parabéns e o respeito e consideração. Ele não pôde estar
presente em razão de uma viagem, mas pediu que o representasse na
data de hoje. Quero cumprimentar o nosso Presidente, Deputado Zé
Inácio, grande trabalhador e grande ativista social, desde os tempos da
Universidade Federal do Maranhão. Nós fomos contemporâneos, mas
ele é bem mais velho do que eu. Ele já concluindo e eu iniciando na
Universidade Federal do Maranhão, no curso de Direito, quero saudar
o gigante Egberto Magno, grande rubro negro, o nosso professor, querido
amigo Júlio Pinheiro, vice-prefeito da nossa capital, e com quem eu
tive a oportunidade de ter relação ainda como secretário da Segep, no
final do mandato dele como presidente do sindicato, já, já eu vou
contar um pouco das conquistas que já vieram desde daquela época.
Quero saudar também, de maneira muito especial, o professor, também
ex-presidente Odair José, que quando fui secretário, ele já não era mais
dirigente do sindicato, mas tive a honra de ser o meu adjunto na
Secretaria de Gestão e Previdência, depois secretário e hoje diretor da
Escola de Governo, mais uma vez, estamos na parceria, nas formações
dos nossos educadores e educadoras. E quero saudar, de maneira muito
especial, o professor Raimundo Oliveira, em nome deles quero também,
mais uma vez, saudar todos os dirigentes do Sindicato do Sinproesemma
que aqui estão nessa data de hoje. Deputado Zito, para mim, é uma
honra ocupar o cargo de Secretário de Estado da Educação. Vocês
devem imaginar, o professor Fernando, tal qual um jogador de futebol
que joga no Flamengo, claro, e que ocupa agora foi convocado para a
seleção brasileira, porque como professor de carreira não existe algo
melhor para eu fazer no Poder Executivo do que exercer o cargo de
Secretário de Educação, porque a possibilidade que tenho de ajudar a
população do Maranhão através daquela ação, Rose Jane, que é a mais
importante de todas que é educação, e educação básica. E me sinto
ainda mais honrado por ser secretário, por estar secretário de um governo
como é o Governo do Flávio Dino e, além de tudo, de estar sendo
secretário, Egberto, que há mais tempo esteve à frente do cargo nos
últimos 40 anos. Já estou caminhando para quase quatro anos de gestão
à frente da Seeduc. E, neste tempo, já passei por três presidentes do
Sinproesemma, o Professor Júlio Pinheiro, como falei, a Professora
Benedita e agora o Professor Oliveira. Vejam só vocês, que antes
passavam por vários secretários. desta vez. nós invertemos a lógica. E
isso é muito bom porque pelo menos as cobranças fortes e acentuadas
vêm de pessoas diferentes, não vêm sempre dos mesmos presidentes.
Cada um exerceu a pressão a seu modo. E é esse um dos meus grandes
objetivos de fala na data de hoje. Eu não vim apenas para parabenizar
o sindicato pelos seus 30 anos de lutas, de glórias e de conquistas. Eu
vim, acima de tudo, fazer o testemunho nesta data tão especial,
parabenizando o Deputado Zito, Deputado Rigo Teles, a Assembleia
Legislativa por esta solenidade para aquele sindicato. E é, claro, o
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Deputado Zé Inácio, de forma muito polida e política, diz que é um
dos mais atuantes. Eu já posso dizer que é o mais. Eu já posso falar
isso, que é o mais atuante do nosso estado. Representa cerca de 60%
dos servidores públicos estaduais ativos e inativos. Então não só
parabenizar também a Assembleia Legislativa; parabenizar o Deputado
Marco Aurélio, que foi o autor do requerimento, mas, acima de tudo,
fazendo testemunho, como eu estava falando, porque um testemunho
real, concreto, professora Isabel, daquilo que foi conquistado na
educação pública maranhense pela luta do sindicato. Aqui o professor
Oliveira falou com muita precisão do sucesso de programas como
