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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/11/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.11.2019

 I - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 714/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 377/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO
DE CONSÓRCIOS INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

2. PARECER Nº 715/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 352/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE “DETERMINA QUE A
HOSPITAIS, CLINICAS, UNIDADES DE PRONTO
ATENDIMENTO, POSTOS DE SAÚDE E ESTABELECIMENTOS
CONGÊNERES NO ESTADO DO MARANHÃO OFEREÇAM
LEITO SEPARADO PARA MÃES DE NATIMORTO E MÃES COM
ÓBITO FETAL E, SE NECESSÁRIO OU SOLICITADO, COM
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO”.– RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

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

3. PROJETO DE LEI N° 427/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, INCLUI NO CALENDÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O “CENTENÁRIO
DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO ESTADO DO
MARANHÃO”. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

III - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

4. PROJETO DE LEI N° 492/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 085/2019), DISPÕE
SOBRE O BANCO DE ALIMENTOS DO ESTADO DO
MARANHÃO - EQUIPAMENTO PÚBLICO DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO - RELATOR ADELMO SOARES.

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

5. 5.PROJETO DE LEI N° 489/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, INSTITUI O “DIA
ESTADUAL DO RADIALISTA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 1º E 2° TURNOS

REGIME DE URGÊNCIA - (REQ. Nº 624/2019)

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 127/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RIGO TELES, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO DR. JOÃO FRANCISCO JONES FORTES
BRAGA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

VI - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 053/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO ENGENHEIRO LOURIVAL DA CUNHA SOUZA,
COORDENADOR DA CAMPANHA SOS VIDA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À
PROFESSORA DOUTORA KÁTIA EVANGELISTA RÉGIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 134/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
JOSÉ WILSON DE ARAÚJO E SILVA, NATURAL DE PARNAÍBA-
PI. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

VII - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 122/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE
O TÍITULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ
ANTÔNIO ANDRÉ VIEGAS, NATURAL DE PORTUGAL. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

12. REQUERIMENTO N° 631/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
FORMOSA DA SERRA NEGRA , AO PREFEITO, AO
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO
SEU 25º ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

13. REQUERIMENTO N° 632/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO , AO PREFEITO, AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO
SEU 25º ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

14. REQUERIMENTO N° 633/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
LAGOA DO MATO, AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º
ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

15. REQUERIMENTO N° 638/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA
VISTA DO GURUPI, AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º
ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

16. REQUERIMENTO N° 639/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
JATOBÁ , A PREFEITA, AO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO SEU 25º ANIVERSÁRIO A
SER COMEMORADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO.

17. REQUERIMENTO N° 640/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO , AO PREFEITO, AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES, PELO
SEU 25º ANIVERSÁRIO A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE
NOVEMBRO.

18. REQUERIMENTO N° 641/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES AO DR. NATALINO SALGADO FILHO,
PELA SUA ELEIÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR PARA
COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE E NOMEAÇÃO A REITOR
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

IX – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

19. REQUERIMENTO N° 625/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2018, DE AUTORIA DA EX-
DEPUTADA NINA MELO, QUE CONCEDE O TÍTULO DE
CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO CARDIOLOGISTA DR.
OSCAR REYNALDO MOLINA BENITEZ. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

20. REQUERIMENTO N° 635/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 21 DE
OUTUBRO, EM MISSÃO EMPRESARIAL AO EMIRADOS
ÁRABES E A CHINA.

21. REQUERIMENTO N° 636/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA INCLUÍDA NA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO, PARA VOTAÇÃO EM REGIME DE
URGÊNCIA, AS MOÇÕES NºS 39, 40 E 41/2019, DE SUA
AUTORIA.

22. REQUERIMENTO N° 637/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE LEI Nº 542/2019, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 11/11/2019 - SEGUNDA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 548/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que institui o Dia Estadual do Profissional de
Comunicação de Mídia Eletrônica e Mídia Digital.

2. PROJETO DE LEI Nº 549/19, De autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre acesso prioritário aos
profissionais de medicina em ferries e embarcações similares do
transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 550/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o horário especial de
trabalho do Policial e do Bombeiro Militar estudante regularmente
cursando e matriculado em estabelecimento de Ensino Superior do
Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 150/19,
de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que concede a
Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor Coronel Ismael de Sousa
Fonseca.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 151/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Sargento Sá ao Sgt. Francisco Conceição Sousa
e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 547/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
todos os hospitais de emergência do Estado do Maranhão em manter
uma equipe multidisciplinar especializada de saúde mental para
atendimentos e acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico,
em especial as tentativas de suicídios e de pacientes com necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do sistema
Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 147/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Josimar Cunha Rodrigues.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 148/19,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha
Manuel Beckman ao Desembargador Raimundo Nonato Magalhães
Melo.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 149/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadã Maranhense a Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues.

5. MOÇÃO Nº 047/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Dr. Luis Felipe Salomão, pela posse de Ministro
efetivo do Tribunal Superior Eleitoral.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 540/19, de autoria do Senhor

Deputado Felipe dos Pneus, que estabelece as diretrizes para o Programa
Estadual Jovem Empreendedor Rural, no âmbito do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 541/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que equipara os portadores de doença
renal crônica e as pessoas com deficiência para fins de acessibilidade e
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oportunidades referentes ao percentual legal de vagas reservadas no
âmbito da administração direta e indireta do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 542/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que considera pessoa com deficiência,
para os fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento
de cargos e empregos públicos do Estado do Maranhão, o indivíduo
diagnosticado com audição unilateral, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 543/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção do
pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos no âmbito do
Estado do Maranhão às pessoas desempregadas e/ou hipossuficientes.

5. PROJETO DE LEI Nº 544/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação do Programa
de Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Autoinfligidas, com a
finalidade de atender e capacitar o policial civil, policial militar, bombeiro
militar e agente penitenciário no âmbito do Estado do Maranhão, para
o auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e
do suicídio e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 545/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o direito do usuário
de serviço de distribuição de água ao ressarcimento em casos de
interrupção da prestação dos serviços.

7. PROJETO DE LEI Nº 546/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaiza Hortegal, que institui no âmbito do Estado do
Maranhão, as diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos
da pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 145/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” à Maria de Jesus Assis Marques,
Dona Cotinha.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 146/19,
de autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao Excelentíssimo Senhor João Batista Brito Pereira
e dá outras providências.

10. MOÇÃO Nº 045/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que envia Moção de Aplausos e congratulações aos
Bailarinos Maranhenses, Glenda Linek Vasconcelos de Sousa, natural
de Colinas – MA, e Marcos Silva Sousa, natural de Grajaú – Ma,
parabenizando-os pela aprovação na seleção da escola de Bale Bolshoi
de Joinville, no Estado de Santa Catarina.

11. MOÇÃO Nº 046/19, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração à Cibele Loiola Coelho Dias, ao Colégio Militar
Tiradentes III, na pessoa do Professor Claudecy Alves dos Santos,
pela seleção no programa Jovem Senador, do Senador Federal.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 536/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que impõe a criação do Dossiê Mulher
Maranhense na forma que especifica e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 537/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
premiação igual entre gêneros, nos eventos de competições esportivas
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 538/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a inclusão dos doadores de
sangue e medula óssea nos grupos prioritários de vacinação gratuita
contra os vírus de gripe e hepatite, nas condições que especifica.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 144/19,
de autoria dos Senhores Deputados Roberto Costa e Zito Rolim, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao atleta
velocista José Carlos Moreira (“o Codó).

5. MOÇÃO Nº 042/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações
ao estudante Rômulo Fernandes, pela iniciativa de espalhar cestos de
lixo na Rua Rio Branco, alertando a Prefeitura de São Luís da ausência
de lixeiros padronizados, o que culminou na ação do poder público
municipal em restituir as lixeiras do local, que outrora foram danificadas.

6. MOÇÃO Nº 043/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações

ao Dr. Cassius Guimarães Chai, pelo recebimento do título de professor
da Normal University of Political Science and Law Beijing, valorosa
instituição de ensino superior da China, país que mantém fortes laços
comerciais com o Estado do Maranhão.

7. MOÇÃO Nº 044/19, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que envia Moção ao Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Rodrigo Maia, que repudia as declarações do
Deputado Federal pelo Estado de São Paulo, Deputado Eduardo
Bolsonaro, em que sugere a utilização de instrumento não-democrático,
como forma de controlar eventuais movimentos populares.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo

Amaral.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RILDO AMARAL (lê Ata) - Ata lida, Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 548 / 19

INSTITUI o Dia Estadual do Profissional de
Comunicação de Mídia Eletrônica e Mídia Digital.
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Art. 1º - É instituído o Dia Estadual do Profissional de

Comunicação Eletrônica e Mídia Digital, a ser comemorado, anualmente,
no dia 23 de abril.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 05 de novembro de 2019. - RIGO
TELES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 549 / 19

DISPÕE SOBRE ACESSO PRIORITÁRIO AOS
PROFISSIONAIS DE MEDICINA EM FERRIES E
EMBARCAÇÕES SIMILARES DO TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO decreta:

Art. 1o – O profissional de medicina no exercício da profissão
terá prioridade no embarque nas embarcações tipo ferry boat e similares
no transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do estado do
maranhão.

§1º – Para fazer jus ao benefício do art. 1º, o profissional
deverá adquirir, para si e para seu veículo, passagem em até 15 (quinze)
minutos antes da partida das embarcações;

§2º – Para efeito desta Lei, cada embarcação reservará duas
vagas por travessia, e na hipótese de uso destas, a empresa fica obrigada
a comprovar que o beneficiário é excedente.

Art. 2º - Esta Lei compreende todos os transportes aquaviários
intermunicipais de passageiros no âmbito do Estado do Maranhão,
inclusive os realizados nos rios, lagos, lagoas e baías, que operam em
linhas regulares, inclusive travessias.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 30 dias após sua publicação.
Palácio Manoel Beckman da Assembleia Legislativa do

Maranhão, em São Luís, 08 de outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia

Legislativa propõe a garantia de embarque em transporte aquaviário ao
profissional de medicina, desde que no exercício da profissão, em todo
o plano estadual, que institui a estes profissionais, benefício que valoriza
o exercício da profissão e, principalmente, o atendimento do cidadão
que espera ser atendido sempre de forma pontual.

É de conhecimento geral a precariedade do acesso aos
profissionais de medicina por parte da população residente no interior
do Estado, sendo este um, entre os muitos fatores que geram a
superlotação dos hospitais públicos da Capital, bem como grave
problematização que precisa de urgentes medidas de que garantam o
referido acesso, considerada a relevância do direito à saúde garantida a
todos os indivíduos.

Logo, ciente ser dever do Estado ofertar medidas estruturais
que estimulem a melhoria de acesso aos profissionais da saúde,
enaltecendo a importância destes como aqueles capacitados a fornecer
o adequado tratamento à saúde da população, e sua consequente
melhoria de qualidade vida, este Projeto de Lei intenciona inaugurar o
processo de solução às questões acima apresentadas, garantindo o
comparecimento dos profissionais aos postos de serviços, e o
consequente acesso da população local aos mesmos.

Pelo exposto, importa destacar que este Projeto promove
facilitar, ao profissional de medicina e ao cidadão que necessita, acesso
na prestação da saúde, segundo diretriz do artigo 196 da Constituição
Federal, percebendo no profissional de medicina figura essencial à
efetivação deste direito, solicitando, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a
colaboração e o entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos
em favor de uma melhor prestação da saúde para o povo do Estado do
Maranhão.

Palácio Manoel Beckman da Assembleia Legislativa do
Maranhão, em São Luís, 08 de outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

PROJETO DE LEI Nº 550 / 19

Dispõe sobre o horário especial de trabalho do
Policial e d o Bombeiro Militar estudante
regularmente cursando e matriculado em
estabelecimento de Ensino Superior do Maranhão.

Art. 1º - O horário especial de trabalho ao Policial e Bombeiro
Militar matriculado em estabelecimento de Ensino Superior será
concedido mediante requerimento do interessado, dirigido ao titular do
órgão onde tem exercício.

§ 1º O pedido do horário especial será instruído com documento
comprobatório de matrícula e calendário acadêmico do interessado,
bem como cópia da escala na qual está sendo empregado, demonstrando
a incompatibilidade entre os horários de aulas e jornada de trabalho.

§ 2º A concessão de horário especial deverá ocorrer por Portaria
do Comandante da PM/BM onde o militar está servindo, após análise
do processo pelo Comando da Subunidade responsável, onde o servidor
está lotado e não poderá ser prorrogado por mais de dez semestres.

§ 3° A renovação do horário especial de trabalho será semestral,
mediante apresentação do aproveitamento escolar do semestre anterior.

§ 4° O total de Policiais Militares beneficiados pelo horário
especial não poderá exceder a 10% (dez por cento) dos servidores
lotados no batalhão PM ou grupamento BM de origem.

§ 5° O Comandante da PM/BM fica obrigado a conceder o
horário especial de trabalho ao Policial ou Bombeiro Militar desde que
preenchidos os requisitos previstos nesta lei, sendo a concessão
manifesto ato vinculado da administração pública militar estadual,
isentando os Comandantes de PM/BM de quaisquer responsabilidades
por disposição de efetivos em suas respectivas Unidades.

 Art. 2° - O dispositivo desta Lei não se aplica a cursos
superiores cujo turno seja em horário diferente do horário de expediente
do Policial ou Bombeiro Militar interessado.

Art. 3° - Fica o Policial e Bombeiro Militar-Estudante obrigado
ao cumprimento do horário normal de suas escalas durante o período
de férias escolares ou de quaisquer outros motivos que interrompam o
curso que frequenta, nas seguintes condições:

I - O servidor Policial ou Bombeiro Militar fica obrigado a
comparecer ao serviço nos dias da semana em que não houver matérias
a serem cursadas, desde que prévia e nominalmente escalado;

II - O servidor Policial ou Bombeiro Militar poderá ser
empregado em atividades do serviço em horários compreendidos após
seu turno de estudos, desde que tal serviço tenha início com intervalo
de, no mínimo, 01h:30min (uma hora e trinta minutos) entre o do turno
de aulas e o início das atividades do serviço;

III - o servidor Policial ou Bombeiro Militar que cumprir escala
de 12x24 e 12x72, quando em serviço noturno, poderá assumir o serviço
após o término das aulas que ocorram durante a noite que, neste caso,
não poderá ocorrer após as 22h:00min (vinte e duas horas), sem
prejuízo de sua folga normal de 72 horas.

Art. 4º - O servidor Policial ou Bombeiro Militar que for
reprovado em 50% (cinquenta por cento) ou mais das disciplinas que
cursar perderá o direito de ter jornada especial de trabalho, somente
podendo pleitear novo horário especial após decorridos 06 (seis) meses
da perda do benefício.

Parágrafo único. O trancamento da matrícula implicará na perda
do direito a jornada especial.

Art. 5º - Durante o ano letivo o Policial e Bombeiro Militar
estudante apresentará semestralmente, mediante Parte dirigida ao seu
Comandante imediato, comprovante de matrícula, relação de disciplinas
e horários das atividades escolares que o mesmo irá cursar durante o
período em questão, bem como a prova das disciplinas cursadas no
semestre anterior, em caso de se tratar do segundo período em diante.
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§ 1°. A não apresentação de que trata o “caput” deste artigo,

implicará na ausência de interesse na concessão de horário especial por
parte do interessado, convolando em perda do benefício citado no
artigo 1° desta Lei.

§ 2°. O requerimento de horário especial poderá ser feito a
qualquer tempo, independentemente de se tratar de início de semestre
letivo ou não, bastando para isso que haja interesse do PM/BM na sua
concessão.

Art. 6º - Prevalecem as prioridades da atividade policial militar
às situações de grave perturbação da ordem pública, estado de
emergência ou calamidade pública, bem como a necessidade de
mobilização de efetivo às escalas de serviço para eventos cívicos e
extraordinários, que por sua magnitude imponham urgência.

Art. 7°- O não cumprimento do disposto na presente Lei
implicará em medidas disciplinares cabíveis, após a devida apuração
dos responsáveis, mediante processo administrativo.

Art. 8º - E vedada a concessão de horário especial de trabalho
ao estudante militar que:

 I - Possuir título de ensino superior;
II - Reprovar em 50% (cinquenta por cento) ou mais das

disciplinas que cursar, pelo prazo de 6 (seis) meses;
 III - Trancar a matrícula do curso;
IV - Estiver matriculado em curso de duração integral quando

totalmente incompatível com o serviço.
Art. 9°- Os Comandantes, Chefes e Diretores de cada

Organização Militar são responsáveis pela implementação e fiscalização
do disposto nesta Lei, devendo instruir seus subordinados e zelar pelo
fiel cumprimento da mesma.

Art. 10º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Manoel Beckman da Assembleia Legislativa do

Maranhão, em São Luís, 08 de outubro de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Estudar é um direito de todos! Esta afirmação passa a ideia de
inclusão incondicional, ou seja, TODOS quer dizer que a ninguém
pode ser negado. Mas os militares sabem que pertencem a um grupo
que não tem pleno acesso a determinados direitos, como a greve e a
sindicalização. Em época de eleição, os policiais são escalados de forma
extraordinária para garantir a segurança pública em todos os locais de
votação. Muitas vezes, eles são enviados para um município diferente
do qual votam, sendo, desta forma, restringido o direito constitucional
de escolher seus representantes políticos. Por aí, percebe-se a
dificuldade do militar em realmente usufruir dos direitos. Conseguir
estudar também sempre foi uma batalha árdua. Há relatos dos militares
mais antigos que se o comandante descobrisse que alguém estava
estudando, a escala de serviço era alterada com o único propósito de
impedir ou dificultar a frequência escolar. Lembram ainda de uma frase
muito repetida nos quarteis: “Estudar para quê? Cabo e soldado não
precisa pensar, só precisa obedecer ordens”.

Muito mais que uma concessão de direito, os comandantes
devem tratar o acesso a educação como uma forma de garantir a dignidade
da pessoa humana aos policiais militares que estão sob seu comando.
Casos semelhantes em que alguns militares buscaram junto ao Poder
Judiciário o direito ao horário especial de trabalho para estudarem são
prontamente atendidos pelas cortes espalhadas pelo país. Abaixo
colacionamos jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do I Estado
de São Paulo, que concedeu a segurança para um sargento que pleiteou
horário especial de trabalho por conta de seus estudos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar. Horário
especial de estudante. POSSIBILIDADE. Artigo 17do
Decreto nº 52.054/07 e artigo 205 do Constituição Federal.
Precedentes. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-
SP ,Relatar: Oliveira Santos, Data de Julgamento: 08/11/
2010, 69 Câmara de Direito Público) De fato, da leitura do
art. 205 da Constituição Federal, verifica-se que a educação

é um direito pleno e irrestrito, tem como objetivo
proporcionar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho. Nesse raciocínio, o curso de aperfeiçoamento
de sargento (para promoção ao cargo de 1 Sargento da
Polícia Militar), ministrado pela instituição de ensino
indicada à fI. 26, não pode ser excluído do benefício do
horário de estudante, porque é curso regular de ensino,
voltado ao aprimoramento funcional do policial militar.
A decisão, tal como posta, vai ao encontro do entendimento
desta C. Sexta Câmara de Direito Público exposto na Ap.
Cível n2 994.05.027907-1, relatada pelo Des. Leme de
Campos: “Assim, vê-se que o / direito ao estudo deve ser
garantido pelo Estado, a fim de desenvolver
intelectualmente e profissionalmente todos os cidadãos,
e ainda, mais, nos casos, como o dos autos, em que a
educação é custeada pelo próprio indivíduo. (...)

Toda essa normatização visa assegurar o direito à educação/
como pressuposto básico para o exercício da cidadania e, no caso sub
judice para aperfeiçoar a prestação do serviço público e o
funcionamento da Administração Pública.

Assim, uma vez regulamentado o direito à jornada especial de
trabalho será desnecessário que o militar estadual recorra ao judiciário
para fazer valer um direito previsto na Constituição Federal. Salienta-
se que esta matéria apenas estará ratificando direito garantido pela
Constituição Federal, bom como pela Carta Maior do Estado de
Rondônia, todavia não acarretará qualquer prejuízo ou oneração ao
orçamento ou erário público estadual.

O primeiro passo para combatermos essa violação de direito
fundamental que é feita aos nossos militares estaduais é a aprovação
desta matéria, pois, sem dúvida, será um marco histórico na vida de
muitos policiais e bombeiros que são privados do acesso à educação
por conta das atividades do trabalho.

Assim, o presente Projeto de Lei assegura aos militares o acesso
e gozo de seus direitos em consonância com princípios constitucionais,
especialmente o da supremacia do interesse público. Destarte, peço o
apoio e o voto de meus pares a este importante projeto de Lei, pelo
largo alcance social que se apresenta.

Palácio Manoel Beckman da Assembleia Legislativa do
Maranhão, em São Luís, 08 de outubro de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 022 / 19

Altera redação do Inciso VIII, do art. 19, da
Constituição Estadual.

Art. 1º. O Inciso VIII, do art. 19, da Constituição Estadual
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 19 - [...]
[...]
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios
de sua admissão;
[...]

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

Plenário “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em
São Luís, 04 de novembro de 2019. - ANDREIA REZENDE - DEP.
ESTADUAL- DEM

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de emenda constitucional visa corrigir o

que os movimentos pelo mundo de pessoas com deficiência, inclusive
o Brasil, já haviam fechado questão: querem ser chamados de “pessoas
com deficiência”, em todos os idiomas. Esse termo faz parte do texto
da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência adotado
pela ONU, ratificado pelo Brasil.