Escola Digna, Pacto Estadual pela Aprendizagem, as nossas jornadas
de alfabetização, escola em tempo integral e tantas outros tiveram o
papel fundamental dos professores e professoras da rede pública
estadual, especialmente, do Maranhão. Sem os professores e as
professoras, nada, não há absolutamente nenhum avanço na educação,
como a melhoria do Ideb, por exemplo, nos últimos dois ciclos - e eu
tenho certeza que iremos crescer novamente - seria possível. E isso se
deveu também, em grande medida, à atuação do sindicato, que, como
eu digo, atua de forma independente, de forma dura quando tem que
ser, cobrando quando deve ser cobrado, criticando quando deve ser
criticado. Mas que sempre trouxe à mesa pautas republicanas não
apenas em benefício dos professores e professoras, mas, acima de
tudo, de garantir uma educação pública de qualidade e de
responsabilidade social. Sempre este foi o mote dos nossos diálogos,
tanto que um dos primeiros pontos de pauta é sempre a infraestrutura,
a formação e outras questões que estão diretamente relacionadas à
aprendizagem dos nossos estudantes. O Sindicato dos Professores eu
comecei a dizer, ainda na gestão do professor Júlio, quando eu estava
à frente da Secretaria de Gestão e Previdência, já nos procurava, já
procurava o Governo Flávio Dino para pleitear, claro, reajustes,
progressões, titulações, conquistas que nós tivemos ao longo desses
quase cinco anos do mandato do Governador e ainda antes da minha
gestão, quando era a Seeduc comandada pela professora Áurea e eu
tinha a oportunidade de ajudar na Segep, mas o sindicato também
pleiteava, desde aquela época, benefícios para os professores que iam
resultar na melhoria da aprendizagem. Foi no diálogo com vários de
vocês que estão aqui presentes, bem aqui próximo que saiu, por
exemplo, a ideia de ampliação de jornada. Era um pleito do sindicato a
unificação e também a ampliação de jornada. E naquele nosso diálogo
chegamos à conclusão da importância das duas para a rede pública
estadual. Como disse o professor Júlio, nós estamos caminhando passo
a passo para tirar a precarização da relação com as SETs, mas também
como disse o professor Oliveira, uma das grandes conquistas que a
categoria teve foi na relação unificação, a chamada unificação de
matrícula, porque nós conseguimos ajudar os professores a não perderem
seu vínculo com o Estado. E ao mesmo tempo, e aí vem a grande
questão, beneficiando a nossa rede, a nossa organização, beneficiando,
portanto, o interesse público. Já foi enumerado pelo professor Júlio,
pelo professor Odair, pelo professor Oliveira e por Egberto também
as inúmeras conquistas que vocês já tiveram: unificação, ampliação,
concessão de SET para gestores, concurso público para professores de
40h, para educação especial, ampliações na área da educação especial,
enfim, uma série de conquistas para funcionários e outras conquistas
que nós fomos alinhavando ao longo do tempo. Mas eu quero, já me
encaminhando para o final da minha mensagem, dizer que apesar da
minha independência, apesar da cobrança, apesar das críticas, o sindicato
e o Governo do Estado do Maranhão caminham juntos em pelo menos
dois sentidos. O primeiro deles é de sempre buscar a valorização dos
profissionais da educação. E aqui eu falo mesmo todos os profissionais,
todas as pessoas que compõem a nossa comunidade escolar. É um
desejo nosso que só não conseguimos avançar mais, Deputado Rigo,
em razão de restrições orçamentárias, financeiras e legais, mas que é
um objetivo comum de valorização dos profissionais de educação na
nossa rede porque, como eu afirmei, o sucesso das nossas ações está
diretamente relacionado ao ótimo desempenho dos nossos professores
e professoras. E a segunda coisa em que nós estamos sempre ao mesmo
lado, é na luta de uma educação pública de qualidade. E nesse sentido,

assim como falou o Egberto, eu já falei isso em outras oportunidades e
aqui aproveito para, mais uma vez, conclamar educadores e educadoras
do Estado do Maranhão a nos unirmos contra o desmonte que está
sendo feito da educação pública brasileira. E isso é importante, porque
é um debate que infelizmente nós estamos perdendo na sociedade.
Porque muitos, mas muitos mesmos, mais do que imaginamos são
favoráveis a essa reforma da Previdência que foi aprovada. Muitos são
favoráveis a privatização das Universidades Públicas; muitos são
favoráveis à contratação de professores, que serão meus colegas na
Ufma, sem concurso público, a título precário. Muitos concordam
com o congelamento dos gastos da educação, porque está lá, foi emenda
à Constituição e não conseguimos mudar isso ainda. E o Governo que
está aí, com um Ministro que mais está preocupado em fazer graça, em
criar situações cômicas do que propriamente debater a educação e
estamos enfrentando isso e quando a gente faz um protesto, e aí nós eu
digo a sociedade faz um protesto em defesa da educação pública, só
nós estamos presentes. Só nós que fazemos educação que estamos
presentes, a população não está presente, porque nós estamos
perdendo, infelizmente, esse debate para as fake news, - para um ódio
desenfreado contra governos de esquerda, governos que beneficiam,
com justiça, beneficiam não, que dão o que é de direito para os
servidores públicos, e para a camada mais pobre da sociedade. Portanto,
a minoria da população, que é a classe média alta e a população rica
está ganhando o debate com a sociedade, com políticas públicas
autoritárias e perversas de restrição de direitos para as chamadas
minorias, que não são minorias, somos maioria. Então, eu conclamo
que nós façamos isso, e é claro, é um debate que começa na Educação
Básica, lá no chão da escola. Nós, ao contrário do Escola sem Partido,
o Governador ditou um Decreto de Liberdade de Cátedra, na Rede
Pública Estadual. Eu baixei uma Portaria dizendo que o gestor escolar
e o professor podem, a seu critério pedagógico, restringir o uso de
celular, em sala de aula, primeiro para garantir a aula, para o estudante
não ficar mexendo no celular na hora da aula do professor, mas também
para evitar constrangimento, para evitar que o professor seja
achincalhado , e que não haja achincalho de nenhuma parte, nem do
professor com o estudante, nem do estudante com o professor,
garantindo, portanto, o pleno exercício da nossa cátedra das nossas
escolas. E eu quero dizer aqui para vocês que é impossível, quem já
estudou um pouco sabe que é impossível nós sermos neutros, ao
ministrar qualquer tipo de aula, é impossível em tudo que a gente fale,
em tudo em que a gente exerce está intrinsecamente vinculado a nós, a
nossa experiência, e a nossa vivência. E nós temos a imunidade de
cátedra garantida no Artigo 206 da Constituição. E eu costumo brincar
com os meus estudantes, com meus alunos do curso de Direito da
Universidade Federal do Maranhão, que enquanto não mudarem o
texto da Constituição, eu vou continuar manifestando a minha opinião
em sala de aula, como manifesto, toda segunda-feira de manhã, quando
eu vou à Ufma lecionar, todas as vezes, eu falo com os meus estudantes
sobre a luta pela democracia, pela transparência e pela educação de
qualidade, pelas políticas sociais que nós temos que fazer. Portanto,
eu conclamo vocês, educadores e educadoras da rede pública estadual,
não é que nós tenhamos um inimigo em comum que nós não estamos
falando de inimigos, mas nós estamos falando de uma disputa, inclusive
ideológica e política que está vigente no nosso país e que se a gente não
se cuidar a nossa economia vai acontecer com o que aconteceu com o
Chile, o que está acontecendo com o Chile, atualmente, porque é esta
política econômica que o Guedes quer impor ao nosso país, se a gente
não se cuidar, nós iremos militarizar as escolas sem necessidade do
nosso país, iremos formar soldados, muitas vezes que falam tanto de
ideologia, de Escola sem Partido, de doutrinação, vamos sofrer uma
doutrinação às avessas para o ódio, para o preconceito, para o racismo,
para a intolerância religiosa, porque é isso que está sendo representado
hoje por parte do Congresso Nacional, principalmente por esse partido
que está no meio da confusão, lá no Congresso. Esse combate nós
temos como lutar e como vencer, presidente Egberto, e começa na
Educação Básica, e já me encaminho para o fim mesmo, porque as