A Carta Magna Estadual ainda preserva a expressão “pessoas
portadoras de deficiência”. A nossa iniciativa é a de suprirmir a expressão
“portadora”, considerando que a mesma não se aplica a uma condição
inata ou adquirida que faz parte da pessoa. Não expressamos que a
pessoa é portadora de olhos azuis ou pele morena. Uma pessoa somente
pode portar algo de modo deliberado ou casual. Por exemplo, portar
um chapéu, se houver necessidade, não se pode fazer o mesmo com
uma deficiência.

Nos debates para elaboração do texto da convenção chegou-se
a um consenso que em todas as manifestações orais e escritas deve-se
adotar a expressão “pessoas com deficiência”.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências uma
acolhida e posterior aprovação.

Plenário “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”, em
São Luís, 04 de novembro de 2019. - ANDREIA REZENDE - DEP.
ESTADUAL- DEM

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 144 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 11/11/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Beckman” ao atleta velocista José Carlos Moreira
(“o Codó”).

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao atleta velocista José Carlos Moreira (“o
Codó”).

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 31
de outubro de 2019. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual –
ZITO ROLIM – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O esporte é sem dúvida, um instrumento para a promoção de

integração e bem-estar social, capaz de colaborar de forma eficaz na
diminuição das desigualdades socioculturais.

Recentemente, o Mundo do Esporte tomou conhecimento da
desclassificação da equipe Jamaicana na prova de “Revezamento 4x100
metros” ocorrida nas Olimpíadas de 2008, fazendo com que o time
Brasileiro conquistasse a importantíssima medalha de bronze. Dentre
os medalhistas brasileiros, o maranhense José Carlos Moreira (mais
conhecido como “Codó”) – o primeiro atleta de nosso Estado a
conquistar esta condecoração olímpica.

Além desta importante honraria, o Maranhense guarda em seu
currículo o título de campeão brasileiro da prova dos “100 metros
rasos” da Taça Brasil de Atletismo em 2006 e ouro no “Revezamento
4x100” no Pan-americano no Rio de Janeiro em 2007, sendo exemplo
de dedicação para o desenvolvimento do esporte no Maranhão.

O desempenho do esportista representa um novo paradigma
no mundo do esporte maranhense, tornando-se referência para muitas
crianças, adolescentes e jovens que almejam alcançar lugar de destaque
no cenário global.

Reconhecendo-se a importância do ilustre velocista,
imprescindível a homenagem desta Casa Legislativa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. - São
Luís, 31 de outubro de 2019. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual
– ZITO ROLIM – Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 150 / 19

Concede a Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor
CORONEL ISMAEL DE SOUSA FONSECA.

Art.1°- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Coronel Ismael de Sousa Fonseca.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 14 de outubro de 2019. - FELIPE DOS
PNEUS - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Ismael de Sousa Fonseca, natural de Aracajú, Sergipe, nascido

em 06 de Julho de 1970. Mudou-se para São Luís em 1987,  filho de
Daniel Thomaz Carvalho Fonseca e Odinete de Souza Fonseca com
inclusão na polícia militar do maranhão em 05 de fevereiro de 1992,
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onde frequentou o Curso de Formação de Oficiais na PMBA, até 06 de
outubro de 1995.

Com formação acadêmica bem vasta, iniciou sua vida
profissional no curso de formação de oficial na academia de polícia
militar da Bahia (1992 à 1995); curso de instrutor de educação física —
licenciatura em educação física, na academia de Polícia Militar, General
Edgard Facó, Fortaleza/ Ceará, (2006 e 2007) e curso de especialização
em gerenciamento de segurança pública na polícia militar de Goiás
(2008).

Participou de dezenas de cursos técnicos, operacionais e
profissionalizantes, tais como, curso de operações aéreas (grupo tático
aéreo do maranhão), (2000); curso de instrutor de tiro (pmma), (2002);
curso de piloto comercial de helicóptero (na edra aeronáutica em ipeúna/
sp), (2008); curso de instrutor swat comando nos estados unidos da
américa (no estado da flórida, orlando e miami), (2008); curso de unidade
de treinamento de escape de aeronave submerso, utepas (edra
aeronáutica em ipeúna/sp), (2008); curso de multiplicador de polícia
comunitária, senasp, 2012, dentre outros.

Já recebeu inúmeras medalhas pelos serviços prestados na
Polícia Militar do nosso Estado, onde podemos citar: Medalha de
Serviço Policial Militar, 10 anos (2002); Medalha Brigadeiro Falcão
(2008); Medalha de Serviço Policial Militar, 20 anos (2012); Medalha
Legião Barão de Caxias, 2018; Medalha Simão Estácio da Silveira da
Câmara Municipal de São Luís, 2018; Medalha Luís Domingues do
Gabinete Militar do Governador do Estado do Maranhão, 2019, dentre
outras.

Por fim, com vasta experiência profissional, senão vejamos:
Chefe do p/1 e p/3 da 6ª Companhia Independente em São João dos
Patos (1996 a 1998); Instrutor da Academia de Polícia Militar Gonçalves
Dias; Comandante da 1ª cia do Batalhão de Policiamento de Trânsito,
(2002); Subchefe do Gabinete Miitar da Assembléia Legislativa do
Maranhão, (2003 à 2005); Piloto de Helicóptero do GTA do Maranhão,
(2007 a 2009); Subcomandante da 11ª Companhia Independente em
Presidente Dutra, (2009 e 2010); Subcomandante da 1ª Companhia
Independente em Colinas; (2010: e 2011); Subcomandante do 6º BPM
(2013); Diretor de Segurança do PSL Presídio São Luís 1 e 2, (2013/
2014); Subcomandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, (2015 a
2016); Diretor do CTA (Centro Tático Aéreo), (2015 a 2019);
Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, (2019 até a presente
data).

Por todo exposto é justa a homenagem, que em toda a sua
trajetória de vida profissional dedicada aos Maranhenses e à Nação
Brasileira, contribuindo de forma brilhante para a administração e a
promoção do bem comum.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 14 de outubro de 2019. FELIPE DOS PNEUS
– DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 151 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Sargento
Sá ao Sgt Francisco Conceição Sousa e dá outras
providências.

Art. 1º - A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
concede Medalha do Mérito Legislativo Sargento Sá ao policial militar
Sgt Francisco Conceição Sousa, por por seu ato heroico de realizar
um parto de urgência em região impossibilitada de receber equipe médica
devido às péssimas condições das estradas vicinais.

Art. 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 07 de novembro de 2019 - RILDO AMARAL
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Francisco Conceição Sousa, Sargento da Polícia Militar do

Estado do Maranhão, com mais de 25 anos de serviços prestados à

comunidade como agente de segurança pública. No dia 26 de março de
2019, enquanto cumpria seu plantão no posto policial da BR 010,
entre Imperatriz e o Ribeirãozinho, atendendo a um chamado de socorro
de moradores da zona rural, em uma região de difícil acesso por conta
das más condições das estradas vicinais, tão ruim ao ponto de impedir
o acesso por automóvel, inclusive de ambulância, o referido policial se
deparou com uma senhora de nome Maria Fernanda em trabalho de
parto. Sem condições de aguardar a ambulância, o Sargento, sendo o
primeiro a chegar ao local e observando que a criança já estava para
nascer, decidiu auxiliar a mãe no parto, ali mesmo naquela região erma
e sem aparato médico.

Parto realizado com sucesso, mas a mãe e o recém-nascido
ainda precisavam ser levados até a equipe médica que estava a quase 1
KM (um quilômetro) de distância (o mais próximo possível que a
ambulância conseguia chegar). Então, por telefone, o guerreiro Sargento
Francisco Conceição Sousa, recebeu as instruções médicas para realizar
o corte do cordão umbilical e levar a criança, a pé, o mais rápido
possível até a equipe médica para realização dos procedimentos médicos
adequados.

Por todo esse relato acima mencionado, é que propomos esta
honraria ao Sargento Francisco Conceição Sousa, que diante de uma
ocorrência totalmente fora do habitual para suas funções, não mediu
esforços para socorrer e salvar a vida da mãe e do bebê.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 07 de novembro de 2019 - RILDO AMARAL
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 631 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Formosa da Serra Negra, pela passagem do 25 º
aniversário do município, a ser comemorado no dia 10 de novembro.
Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Prefeito
Municipal, o Senhor, Janes Clei da Silva Reis e ao Presidente da
Câmara Municipal, o Senhor, Natanael Coelho de Sousa e a todos
seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população formosense bem
como da presteza e perseverança de sua administração pública que,
com muita luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de vida de
seus cidadãos, é com muita honra que presto esta singela homenagem
ao aniversário do município de Formosa da Serra Negra – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

 Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de novembro
de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19

REQUERIMENTO N° 632 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
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população de Alto Alegre do Maranhão, pela passagem do 25 º
aniversário do município, a ser comemorado no dia 10 de novembro.
Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Prefeito
Municipal, o Senhor, Emmanuel da Cunha Santos Aroso (Maninho)
e ao Presidente da Câmara Municipal, o Senhor, Manoel Rodrigues
Pereira e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população alto-alegrense
bem como da presteza e perseverança de sua administração pública
que, com muita luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de
vida de seus cidadãos, é com muita honra que presto esta singela
homenagem ao aniversário do município de Alto Alegre do Maranhão
– MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de novembro
de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19

REQUERIMENTO N° 633 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Lagoa do Mato, pela passagem do 25 º aniversário do
município, a ser comemorado no dia 10 de novembro. Requeiro, ainda,
que desta manifestação dê-se ciência ao Prefeito Municipal, o Senhor,
Dr. Alexsandre Guimaraes Duarte e ao Presidente da Câmara
Municipal, o Senhor, Antônio Vitorino de Brito e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população lagomatense bem
como da presteza e perseverança de sua administração pública que,
com muita luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de vida de
seus cidadãos, é com muita honra que presto esta singela homenagem
ao aniversário do município de Lagoa do Mato – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

 Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de novembro
de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19

REQUERIMENTO Nº 634 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja autorizada a realização de Audiência Pública, promovida
pela Comissão Direitos Humanos e das Minorias, para celebrar o Dia
Nacional da Consciência Negra.

Propõe-se que a Audiência seja realizada no próximo dia 19 de
novembro, das 14h às 18h no Auditório Fernando Falcão.

Para o debate deverão ser convidados representantes das
seguintes instituições:

1. Secretaria de Estado da Igualdade Racial
2. Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação

Popular
3. Secretaria de Estado de Educ ação
4. Conselho Estadual de Política de Igualdade Étnico-Racial
5. Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade racial
6. Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Universidade Federal

do Maranhão.
7. Movimento Negro Unificado – MNU;
8. Organização Consciência Negra;
9. Agentes de Pastoral Negros do Brasil Estadual do Maranhão;
10. Associação Terra de Preto;
11. Comissão de Direitos Humanos da OAB, seccional do

Maranhão;
12. Representante dos Povos Indígenas do Maranhão –

COPIMA;
13. Associação da União pela Moradia Popular;
14. Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do

Maranhão;
15. Federação dos Cultos Afro do Maranhão;
16. Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa;
17. Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas

– ACONERUQ;
18. Sociedade Maranhense de Direitos Humanos;
19. Centro de Cultura Negra - CCN;
20. Grupo de Mulheres Negras Maria Firmina
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/

MA, 06 de novembro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado
ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.