evidências demonstram isso, a ciência demonstra isso, professor
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Fernando, em todos, eu vou repetir, todos os países desenvolvidos,
sejam países governados por governos de direita ou de esquerda, em
todos, nós tivemos um fator comum que foi o investimento na educação
básica. Podem pegar Coreia, podem pegar o Japão pós-guerra, Estados
Unidos, Finlândia, Dinamarca, Suécia, qualquer país, Austrália.
Qualquer tido como desenvolvido ficou desenvolvido por um processo
de décadas fomentado pelo investimento na educação básica, cuidando
da alfabetização na idade correta e garantindo fluxo escolar adequado,
garantindo integração da educação básica no ensino superior, ensino
profissionalizante, educação em tempo integral, garantindo, inclusive,
sistema de crédito nas universidades para que estimulasse o nossos
estudante a percorrer itinerário informativos e saírem com uma
graduação no menor tempo possível. Portanto este é o caminho que
nós estamos tentando demonstrar para o Brasil. Estamos tentando
não, nós estamos demonstrando para o Brasil aqui no Maranhão quando
o Governador implanta IEMAs, escolas em tempo integral com ensino
profissionalizante, quando nossos cursos já vão ser integrados a cursos
superiores da Uema, por exemplo. Nossos estudantes poderão usar
isso como créditos na universidade. Quando nós conseguimos garantir
a valorização do professores e professoras, pagando um salário ainda
não suficiente, mas melhor que outras unidades da federação que estão
passando também por dificuldades como nós, mas nós estamos
demonstrando para o país, para a nação que a prioridade do Governador
Flávio Dino é a educação. Então concluo dizendo isso, que nós temos
uma grande sorte, Deputado Zé Inácio. Eu posso falar isso aqui porque
não tem outro colega secretário. O Governador é o governador de
todas as áreas, é o governador da saúde, da infraestrutura, da segurança
pública, mas a área que ele gosta mais é a educação. Isso aqui não é
segredo. Se vocês disseram por aí que eu falei isso, eu vou dizer que eu
não disse, mas não é à toa que ele é chamado de governador da educação.
Por quê? Não é por outra razão, não é porque ele gosta mais de mim; é
porque, simplesmente, ele sabe que este é o caminho do
desenvolvimento sustentável, desenvolvimento adequado para o nosso
estado. E é por isso que estamos seguindo na contramão do Governo
federal e estamos dando certo com a ajuda de vocês. Quero finalizar,
mais uma vez, dando os parabéns ao Sinproesemma, a todos os
educadores e educadoras profissionais da educação. Rogo a Deus para
que o nosso sindicato - nosso no sentindo mais amplo da palavra como
professor - possa ter mais 30, mais 30 e depois mais 30 anos como diz
a música do Charlie Brown Júnior, de lutas e de glórias. Meu muito
obrigado e meu bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Muito obrigado, Secretário Felipe Camarão. Vamos
finalizar os trabalhos, mas, antes, eu quero fazer só um registro. Primeiro
que eu tinha um compromisso as 11h, mas, dada a importância do
tema, eu cancelei para estar aqui participando desse momento, fazendo
parte dessa homenagem histórica que é homenagear os 30 anos do
Sinproesemma. Porque eu vejo dois elementos importantes nesta
homenagem: um é o que simboliza o sindicato em si, enquanto
organização da luta dos trabalhadores. E, ao longo desses 30 anos, o
Sinproesemma organizou os trabalhadores da educação no estado do
Maranhão de tal forma que foi o sindicato que teve a voz mais destacada
na defesa não só da categoria, mas algo que eu também julgo mais do
que fundamental, que é a pauta da educação. Então estamos
homenageando a luta dos trabalhadores e referenciando também a luta
em favor de uma educação pública de qualidade. Então essa sessão tem
esse simbolismo de homenagear a organização da luta dos trabalhadores
e também homenagear a importância que tem a luta em defesa da
educação pública e de qualidade. E, por isso, é importante também
fazer outro resgate na história além, lógico, de primeiramente agradecer
a todos que estão presentes, parabenizar todos aqueles que ao longo
desses 30 anos contribuíram na organização do Sinproesemma, direta
ou indiretamente, sobretudo daqueles que foram diretores desse
importante sindicato. E aí eu também aproveito para homenagear aos
que estão fazendo parte da Mesa, o Egberto que aqui representa o
PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e que a organização do

Sinproesemma se confunde também com a luta do Partido Comunista
do Brasil. Aqueles que veem isso não veem com bons olhos. Eu, ao
contrário, eu enxergo isso com bons olhos, porque ao longo desses 30
anos o sindicato esteve sob a direção de liderança, na sua grande maioria,
vinculada a um Partido que tem compromisso com a luta, não só da
organização dos trabalhadores como também na pauta em defesa da
educação pública de qualidade. Então eu acho que a presença do Egberto
aqui representa isso e faço questão de destacar, porque também sou do
PT, que é um partido coirmão nessa luta, e em algum momento o
Fernando Silva foi vice-presidente, que também é uma liderança dirigente
do nosso Partido, Partido dos Trabalhadores. Então ao longo desses
30 anos a luta do Sinproesemma se confundiu com a luta organizada
em favor da organização dos trabalhadores e a luta do sindicato em
defesa do PCdoB, em defesa da educação pública de qualidade. Acho
que isso não é nenhum demérito, na verdade foi isso que fez o PCdoB,
ao longo de todos esses anos, ter trilhado um único rumo na história
em defesa da educação pública no Maranhão. E aí também aproveito
para destacar a presença do Júlio Pinheiro, vice-prefeito de São Luís,
e como ele próprio falou na sua fala, no seu pronunciamento foi um
vice-prefeito que, acredito, também pela primeira vez na história foi
levado a ser vice-prefeito da capital São Luís pelas mãos do sindicato,
porque também defendia a pauta da educação, isso é um ponto de
destaque, e o Odair também que eu agradeço a presença, também muito
contribui com a organização do sindicato, foi presidente e o atual
presidente Raimundo e, por último, agradecer a presença é do Secretário
Felipe Camarão. Quero finalizar minhas palavras dizendo da
importância também da Assembleia Legislativa ao longo de todos esses
anos da construção da luta por direitos dos trabalhadores na educação
e pela educação pública, e aí já fiz referência ao Deputado Zito e aos
demais Deputados que compõem hoje a Assembleia, alguns que não
estão aqui, mas temos feito esse debate. Eu mesmo como vice-
presidente da Comissão da Educação, ou seja, temos debatido fortemente
esse tema aqui, porque é um tema, um dos mais importantes para o
desenvolvimento do nosso Estado com inclusão social. Deputado Rigo
que estava aqui, ainda está aqui, é o nosso decano ao longo desses 20
anos que está aqui na Assembleia Legislativa aprovou, com certeza,
várias leis das quais foram instrumento e apontadas para o Poder
Executivo ou via diretamente ao Parlamento pelo sindicato. Então, a
Assembleia Legislativa não só presta a homenagem como ela faz também
parte dessa história de luta, de garantia de direitos dos trabalhadores e
do avanço que a educação teve no nosso estado nesses últimos anos. E
eu, particularmente, tive a honra de ter sido reconhecido pelo povo do
Maranhão, também dado essa oportunidade de representar o nosso
povo, de estar aqui, a partir de 2015, debatendo, discutindo e aprovando
várias proposições em favor da educação do Maranhão, apresentadas
pelo Governador Flávio Dino via, na verdade, via ao Poder Executivo
que melhoraram a qualidade da educação no nosso Estado. E aí eu
destaco, por exemplo, unificação de matrícula. Por vários momentos,
nós recebemos comissões de professores e fizemos esse debate para
que a gente pudesse inclusive, em boa medida, aperfeiçoar o texto ou
dialogar com o secretário de Educação para que a gente pudesse ter um
avanço, muito embora a proposta foi muito bem elaborada, porque
também passou pelas mãos do Sinproesemma. E destaco progressão,
a progressão, a eleição direta para diretores que passou também aqui
pelo aval da Assembleia, ampliação de jornada, ou seja, várias ações
que beneficiaram diretamente a categoria e vários programas
apresentados pelo Governo Flávio Dino, algumas delas já sob o
comando do Secretário Felipe Camarão que passaram por esta Casa e
teve o amplo apoio em algumas matérias por unanimidade a Assembleia
aprovou. E para finalizar, eu quero dizer que nós, aqui na Assembleia,
também estamos fazendo debate sobre a importância do Fundeb,
Fundeb permanente como instrumento de melhorar a qualidade do
ensino público no Brasil com forte reflexo na qualidade do ensino
público da educação pública no Estado do Maranhão e também dos
municípios. Então, essa tem que ser uma luta que não só do Congresso
Nacional, mas uma luta que possa envolver todas as Câmaras de
Vereadores, sobretudo, as Assembleias Legislativas para fazer essa
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debate, envolver a sociedade e chamar atenção dos nossos congressistas
para a importância desse tema, que é um dos mais importantes que
hoje tramita no Congresso Nacional, que é a continuidade do Fundeb,
ou melhor, que o Fundeb seja permanente, que foi um dos maiores
instrumentos para avanço da educação do Brasil. E finalizando,
Secretário Felipe, nós também temos feito o debate no sentido de
garantir o Plano Estadual de Educação. É um debate que a Secretaria
tem feito, mas é algo que nós, enquanto deputados, temos feito,
sobretudo na Comissão de Educação como vice-presidente da Comissão,
como tem dito, feito esse debate. Porque é uma forma de, também,
reconhecer os avanços, mas dar um novo rumo para a educação pública
em nosso estado, para que a gente possa avançar e ter a educação como
principal instrumento de inclusão social em nosso estado. Muito
obrigado e agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 021/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 388/