REQUERIMENTO Nº 635 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação da mesa, seja justificada a minha ausência da Sessão Plenária
no período de 09 a 21 de outubro do corrente ano, por motivo de
viagem em Missão Empresarial junto a Secretaria de Industria,
Comércio e Energia – SEINC nos Emirados Árabes e China, conforme
informado anteriormente a esta casa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 30 de Outubro de 2019. - CARLINHOS
FLORÊNCIO - Deputado Estadual - PHS

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19

REQUERIMENTO Nº 636 / 19

Senhor Presidente
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois

de ouvido o Plenário, sejam incluídas na ordem do dia da próxima
sessão, para votação em regime de urgência, as Moções n°s. 39, 40 e
41 de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
04 de novembro de 2019. - HELENA DUAILIBE - Deputada Estadual
- Procuradora da Mulher
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19

REQUERIMENTO Nº 637 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa (Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido a Mesa, sejam retirados de tramitação o Projeto de Lei n°
542/2019 de minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de outubro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19

REQUERIMENTO Nº 638 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Boa Vista do Gurupi, pela passagem do 25º aniversário
do município, a ser comemorado no dia 10 de novembro. Requeiro,
ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor, Antonio Batista
de Oliveira, Prefeito Municipal, e ao Senhor, Leonel   Garcia de
Oliveira, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população boavistense é com

muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Boa Vista do Gurupi – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de novembro
de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19

REQUERIMENTO Nº 639 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Jatobá, pela passagem do 25º aniversário do município,
a ser comemorado no dia 10 de novembro. Requeiro, ainda, que desta
manifestação dê-se ciência a Senhora, Francisca Consuelo Lima da
Silva, Prefeita Municipal, e ao Senhor, Raimundo Nonato Felix da
Silva, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao labor da população jatobaense é com

muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do
município de Jatobá – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de novembro
de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19

REQUERIMENTO Nº 640 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de São domingos do Azeitão, pela passagem do 25 º
aniversário do município, a ser comemorado no dia 10 de novembro.
Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Prefeito
Municipal, o Senhor, Nicodemos Ferreira Guimarães e ao Presidente
da Câmara Municipal, o Senhor, Odilson Rodrigues do Nascimento
e a todos seus pares.

Em reconhecimento ao labor da população são dominguense
do azeitão bem como da presteza e perseverança de sua administração
pública que, com muita luta tem almejado proporcionar melhor
qualidade de vida de seus cidadãos, é com muita honra que presto esta
singela homenagem ao aniversário do município de São Domingos do
Azeitão – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de novembro
de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19

REQUERIMENTO Nº 641 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de APLAUSOS,
manifestando congratulações ao MAGNÍFICO DR. NATALINO
SALGADO FILHO, pela eleição em primeiro lugar para composição
da lista tríplice e nomeação a Reitor da Universidade Federal do
Maranhão pelo Presidente da República.

Cumpre mencionar que o MAGNÍFICO DR. NATALINO
SALGADO FILHO é distinto membro da comunidade acadêmica
maranhense, médico nefrologista, e foi por duas vezes anteriormente
Reitor da Universidade Federal do Maranhão.

Por tudo isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica
que certamente ainda serão prestados pelo MAGNÍFICO DR.
NATALINO SALGADO FILHO, o parabenizamos e externamos
admiração por todo o seu trabalho, dedicação e empenho.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.11.19
EM: 08.11.19
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INDICAÇÃO Nº 1509 / 19

Senhor Presidente,

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

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 05km (cinco quilômetros) de asfaltamento,
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções
realizadas ajudarão na mobilidade urbana, desafogando o trânsito,
através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e drenagens.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1511 / 19

Senhor Presidente,

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1512 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (um) ônibus escolar para a
cidade de Turiaçu- MA.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1514 / 19

Senhor Presidente,

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1515 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior, com a devida indexação do anteprojeto de
lei que versa sobre a criação de aplicativo para dispositivos móveis
destinado à marcação de consultas na rede estadual pública de
saúde do Município de São Luís, objetivando facilitar a vida dos
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS no Município,
especialmente aqueles que moram nas regiões periféricas e zona rural e
distrito industrial, oferecendo uma solução tecnológica a um problema
recorrente.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor, mesmo que
indiretamente, sobre atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros da Administração pública municipal, em
observância aos artigos 30, VII e 64, III da Constituição do Estado e ao
entendimento jurisprudencial sobre a inconstitucionalidade de projetos
de lei do Poder Legislativo que autorizem o Executivo a tomar
determinadas providências que lhe são de competência privativa, bem
como ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 05 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA -  Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, imprensa.
Senhor Presidente, nós demos entrada em um Projeto de Lei que foi
lido agora, neste momento, pela Mesa Diretora e que institui o Dia
Estadual do Profissional de Comunicação de Mídia Eletrônica e Mídia
Digital. Art.1º: É instituído o Dia Estadual do Profissional de Mídia
Eletrônica e Mídia Digital, a ser comemorado no dia 23 de abril. Essa
data foi escolhida dentre os profissionais da mídia eletrônica. Nós,
desta Casa, valorizamos todos os setores, e hoje a mídia que mais
cresce, que a gente vê todo o dia crescendo, não só no Maranhão, mas
em todo o Brasil e no mundo, é a mídia eletrônica. Então, nós aqui
temos que ter esta data para comemorar, em especial, ao profissional
da mídia eletrônica, o famoso blogueiro. A data de hoje, eu escolhi para
fazer esse pronunciamento e dar entrada nesse projeto da mídia
eletrônica, porque é o Dia do Radialista, que é comemorado no dia sete
de novembro devido a uma lei federal de 2006. Os radialistas ganham
um par de datas, nesta data: o tradicional Dia do Rádio, em 25 de
setembro, e agora, dia 07 de novembro, o dia oficial, aprovado por lei.
Isso se deu por conta de uma homenagem ao moço radialista Ary
Barroso. Essa data homenageia o profissional responsável por
apresentar os programas informativos e radiofônicos. Então, são duas
datas especiais, uma para comemorar o Dia do Radialista e a outra para
nós aprovarmos, para esta Casa aprovar esse Projeto de Lei que cria o
Dia Estadual da Comunicação da Mídia Eletrônica e da Mídia Digital.
Então, eu quero contar com os pares desta Casa, com as Senhoras
Deputadas, com os Senhores Deputados, com a CCJ, de onde vai sair
o primeiro parecer que eu acredito que será favorável pelos membros
da CCJ, para que nós possamos aprovar na CCJ e, em seguida, vir ao
Plenário aprovar esse projeto de lei em homenagem e também
reconhecimento aos profissionais de todas as mídias, mas esse projeto
de lei é para criar o dia especial, Dia da Comunicação Eletrônica e da
Mídia Digital. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, a Deputada Andreia Martins
Rezende, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE (sem revisão da oradora) - Bom dia a todos e todas. Senhor
Presidente, colegas Deputados e Deputadas, imprensa, galeria,
funcionários desta Casa, internautas, povo do Maranhão. Utilizo-me
deste espaço hoje para fazer dois convites. O primeiro convite é em
relação ao aniversário de 25 anos do município de Raposa. Município
que tem à frente administração da Prefeita Talita Laci, que é minha
parceira política, mas que antes de tudo é um grande ser humano,
muito preocupada com as causas sociais e que vem realizando um
grande trabalho nesse município. Nós já estamos em festividades desde
terça-feira e o ápice do evento será no domingo, iniciando às 8h com o
corte de um bolo para toda a população e terminando com um show.
Então, a prefeita já esteve aqui ontem convidando os nossos colegas,
eu reitero esse convite e posso dizer que vai ser uma bela festa e que o
povo merece e renovar os meus votos de parabéns ao povo de Raposa.
O segundo convite também se trata de um convite muito especial. Eu
sou a Presidente Estadual do Mulher Democratas e amanhã, sexta-
feira, 08 de novembro, iremos realizar um seminário no Rio Poti Hotel,
a partir das 9h. Esse convite é a todos, mas, em especial, à nossa
bancada feminina e a todas as mulheres que estão inseridas na política,
sejam elas militantes, apoiadoras, líderes e todas aquelas que trazem
em seu coração o desejo de exercer um cargo político, de seguir esta
carreira. É um evento onde a gente vai reunir mulheres de vários
municípios, é um momento de aprendizagem, mas é principalmente
momento de discussão e onde teremos como meta principal, central o
fortalecimento da presença feminina na política. Essa representatividade
precisa ser aumentada e são momentos como esse, de conhecimento,
de diálogo que nos tornam mais fortes. Então, o convite está feito,
contamos com a presença de todos, um abraço e fiquem todos com
Deus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Concedo a palavra ao Deputado Adelmo Soares,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Deputados e Deputadas, aqui
presentes, nós, mais uma vez, usamos a tribuna, a todos que estão nos
acompanhando pelas redes sociais, para, mais uma vez, dizer da força
que o Governo Flávio Dino fez e faz em prol da agricultura familiar do
nosso Estado. Ontem, eu tive a honra e a felicidade de acompanhá-lo
na abertura da 19ª Agritec, na cidade de Barreirinhas, e em toda região
dos Lençóis, do Munim. Tive a felicidade de visitar inúmeros stands,
olhar no semblante dos agricultores familiares do Maranhão, a esperança
renovada em cada edição da Agritec, Deputado Zito Rolim, V. Ex.ª que
vem da base da agricultura familiar, conhece muito bem. Nós inclusive
realizamos em Codó uma das maiores Agritec, até hoje. Lembro-me
inclusive quando estávamos na comercialização dos produtos, V. Ex.ª
era o Prefeito e destinou que todos os produtos fossem comprados
por meio do programa de aquisição de alimentos - PAA,
comprovadamente, mostrando, Deputado Edivaldo Holanda, que é na
comercialização, Deputado Zé Inácio, da raiz, da agricultura familiar e
V. Ex.ª é oriundo dessa base, é a partir da agricultura familiar que nós
podemos transformar esse estado. Eu tenho feito sistematicamente os
meus discursos voltados para isso, porque nós acreditamos nisso.
Ontem, foram entregues selos, foram entregues titulação de terra, kits
de irrigação. Fizemos inúmeras ações sociais voltadas para a agricultura
familiar. A feira grandiosa como estava, leva conhecimento e tecnologias
aos agricultores. Essa transferência de tecnologia mostra cada vez mais
o interesse do Governador Flávio Dino em dar melhor condição de
produção e ampliação da produtividade, Deputado Edivaldo Holanda.
A Agritec sistematiza tudo isso, em dois eixos principais que
desenvolvem qualquer cidade ou qualquer região. São eles: a educação
e a produção. E é por meio das Agritec, que reunimos esse conjunto de
pilares para transformar a vida do homem do campo. Ontem, eu com o
Governador Flávio Dino, na nossa Comitiva, visitamos vários stands,
várias experiências, experiências exitosas, que dão ao horto agricultor,
a certeza de que é por meio do campo, que haveremos de fazer a
transformação. Ouvimos relatos da Hidroponia, da Agroecologia, de
utilização de produtos que às vezes, muitas vezes são descartados, e
que a Agricultura Familiar é capaz de resgatar e fazer uma grande
produção. Estou muito feliz com a gestão do Sistema SAF, enalteço
aqui o Presidente do Iterma, Raimundo Lídio, enalteço aqui a Presidente
da Agerp, companheira Loroana Santana, e o Secretário de Agricultura
Familiar do Estado, nosso companheiro Júlio César Mendonça, o
Julinho, lá de Viana. Portanto, Senhoras e Senhores, eu também venho
aqui usar esta Tribuna, Senhor Presidente, demais companheiros e
companheiras, porque apresentei um Projeto de Lei, para a criação do
Selo Quilombolas do Maranhão. Um selo com a finalidade de
identificação social e territorial dos produtos, oriundos das comunidades
e povos tradicionais, para que eles possam ter o reconhecimento desta
Casa, o reconhecimento do Maranhão, e do Brasil nos seus produtos.
Eu espero que os pares possam me ajudar na tramitação desse projeto
de lei, principalmente os companheiros que são da Comissão de
Constituição e Justiça. Esse projeto é em parceria com a Secretaria
Extraordinária de Igualdade Racial, do meu companheiro Gerson
Pinheiro. Essa ideia surge a partir de uma portaria criada por várias
mãos, já buscando dar garantia ou concretizando, assim, uma política
pública para as comunidades tradicionais do nosso estado. Eu fico
muito feliz de defender, Deputado Edivaldo Holanda, porque no
percurso da minha vida, e no percurso ainda muito jovem, aos 47 anos,
percebo cada vez mais que a política, como diz o Papa Francisco, é o
melhor, mais belo e mais curto caminho de fazer o bem comum. Por
isso que, quando vamos a uma Agritec e somos abraçados por inúmeras
pessoas e agricultores e agricultoras, sentimos nele o verbo da esperança,
a certeza da esperança de continuar crescendo cada vez mais no
desenvolvimento do nosso estado. Deputado Edivaldo, Deputada
Helena, Vossas Excelências sabem que, quando a gente vai na raiz do
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povo, no contato com a população, sentindo deles todos os dramas, as
dificuldades e que nós levamos a ele o acalento da palavra e das ações,
certamente, estamos cumprindo verdadeiramente com o nosso papel
aqui nesta Casa. Portanto, apresentado a esta Casa o projeto de lei,
espero que sua tramitação seja mais breve possível e que a gente possa,
Deputado Yglésio, mais uma vez, fortalecer um dos principais eixos
de desenvolvimento do nosso estado, que é a agricultura familiar.
Parabenizo, mais uma vez, o Governador Flávio Dino. Essa foi a 19ª
Agritec, criada na nossa gestão quando Secretário de Estado. Com o
Governador Flávio Dino, rodamos esse Maranhão inteiro de ponta a
ponta levando conhecimento, tecnologia, comercialização e, sobretudo,
dignidade ao povo do Maranhão. Tenho certeza que, no próximo ano,
haveremos de realizar mais Agritec para fortalecer ainda mais a
agricultura familiar. E faço um apelo aos demais membros desta Casa,
aqueles que quiserem uma Agritec na sua regional, na sua região, vamos
entrar com uma solicitação que nós haveremos de fazer junto ao Governo,
reforçando o seu apoio, o seu pedido, para a gente realizar as Agritec,
em várias regiões no nosso Estado. Era só isso que eu tinha a falar,
Senhor Presidente, que Deus nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
acompanham pela TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia. Que
Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o
Estado mais pobre do Brasil. Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão, que é o Estado mais pobre do Brasil.
Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão,
o Estado governado pelo comunista Flávio Dino que aumentou a
pobreza do Estado do Maranhão, que aumentou a quantidade de
desempregados no Estado do Maranhão. É estarrecedor, é lamentável.
O governo da mentira é desmascarado para todo o Brasil. O IBGE traz
dados, informações, números de um Maranhão real, diferente do
Maranhão da propaganda, do Maranhão da mentira de Flávio Dino, do
Maranhão da hipocrisia de Flávio Dino, do Maranhão da enganação de
Flávio Dino. Esse é o Maranhão que o Flávio Dino tenta vender para
o Brasil, é o Maranhão da propaganda mentirosa, é o Maranhão da
propaganda enganosa, é o Maranhão totalmente distante da realidade.
Um governo que prometeu erradicar a pobreza e a miséria no Maranhão,
um Maranhão que tem um governador mentiroso, um governador que
diz que ia acabar com a miséria e com a pobreza no Estado do Maranhão,
mas é um governo que gasta dinheiro com a propaganda mentirosa,
com a propaganda enganosa, tentando de todas as formas ludibriar os
maranhenses acerca de um Maranhão que não existe. Senhoras e
senhores, o Maranhão ficou estarrecido. Nós lamentamos, é muito
triste a situação na qual se encontra o Estado do Maranhão, quebrado.
O Governador Flávio Dino quebrou o Estado do Maranhão. Os dados
do IBGE mostram a proporção de pessoas em condições de pobreza,
extrema pobreza. O Estado do Maranhão é o Estado mais pobre da
Federação. Agora, vejam a contradição, vejam o absurdo! Um Estado
tão rico, com tantas riquezas naturais, com tantas riquezas minerais, e
é um Estado mal administrado. É o Estado mais pobre da Federação,
isso pela incompetência do seu gestor, pela incompetência do seu
administrador, pela incompetência do seu Governador. E nós temos o
Estado mais pobre da Federação. Nós temos o aumento da quantidade
de desempregados; o percentual de pobreza no Maranhão, que era
16,9% da população, em 2016, passou para 19,9%, em 2018. O
Maranhão registrou, em 2018, um número de 377 mil desocupados,
167 mil a mais do que em 2014, período que corresponde ao primeiro
ano do Governo Flávio Dino, início do Governador Flávio Dino, de
2015 até 2018, e a menor renda per capta do Brasil. Senhoras e senhores,
esse é o Maranhão que os maranhenses têm que enxergar. É o Maranhão
real, com base no Maranhão de verdade, no Maranhão real, é que nós
podemos construir um Maranhão melhor. Por quê? O Maranhão da

propaganda mentirosa, o Maranhão da propaganda enganosa do
Governador Flávio Dino não melhora em nada, não modifica em nada.
Senhoras e Senhores, dizem que temos o melhor governador do Brasil.
Como temos o melhor governador do Brasil se temos o Estado mais
pobre que aumentou a miséria, que aumentou a pobreza, que aumentou
o desemprego? A falta de segurança é sentida nas ruas, a falta de saúde,
e aí o governo mentindo todos os dias! Mentindo todos os dias e
gastando o dinheiro público com a mentira, gastando o dinheiro da
população maranhense. Senhoras e Senhores, esse é o governador da
mentira, mas já era de se prever. Um governador que aumentou impostos
três vezes, um governador que apreendeu mais de 60 mil carros, que
leiloou mais de 15 mil carros e motos dos trabalhadores maranhenses.
Não gerou emprego e renda, não melhorou a qualidade de vida dos
maranhenses. Projetos que não deram certo. Cadê a minha rua, a Rua
Digna, cadê o Mais IDH? Projetos do Governador Flávio Dino que
não deram certo. E ele prometeu acabar com a pobreza no Maranhão.
A pobreza aumentou! A pobreza aumentou no Governo Flávio Dino.
No governo da mentira aumentou a pobreza. Esse Maranhão bom,
esse Maranhão só existe na propaganda de Flávio Dino. Só existe na
propaganda mentirosa, que ele gasta o dinheiro público para mentir. E
não adianta fazer o que ele fez em São Luís, retirar as palafitas da
frente do Palácio. Passou 4 anos para fazer isso, 4 anos! Depois de 4
anos, depois das nossas denúncias de pessoas morando em palafitas,
casebres na porta do Palácio e embaixo da ponte ele retirou as palafitas,
os casebres e as pessoas debaixo da ponte. Mas isso não muda a
realidade dos 7 milhões de maranhenses, isso não muda a falta de
desemprego, isso não muda a falta de saúde, isso não muda a falta de
segurança. Nós temos o pior governador do Brasil. Temos o governador
mais incompetente do Brasil. O Governador Flávio Dino deveria ser
envergonhar desses dados do IBGE. O Governador Flávio Dino poderia
fazer um favor para o Maranhão. Governador Flávio Dino, renuncie!
Renuncie o seu mandato incompetente. Renuncie a sua gestão
incompetente. Renuncie o descaso da sua gestão com o Governo do
Estado do Maranhão. Renuncie, era o melhor que poderia fazer para o
Estado do Maranhão. Depois de 4 anos, entrando no 5º ano o
Governador Flávio Dino que usou a máquina pública para se eleger e
eleger os seus aliados políticos. O Governador Flávio Dino que gastou
o dinheiro público, utilizou a máquina pública, endividou o Estado,
endividou o maranhense. O maranhense teve três aumentos de
impostos. O maranhense tem imposto para pagar, o maranhense tem
endividamento. O Governador Flávio Dino endividou o Estado e quem
vai pagar não é Flávio Dino que come caviar, que come lagosta, que
come camarão, que come comidas caras. Quem paga é com o suor do
trabalhador maranhense, e o trabalhador maranhense que ainda está
trabalhando porque aumentou a quantidade de desempregados no
Estado do Maranhão. Aumentou a pobreza no Estado do Maranhão.
Mas os seus amigos continuam ricos, os seus amigos continuam
faturando no Governo do Estado. Prova disso é a Caema, supersalários
na Caema pagos a engenheiros e advogados, amigos de Flávio Dino.
Um advogado do PCdoB, de São Paulo, ganhando 51 mil reais. É assim
o Governo do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu vou concluir,
mas é porque hoje, Senhor Presidente, é a indignação, a indignação
contra um governo comunista, enganador, mentiroso e que gasta o
dinheiro público fazendo propaganda mentirosa, tentando mostrar um
Maranhão que não existe. O Maranhão da realidade é o Maranhão da
pobreza, é o Maranhão da miséria, é o Maranhão das pessoas que não
têm agua encanada em casa, das pessoas que não têm saneamento
básico, das pessoas que não têm no interior que não têm, no mínimo,
no mínimo, um banheiro dentro de casa, têm que utilizar no quintal, no
fundo do quintal, uma sentina, uma privada para fazer suas necessidades.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Wellington, já passaram quatro
minutos do seu tempo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, Senhor Presidente. Deputado Roberto, só para destacar
a nossa indignação, a indignação da população que, mais uma vez,
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vergonhosamente, o Maranhão ser o Estado mais pobre da federação.
O Governador Flávio Dino meteu a mão no dinheiro dos aposentados,
aumentou os impostos, endividou o estado, quebrou o estado do
Maranhão. E o estado do Maranhão é o Estado mais pobre da federação.
Vou finalizar e vou finalizar reafirmando o meu compromisso com o
estado do Maranhão, vou continuar fiscalizando, cobrando,
denunciando para que o dinheiro público seja aplicado para melhoria
da qualidade de vida a população, fora Flávio Dino, fora comunista
Flávio Dino, fora governador enganador, governador que brinca com os
sonhos, com a esperança dos maranhenses. Governador Flávio Dino
brincou com que há de mais especial, com o que há de mais importante
no Estado do Maranhão, com a esperança do nosso público. A partir
de hoje, eu vou, com o meu compromisso, continuar mais firme ainda,
na oposição e cobrando esse governo da mentira que tem maltratado o
povo do Maranhão. Que Deus abençoe a todos!