2019, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que Dispõe sobre a
cassação da inscrição estadual de Empresas que provoquem maus-
tratos a animais e dá outras providencias”.

A cassação da inscrição estadual de que trata o Projeto de Lei,
em epígrafe, dar-se-á depois de trânsito em julgado da sentença
condenatória do processo judicial relativo ao delito de maus-tratos a
animais, do qual a empresa é responsável.

O presente Projeto de Lei foi, inicialmente, encaminhado à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 514/2019),
que se manifestou favoravelmente à aprovação do Projeto, na forma de
emenda modificativa.

Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “e”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre mérito
financeiro todas as proposições relacionadas com tributação,
arrecadação.

Em síntese, a proposição de Lei, visa punir as Empresas
responsáveis por tal violência, seja aquelas que estimulam tais atos
covardes, seja as que consentem ou se omitem diante da crueldade
praticada por seus funcionários ou prestadores de serviços.

Com efeito, entendemos que o impedimento do exercício da
atividade comercial mediante à cassação da eficácia da inscrição, no
cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o
estabelecimento infrator, deixará de operar e de gerar os atos ou fatos
de interesse fiscal e tributário dos órgãos do Sistema Cadastral. Ou
seja, não mais existirá como uma organização “ativa” nesses Cadastros,
porquanto, teve cassada a eficácia da sua inscrição, permanecendo no
Cadastro como Empresa “Inativa”.

Assim sendo, a propositura atende ao interesse público na
medida em que as empresas instaladas no Estado do Maranhão, terão
sua inscrição estadual cassada, quando ficar comprovado, após o devido
trâmite judicial, onde as mesmas foram responsáveis por atos que
possam ser configurados como maus-tratos a animais, conforme dispõe
o art. 1º, da presente propositura de Lei.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.

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

de Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária
da proposição.

É o voto.

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

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
388/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de outubro de 2019.

Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Hélio Soares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rigo Teles
Deputado Adriano

CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO MÚLTIPLO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº
9912473203. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO . CONTRATADO: EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBJETO :
Prestação pelos Correios de serviço e venda de produtos que atendam
às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão aos anexos do
Instrumento Contratual que, individualmente, caracterizam cada
modalidade envolvida. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir
de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de aditivo, por
períodos iguais e sucessivos até o limite de 60(sessenta) meses. VALOR
DO CONTRATO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). BASE LEGAL:
Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 2474/2019-AL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ELEMENTO DE DESPESA:
33.90.39.09 – Correios e Telégrafos. PROGRAMA: 0318 – Gestão
Legislativa. PROJETO/ATIVIDADE/PROGRAMA DE
TRABALHO: 0103103184628000011. SUBFUNÇÃO: 031– Ação
Legislativa. AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa. FONTE
RECURSOS: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro-
0101000000. ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS, CNPJ Nº 34.028.316/0034-71, através de seu
representante legal Domingos Bispo Pinheiro Gomes Sobrinho, CPF
nº 417.957.923-53, Chefe da Seção – G6.  DATA DA ASSINATURA:
24/10/2019. São Luís – MA, 30 de outubro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 019/2015-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. OBJETO: Prorrogação do
presente contrato em 12 (doze) meses, com início em 25 de outubro de
2019 e término em 25 de outubro de 2020. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa.
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão
Legislativa. Natureza de Despesas: 33.90.39.69 – Seguros em Geral.
Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Fonte:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000. NOTA
DE EMPENHO: para a cobertura das despesas relativas ao exercício
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do presente aditivo foi emitida a nota de empenho nº 2019NE002372
de 11/10/2019, no valor de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta
reais).  BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processos Administrativos nº
2792/2019-ALEMA. ASSINATURAS:  Deputado OTHELINO
NOVA ALVES NETO–Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão pela parte CONTRATANTE e MAPFRE SEGUROS
GERAIS S/A, CNPJ nº 61.074.175/0001-38, CONTRATADA. DATA
DA ASSINATURA: 24/10/2019. São Luís–Ma, 30 de outubro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

P O R T A R I A   Nº 929/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 213/2019 – DSMO,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores LARISSA AMADO BURNETT
MARÃO, matrícula 1608389 e DIONILO GONÇALVES COSTA
JUNIOR, matrícula nº 1646488 ambos lotados na Diretoria de Saúde e
Medicina Ocupacional, para atuarem respectivamente como Fiscal e
Fiscal Substituto do Contrato nº 44/2019 - AL, para o fornecimento de
materiais de consumo odontológico, destinados a atender as
necessidades desta Diretoria da Assembleia Legislativa, conforme
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de   direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23
de outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 944/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo nº 4875/2018 - AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ERIKA HELENA BEZERRA
DA SILVA, matrícula nº 1619063, para substituir o servidor
MARCELO LOPES CARVALHO, matrícula nº 1411354 e
DANIELSON VIANA PEREIRA, matrícula nº 1392364 para substituir
a servidora YONE CORREIA DE OLIVEIRA, matrícula nº 1630169,
ambos lotados na Diretoria de Administração, designados pela Portaria
nº 398/2019, para atuarem,  como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato
nº 019/2019-AL, relacionado com a prestação de serviços técnicos
profissionais de consultoria e assessoria técnica para obtenção de
outorga de direito de uso de poços e licença ambiental no âmbito desta
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, , conforme determina
o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 25
de outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 946/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta da
Indicação do Diretor de Comunicação Social, Processo nº 2535/2019-
ALEMA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ ALEXANDRE DINIZ
LOPES, matrícula nº 1647999 e ELIZELTON SILVA, matrícula nº
1618263, ambos lotados na Diretoria de Comunicação Social, para
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Processo
nº 2535/2019-ALEMA, firmado entre a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão  e a Empresa Agilize Consultoria e Tecnologia
EIRELLI, que tem como objeto aquisição de sistema de armazenamento
de dados (servidor STORAGE), conforme determina o Art. 25 da
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 29
de outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
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