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Pois não, Deputado Fernando.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, eu quero registrar hoje aqui a presença, na nossa galeria, do
Vereador de Colinas, Fábio Dourado; como também do pré-candidato
a Prefeito da cidade de Grajaú, Marinaldo do Gesso; do pré-candidato
a Prefeito de Itaipava do Grajaú, Júnior do Posto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Sejam todos bem-vindos.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Obrigado,
Senhor Presidente, V. Ex.ª ficou muito bem aí nessa cadeira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Obrigado, porque V. Ex.ª é meu amigo. Deputado
Doutor Yglésio, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA –
Presidente, a Deputada Thaiza deseja usar a tribuna no Pequeno
Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Não, Deputada Thaiza, o primeiro inscrito hoje
do Pequeno Expediente foi o Doutor Yglésio e ele foi permutando com
os outros colegas. A senhora é a próxima.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL -
Sem problemas, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Pois não, Deputado Zito.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Eu gostaria que
fosse registrada a presença da esposa do nosso querido Deputado Dr.
Yglésio, a senhora Juliana.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Passou na minha
frente. Eu ia fazer aqui um registro com uma declaração.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - O registro já foi feito, Deputado Zito. O Dr.
Yglésio vai reforçar.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu ocupo esta tribuna,

hoje, para lamentar, além de lamentar, repudiar o que aconteceu nesta
semana com o professor Francisco Amazonas, médico de 83 anos de
idade, na Universidade Ceuma. Em um momento em que se discute
tanto aposentadoria, se a gente vai se aposentar com 60, 62, 65 anos,
existem homens e mulheres na sociedade que, aos 83 anos, ainda buscam
ser produtivos e atuar na formação de estudantes de Medicina, de
médicos, de uma profissão tão digna e tão necessária à sociedade. Eu
vou fazer uma breve leitura de alguns pontos de destaque do curriculum
do professor Amazonas. Formado em Medicina pela Universidade
Federal do Maranhão em 1963, diplomado pediatra em 1965 no Rio de
Janeiro, especialista em pediatria, especialista em saúde pública, mestre
em saúde materno-infantil, diploma de psicólogo pela Universidade
Ceuma em 2006, um dos professores fundadores do curso de Medicina.
Dra. Thaiza, que está bem aqui, foi aluna e sabe da qualidade do
professor Amazonas como professor, como médico, como ser humano
e como cidadão. Não é à toa que aos oitenta e três anos está na
universidade ativo. Poderia estar dentro de casa, curtindo a sua
aposentadoria, tratando de sua saúde, mas está em sala de aula, para
ser desrespeitado por uma aluna que, de maneira recorrente, tem feito
isso na universidade porque é sobrinha da atual reitora do Ceuma, a
senhora Cristina Nitz. O que aconteceu foi um absurdo. O professor
Amazonas solicitou que a estudante fizesse uma anotação no quadro e
foi repreendido. Há relatos de que a aluna, inclusive, chegou a fazer
sinal desrespeitoso com o dedo para o professor. E sabe qual foi a
resposta da universidade? Tiraram o professor de sala de aula. Ao
invés de retirar, imediatamente, a aluna que desrespeitou, tiraram o
professor, mudaram o professor de tutoria. Esse homem, aos oitenta e
três anos, procurou a coordenação para pedir a demissão da universidade
e agora, por conta da repercussão do caso, porque estão sendo
bombardeados nas redes sociais, eles estão correndo atrás do professor
para ele rever o caso. Eu quero saber do Ceuma o que vai ser feito para
desagravar a honra do professor Amazonas? Nós protocolamos, hoje,
uma Moção de Repúdio, que eu vou fazer a leitura agora. Na forma do
Regimento Interno, propusemos a esta Casa a aprovação de uma
Mensagem de Repúdio à Universidade Ceuma pela negligência, pela
omissão com que a instituição tratou os infortúnios enfrentados pelo
professor Amazonas, acusado injustamente do que não fez. Deveria
ser laureado pela Universidade, mas foi humilhado, aos 83 anos, sendo
retirado de turma. O Dr. Amazonas é um médico distinto, um dos
fundadores do curso daquela universidade e precisa ser respeitado. A
Medicina no Maranhão tem que ser respeitada. Um curso que cobra
R$ 8.900 por mês dos seus alunos de Medicina tem o dever de remunerar
bem, de respeitar seus professores. O CRM repudia a Universidade
Ceuma. A Assembleia Legislativa há de repudiar também e que os
profissionais que dedicam as suas vidas, as suas aposentadorias que
podiam estar... ao ensino e à construção de uma sociedade melhor,
Presidente, têm a obrigação de serem respeitados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputada DR.ª Thaiza Hortegal, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) – Bom dia a todos, colegas Deputados, galeria
e imprensa, TV e Rádio Assembleia, internautas. Conscientizar e
prevenir por meio de histórias que marcaram a nossa vida é como eu
resumo o objetivo da primeira lei sancionada de nossa autoria, a Lei nº
11.143/2019, que institui o terceiro domingo do mês de novembro
como o Dia Estadual das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Eu tenho
certeza de que, na memória de cada par aqui desta Casa, cada um de
vocês tem um familiar, tem um amigo, um colega de trabalho, alguém
conhecido que já sofreu essa tragédia e teve um ente querido que se foi
nos devastadores acidentes de trânsito. A lei sancionada esta semana
pelo Governador Flávio Dino foi motivada pelas experiências da nossa
própria equipe de trabalho do nosso gabinete. Foi tida, Deputada
Andreia Rezende, por pessoas do nosso convívio e que também
convivem diariamente, passando longos e longos tempos, com a dor. O
esposo da minha assessora jurídica, Dr.ª Luciane Marinho, perdeu a
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sua vida, atropelado por um ônibus desgovernado. Vinte anos de
casamento e três filhos devastados por essa perda. Até hoje o inquérito
sequer foi concluído. O pai da nossa assessora de comunicação, Glayce,
foi atropelado por moto, veio a óbito na queda, e aí teve a sua infância,
adolescência e juventude vazias pela ausência do pai. A prima e uma
irmã de outra assessora nossa, aos 13 anos, perderam as suas vidas em
um acidente no qual um condutor, de forma irresponsável, embriagado,
propositou esse acidente. E em nome da minha equipe de gabinete e em
nome da minha amiga querida, parlamentar Andreia Rezende, eu dedico
essa lei, Deputada Andreia, a Vossa Excelência, pela mulher inspiradora,
lutadora, mãe e esposa que nos toca e nos alimenta de coragem, de
entusiasmo, de garra. Eu quero que saiba que a sua história e de tantas
pessoas que eu tenho falado nos encoraja, mas, acima de tudo, me dá
prudência, discernimento, consciência e me faz ser pacificadora no
trânsito. Isso nos impulsiona a motivar os outros a agirem da mesma
forma. Que todos nós possamos ter a consciência, a prudência da
devastação que causa por um momento rápido de descuido e da maioria
das vezes por um ato irresponsável. Devemos ensinar de forma
consciente e eficaz as nossas crianças, que medidas simples podem
evitar. Cobrar os órgãos competentes e todos os Poderes em ações de
prevenção nas vias urbanas, zona rural e, principalmente, nas nossas
estradas estaduais, federais. Infelizmente, algumas restrições nos
impedem de legislar mais especificamente, porque na seara do trânsito
e no transporte público é de competência federal e municipal. Mas o
que pudermos fazer, o que pudermos agir, eu quero e conto com o
apoio da TV, da Comunicação da Assembleia, a todos os nobres colegas
Deputados e a todos os órgãos como o Detran, como o SMTT, como
a MOB, para que todos sejam engajados nessa luta, para que mais um
dia esteja envolvido e um mês dedicarmos a esse combate, a essa
consciência, a essa prevenção e esse ato nobre, que é um ato realmente
de conscientizar, de prevenir e de salvar vidas. E acima de tudo evitar
que a nossa sociedade possa combater, cada dia mais, as perdas por
números alarmantes de acidentes de trânsito. Então, o Maranhão hoje,
ao terceiro domingo do mês de novembro comemora o Dia Estadual de
Conscientização à Vítimas de Acidentes de Trânsito. Dedico a vocês,
todos que perderam um ente querido, mas especialmente a você que é
vítima, a prova viva, Deputada, e que nos dá essa garra, essa motivação
e agradecimento a Deus por conviver conosco, mostrando a cada dia a
força da mulher brasileira, a força da mulher guerreira e o quanto Deus
é misericordioso e capacita a cada um dos seus escolhidos. Por hoje é
só.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE (Questão de Ordem) – Thaiza, eu queria parabenizá-la
pela iniciativa. Obrigada pelas palavras, mas a conscientização é preciso
que seja realmente efetiva e que a gente possa evitar muitas tragédias.
Porque a grande maioria desses acidentes com certeza é por imprudência
dos condutores. E como eu, muita gente teve a vida modificada por
uma irresponsabilidade. Então, parabéns pela iniciativa, obrigada pela
homenagem e vamos juntas, seguindo firmes e lutando por todas essas
causas que precisam da gente, que precisam da nossa força, que precisam
da nossa voz. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só enquanto o Deputado Rafael Leitoa vai se dirigindo
para a tribuna, só uma Questão de Ordem, Deputado Wellington do
Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Pois não, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Deputada Thaiza, Deputado Wellington aqui
ao fundo, Deputada Thaiza. Só parabenizá-la pela sensibilidade,

parabenizá-la pelo pronunciamento. Eu sei que o momento na sessão
não pode, mas com a benevolência do nosso Presidente, Deputado
Roberto Costa, me concedeu essa Questão de Ordem. Então,
parabenizá-la pela sensibilidade, pelo pronunciamento. E dizer também
para a Deputada Andreia, que V. Ex.ª, no pronome de tratamento que
nós temos na Assembleia: V. Ex.ª. Mas, de forma especial, para dizer
para você, Andreia, que você é muito especial para todos nós. E nós
aprendemos todo dia com a sua convivência. Muito obrigado pela
atual legislatura que temos a sua presença, aqui na Assembleia. Te
amamos de coração. Que Deus te abençoe!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos,
sem direito a apartes. Declina.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Projeto de Lei nº 410/2019, de autoria da
Deputada Detinha (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei nº 427/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno. A
Deputada está ausente. O Projeto será transferido para a Sessão de
segunda-feira. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. O Deputado está ausente também, vai para segunda-
feira. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria da Deputada Daniella
Tema (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado e vai à promulgação. Requerimento,
de autoria do Deputado Vinícius Louro. O Deputado está ausente, mas
está na terceira sessão, pode ser votado (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento, de autoria do Deputado Rigo Teles (lê). Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento de autoria do Deputado Ariston, (lê). Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de
autoria do Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tem
um Requerimento da Mesa, mas o Deputado, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, mas o Deputado está ausente. Ficará para a próxima
Sessão de segunda-feira. Inclusão para a pauta de segunda-feira: Projeto
de Resolução Legislativa nº 122/2019, de autoria do Deputado Adriano,
1º e 2º turnos; Projeto de Resolução Legislativa nº 53 e 134, de autoria
do Deputado César Pires; Requerimento 631, 632, 633, 638, 639 e
640/ 2019 de autoria do Deputado Arnaldo Melo; Requerimento 635/
2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, Requerimento 636/
2019, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe; Requerimento
637/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso; Requerimento
641/2019, de autoria do Deputado Yglésio. Lembramos aos Senhores
Deputados e às Senhoras Deputadas da realização da Sessão Solene
em homenagem ao Dia da Mulher Empreendedora Maranhense, a ser
realizada logo após a presente Sessão Ordinária, a pedido da Deputada
Dra. Helena Duailibe.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Pela Ordem,
Deputado Roberto. Tem um requerimento da minha autoria na Ordem
do Dia. Foi lido?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Já foi aprovado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Já foi aprovado,
obrigado.
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V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Rafael Leitoa, por 30 minutos, com
direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente em exercício Deputado
Roberto Costa, Senhores e Senhoras Deputados, galeria, imprensa,
povo do Maranhão. Presidente, venho à tribuna para colocar alguns
pontos importantes que debatemos na última terça-feira, quando da
apresentação do plano plurianual para nós, Deputados, aqui na
Assembleia Legislativa. O que eu quero trazer, Senhor Presidente, é o
anexo III que traz o cenário socioeconômico e fiscal do Estado do
Maranhão. E quero aqui colocar alguns pontos importantes que,
infelizmente, não foram colocados em questão nessa veiculação de
matéria que coloca o Maranhão como Estado mais pobre da Federação.
Como se isso para nós do Estado fosse algo inédito! O Maranhão
amarga esses índices há anos, há décadas, de gestão anteriores, de
governos anteriores, índices que não melhoram do dia para a noite.
Mas quero trazer aqui os índices da gestão do governo Flávio Dino que
é, sim, o melhor Governador do Brasil. Quer uns aceitem ou não! Isso
não foi avaliação interna. Avaliação externa. Isso não se discute. E
quero trazer aqui iniciando pela educação, Senhor Presidente. Em 2011,
o Maranhão tinha 21,6% da população com idade, a partir de 15 anos
que não sabia ler e nem escrever. Hoje esse índice é 16,3% devido a
quê? Devido ao alto investimento na educação pelo Governador Flávio
Dino. É esse o Maranhão que o Brasil conhece, é o Maranhão da
Escola Digna, é o Maranhão do Sim, Eu Posso, articulado inclusive
com o Movimento Sem Terra, que fez essa taxa vergonhosa de 21,6%
cair para 16%. É alta ainda? Claro que é, mas nós estamos no caminho
certo. Diminuímos cinco pontos percentuais e vamos diminuir mais, e
é isso que alguns não aceitam, é nisso que alguns não acreditam, não
querem acreditar. Talvez, ontem, quando saiu aquela nota, Deputado
Marco Aurélio, teve gente que vibrou e aplaudiu como se nós não
soubéssemos desses índices, mas sabemos e estamos tão focados em
trabalhar dia e noite para diminuir, e a educação é um exemplo. Quero
colocar também, Senhor Presidente, com relação às escolas funcionando
em local inadequado, Deputado Edivaldo. Quem não se envergonha de
ter uma escola de taipa ruim, em local inapropriado, inadequado? Todos
nós, mas nem um governo do Estado fez o que o Governador Flávio
Dino está fazendo com o programa Escola Digna, construindo escolas
em Zona Rural, em municípios que nunca tiveram uma escola, fazendo
com que crianças quisessem inclusive morar na escola, porque a escola
era uma casa que elas nunca tiveram, porque tinha parede, tinha teto,
tinha toda uma estrutura que uma escola precisa ter. Nós saímos do
índice de 24,7%, em 2011, para 16%, em 2017, graças ao programa
Escola Digna. Esse, sim, é o Maranhão que tem que ser divulgado, é
esse Maranhão que tem que ser anunciado, porque os índices estão
diminuindo. Trago aqui a nota do IDEB que mostra que avançamos de
3.8 para 4.5 nos anos iniciais, de 3.4 para 3.7 nos anos finais, de 2.8
para 3.4 no Ensino Médio. Ainda é baixa? Claro que é, mas nós estamos
avançando, Deputado Zito Rolim, graças a um investimento na educação
nunca visto antes por nenhum Governo do Estado. E não adianta
colocar inverdades, porque a população que está sendo atendida sabe
o que é a realidade do Programa Escola Digna. As quase mais mil
escolas reformadas, ampliadas ou construídas. A população matriculada
no ensino superior, que sai de 19 para 21,8.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – No
momento devido V. Ex.ª conceda um aparte ao Deputado Antônio
Pereira?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Concedo sim,
Deputado Antônio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu também solicito, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Também
Deputado Marco Aurélio. Agora eu quero falar saúde. A saúde,
Deputado Marco Aurélio e Deputado Antônio Pereira, o Maranhão
registrou uma redução da sua taxa de internação por condições sensíveis
a atenção primaria de 34,8 para 25,9 no período compreendido de
2010 a 2018. E a taxa que apresentou maior redução significativa foi
entre 2014 a 2018, com 7,7 pontos percentuais. Sabe por que, Deputado
Antônio Pereira? Por conta do Programa Força Estadual de Saúde, do
Governo do Estado, levando médico aonde a população nunca tinha
visto um médico, fortalecendo a atenção primária e com isso diminuímos
os índices de internação por atenção primária. É dessa forma que se faz
gestão e é esse o Maranhão que realmente é o do dia a dia. Também
quero aqui colocar que tivemos uma diminuição da taxa de mortalidade
infantil, que ainda é alta, mas estamos trabalhando para reduzir todo
dia, que saiu de 16,5 para 15.8. A razão de mortalidade materna, que
saiu de 96,5 para cada 100 mil, caiu para 85. Quero aqui, e aproveito
para parabenizar a Deputada Thaiza pelo Projeto de Lei e pelo discurso.
Não faça mais esses discursos aqui na tribuna não, senão V. Ex.ª vai
deixar o Plenário todo chorando. A taxa de mortalidade em acidente de
trânsito no Maranhão caiu de 26,7 para 20,9 graças a investimento na
Política Estadual do Trânsito. Temos diminuído esses índices todo
dia, ano a ano. Saneamento básico, o Maranhão, o percentual de
domicílios que possuem abastecimento de água passou de 65,5 em
2010 para 70,6 em 2018, graças aos investimentos da Caema, aos
investimentos da Sedes, aos investimentos da SAF, o Programa Água
para Todos do Governo do Estado instituído e executado pelo
Governador Flávio Dino. A taxa de esgotamento sanitário de 19,9 para
22,6. Quero aqui discutir outra política importante: segurança pública.
A segurança do Governador Flávio Dino, do Governo Flávio Dino em
se tratando de violência no Estado houve a redução de taxa de mortes
violentas intencionais de 31,7 para 24,1 em 2018. Em São Luís houve
a redução de 68,8 em 2014 para 25,2 em 2018, que culminou em 2017
com a sua remoção do ranking das 50 cidades mais violentas do mundo.
A única capital do Nordeste a sair dessa lista, a única foi o município
de São Luís. Graças a quê? A investimentos na segurança pública, aos
mais de quatro mil policiais nomeados somente pelo Governador Flávio
Dino, a mais e mil viaturas que foram distribuídas pelo estado do
Maranhão. Investimentos sérios que reforçam a nossa segurança
pública, no dia a dia. Trago aqui um item tão relatado ontem, a pobreza,
desenvolvimento humano, insegurança alimentar. Companheiros, meus
colegas Deputados, o Nordeste e o Brasil registraram um crescimento
significativo da pobreza. A política que o governo federal vem adotando
desde aquele famigerado golpe, Deputado Zé Inácio, fez com que a
pobreza no Brasil e no Nordeste aumentassem e, claro, que, no
Maranhão, não seria diferente, mas quero relatar aqui um dado que não
foi colocado, que, em 2016, a nossa taxa era 24,6 e finalizamos 2017
com 24,3, a linha é decrescente – a linha é decrescente. Ou seja, enquanto
a pobreza no Brasil e no Nordeste cresceram significativos dois pontos
percentuais, o Maranhão caiu 0,3 décimo, ainda somos, sim, o Estado
mais pobre, ninguém está aqui dizendo que não é, mas esses dados,
nós estamos trabalhando, como eu estou demonstrando, todo o dia
para reduzir. E isso, alguns não falam, isso, alguns não reconhecem,
mas são dados oficiais que eu estou relatando aqui. E diminuiu por
quê? Por conta de todos os programas sociais que o governo tem feito.
Essas políticas, essas reformas que inclusive agora, implementadas
pelo Governo Federal irá aumentar ainda mais, a pobreza no Brasil,
não tenho dúvida disso. E o Maranhão fica no Brasil, não fica na
Europa, não fica nos Estados Unidos, não fica, fica no Brasil, Deputado
Antônio Pereira, por favor.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) -
Obrigado pelo aparte, sempre me incomodou não só de agora, como de
sempre, ver o meu Estado, Estado do Maranhão, ser citado como o
Estado mais pobre da Federação, até porque eu não considero, porque
eu conheço muitos Estados no Brasil, e não considero o Estado do
Maranhão. E os índices, e principalmente porque tem algumas questões
para você medir a grandeza, a pobreza, a riqueza de um Estado, que eu
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julgue importante, a produção, o nível de emprego, a parte econômica,
porque a parte econômica é quem comanda tudo, sem economia forte,
nós não temos saúde, não temos educação, porque não tem dinheiro,
não tem recurso. E eu vejo hoje o Maranhão, décimo sétimo, décimo
oitavo, na economia. Portanto, eu quero aqui dizer que o Maranhão,
apesar das dificuldades que nós devemos reconhecê-las, apesar dos
problemas que nós devemos reconhecê-los, nós temos avançado em
muitas direções, na saúde, na educação, nas questões sociais, nós temos
avançado, mesmo diante do cenário nacional de dificuldades, nós temos
conseguido ultrapassar obstáculos. Quero dizer aqui, por exemplo, a
questão da saúde. Nós estamos enfrentando graves dificuldades na
saúde, mas não fechamos serviço. Reduzimos, sim, atendimentos
porque é necessário reduzir. Nós estamos vendo agora o Governo
federal mandando para o Congresso programas e projetos que vai na
ideia, inclusive, de reduzir salário de funcionário público, tanto
municipal, estadual como federal. Tal a gravidade porque essa é a
realidade do país hoje. É um grande país, vamos ultrapassar, somos
um grande Estado. Não somos de maneira nenhuma... Quero aqui
discordar dos meus colegas, com muito respeito, claro, nós somos um
estado forte e que vem, a cada ano, se fortalecendo cada vez mais,
assim como o Brasil. Independente, um estado que nos orgulha de
morarmos nele, que nos acolheu de uma maneira sempre muito adequada
e que , na economia, se não me engano, estamos, hoje, em 17º, 18º lugar,
que para mim é um lugar honroso. O Maranhão é um grande Estado; o
povo do Maranhão é maior ainda. Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu agradeço o
aparte, Deputado Antônio Pereira. E, em seguida, concedo o aparte ao
Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Deputado Rafael, Vossa Excelência faz aqui uma fala muito
equilibrada, realista. E é preciso ter essa sensatez. Na verdade, às
vezes, da maneira que alguns julgam resultados, números, trabalho, da
mesma forma nós somos julgados também, porque, por exemplo, às
vezes por trás de tanto esforço, de um trabalho, simplesmente negar o
que é feito, às vezes, fazem da mesma forma com a gente. Ano passado
teve o lançamento de um livro - acho que V. Ex.ª chegou a participar –
“O fim do desenxergar”. E esse livro traz narrativas de histórias que
foram impactadas com o trabalho do Governo, sobretudo dos
municípios que integram o mais IDH. Às vezes situações simples, mas
que traduzem ali o indicativo da esperança, o rumo da esperança. Nós
tivemos sorte de termos o Governador Flávio Dino eleito e reeleito. Eu
digo sorte porque se entra uma pessoa sem o devido compromisso,
sobretudo em um momento de crise igual à que o país enfrenta, e não é
diferente no Maranhão, simplesmente teria entrado em colapso o
funcionamento dos serviços públicos, simplesmente teria o caos se
implantado. Porque no passado muitos governantes tiveram situações
de ter tudo dentro de uma normalidade, o cenário nacional excelente, a
economia funcionando de forma como nunca se viu antes e, de repente,
neste momento, governar era muito fácil. Mas governar no atual
momento, leia-se, por exemplo, no resultado das urnas de 2018, a
quantidade de governadores dos estados do Brasil que foi reeleita.
Foram poucos que foram reeleitos, justamente porque naquele momento
não se conseguiu fazer o que se esperava. O Governador Flávio Dino
foi um dos reeleitos com grande votação, por sinal. Eu cito histórias
que são impactadas. Por exemplo, em Amarante, há poucos meses,
inaugurou-se a estrada, um investimento altíssimo, um sonho de
gerações, de décadas. Tanta gente esperou, o Governador inaugurou,
construiu a estrada de Amarante a Sítio Novo que mudou totalmente a
perspectiva daquela região. Eu digo, por exemplo, amanhã, no dia de
amanhã, o Governador Flávio Dino irá inaugurar a tão sonhada Estrada
do Peixe, irá inaugurar uma obra de recuperação de mais de 100
quilômetros na Estrada de Arame a Grajaú, um investimento de cerca
de R$ 30 milhões, salvo engano, não tenho o valor exato, mas um
investimento muito alto, além de outras rodovias nas quais o governo
fez melhorias importantes. Não dá para a gente falar de um trabalho
que está sendo feito sem citar, por exemplo, as escolas de tempo

integral. O Maranhão não tinha escola de tempo integral na rede estadual,
mas hoje são 50. Você vê o Iema. Antes só tínhamos o Ifma, que é
federal, e agora há uma rede estadual de ensino profissionalizante. Os
meninos do Iema estão brilhando em olimpíadas internacionais. De
repente, a perspectiva desses jovens, nos municípios em que estão
implantadas as unidades do Iema, não era um horizonte que enxergava
sonhar e olhar tão longe. Hoje, eles olham, falam e confiam em um
projeto de vida, e isso é muito importante. Eu cito a Uemasul que o
Governador Flávio Dino criou, em Imperatriz, para toda a Região
Tocantina, que acompanho a universidade desde quando eu entrei nela,
em 98. Quanto tempo se passou para se ter implantado o curso de
Medicina? E agora, no vestibular que aconteceu no dia 20 do mês
passado, já houve ofertas para o curso de medicina. O campus de
Estreito, que nunca teve, nesse vestibular do mês passado, já teve
oferta de vagas para quatro cursos do campus de Estreito. Só novas
vagas para a Uemasul, nesse último vestibular, foram quase 300 novas
vagas. É uma perspectiva que se abre e que se projeta o amanhã. Eu
cito investimentos na Agricultura Familiar, no Restaurante Popular e
na Escola Digna, que substituem as escolas de taipa, cobertas de palha.
Às vezes, quem teve a oportunidade de estar numa escola linda,
climatizada a vida toda não vai sentir a importância de um investimento
desses, mas para uma criança que mora num povoado, numa zona
rural, que tinha uma escola que era coberta de palha, com um chão
batido, com um banheiro que era o próprio mato, de repente receber
uma escola digna, de verdade. Os índices mostram o que o Governo do
Maranhão tem feito, mostram exatamente que estamos no caminho
certo. V.Ex.ª falou do resultado do IDEB, que era 2.8 e foi para 3.1,
depois para 3.4 e o que vem agora, eu não tenho dúvida, será melhor
ainda pelo foco, pela gestão afinada e pelo pacto pela aprendizagem
que o Governo do Estado celebrou com os municípios, que não era
nem obrigação do Governo do Estado. Finalizo a minha fala, Deputado
Rafael Leitoa, parabenizando V.Ex.ª e dizendo que é mais fácil negar do
que construir. O Maranhão não seria diferente do Brasil em uma crise
dessas. Tivemos sorte de ter um governador equilibrado, dedicado,
motivado, um homem sério. Mas o Governador Flávio Dino teve aí um
destino de receber o Estado no pior momento da economia do Brasil.
Momento que na legislatura, no mandato passado, teve aí as intempéries
de uma cassação de uma Presidente da República em que se muda
totalmente o rumo de uma política econômica, que se muda totalmente
a capacidade de o Estado receber recursos e agora o país ainda não
retomou. Torcemos para que retome. Eu diria que é igual a dirigir um
navio, pilotar um navio. Cada manobra que é feita, cada movimento
que é feito, o resultado não é no hoje, o resultado é lá na frente que a
curva se completa. Eu quero dessa forma parabenizar a fala de V. Ex.ª
que com muita coragem vem destacar aquilo que está dando certo.
Temos muito por fazer e eu tenho certeza que o próprio Governador
se cobra todos os dias, mas dentro das condições que o Estado tem ele
tem feito bastante e merece o nosso respeito. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu agradeço
o aparte, Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Deputado
Rafael. Permita-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Adelmo Soares. Permitida.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (aparte) – Eu
tenho vivido uma experiência um pouco mais aprofundada no governo,
porque na primeira gestão do Governador Flávio Dino, Deputado
Rafael, eu participei como Secretário de Estado da Agricultura Familiar
e aí toda a fala do nosso nobre Deputado Professor Marco Aurélio, eu
venho aqui enaltecer e dizer que é exatamente isso. Quem dera
tivéssemos conseguido administrar o Governo do Estado em quadras
políticas e financeiras diferenciadas no nosso país, mas nós enfrentamos
dificuldade imensas. O governo enfrentou e enfrenta momentos muitos
difíceis. Na pasta da agricultura familiar posso dizer a V. Ex.ª que nós
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nos esforçamos demais. Só para se ter uma ideia do déficit que existe
ainda, precisamos fazer 184 mil CAR, Cadastro Ambiental Rural, um
déficit acumulado de tantos e tantos anos. Por duas vezes os governos
anteriores receberam recursos para as cisternas, primeira, segunda água,
esse recurso veio e voltou. Participei de várias reuniões, Deputado
Rafael Leitoa, onde se colocava que o Maranhão não era Nordeste por
não ser semiárido, que o Maranhão era Norte e nós ficávamos aqui à
mercê de um lado e de outro. E V. Ex.ª traz um tema importantíssimo
para esta Casa, o Governo Flávio Dino é um governo trabalhador. V.
Ex.ª, sabe como líder desta Casa, que não há hora para o nosso
governador participar ou levar a nós os problemas. Ontem nós estivemos
na Agritec, amanhã inaugurando a estrada do Arame, inaugurando
restaurantes populares, sábado inaugurando restaurantes populares
nas cidades do Mais IDH, mas, evidentemente, não se pode mudar os
índices do nosso Estado em tão pouco tempo e, além disso, em uma
quadra política-financeira sem precedentes na história desse país. Por
isso, eu quero, sim, enaltecer o nosso, o Governo Flávio Dino por
todas as iniciativas, pela coragem que está enfrentando as dificuldades,
por mesmo numa quadra difícil continuar mantendo o salário dos seus
servidores em dia e assim mesmo inaugurando Escolas Dignas. A gente
viu aqui em Monção como foi colocado em nível nacional, mas
esquecerem de dizer que aquela escola da reportagem onde está falando
a Secretária de Educação, é uma Escola Digna do Governo do Estado,
construída pelo Governo Flávio Dino e naquele dia estava sendo
inaugurada pelo Felipe Camarão e acho que o Marcelo Tavares, se eu
não me engano, estava junto. Evidentemente, poderíamos resolver
todos os problemas? Claro que não, mas o governo fez escolas em
vários municípios para tentar transformar a vida daqueles jovens. Por
isso, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de defender o Governo,
continuar firme e estamos juntos porque esse Governo é um Governo
de transformação, que começou e, com certeza, vai continuar
trabalhando. E para aqueles que pensam, Deputado Rafael, que esse
Governo já está no sol poente, pelo contrário, ele está no sol nascente.
Lá no Leste da Vossa cidade, que é a primeira cidade a receber os raios
do sol, a cada dia do nosso dia a dia. O nosso Governo é um Governo
que está nascendo ainda. É muito pequeno com cinco anos, é uma
criança de cinco anos e as suas consolidações dos seus trabalhos haverá
de transformar ainda a vida do povo do Maranhão. Eu acredito nisso.
Parabéns a V.Exa. pelo seu discurso!

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) –
Deputado Rafael, eu lhe agradeço pelo aparte e venho parabenizá-lo,
Deputado, pela defesa que Vossa Excelência tem feito pelo Governo,
não somente como líder, mas como pessoa que reconhece os valores
dos grandes. Ser Oposição, eu fui Oposição 10 anos, em Imperatriz,
Deputado Rafael, e tenho um orgulho muito grande de saber que a
esposa e o filho do ex-Prefeito Sebastião Madeira votaram em mim
para Deputado, porque eu nunca fiz oposição por ser oposição, muito
pelo contrário, de maneira muito respeitosa, e quando uma Globo, um
site G1, escolhe o Governador Flávio Dino duas vezes o melhor
Governador do Brasil, é porque realmente existem estudos para isso.
Ninguém vai jogar ao vento uma pesquisa dessa nas redes, nas mídias,
se isso não fosse verdade. Imperatriz, esses dias, eu e o Deputado
Marco Aurélio, Secretário Clayton Noleto, nós estávamos pontuando
tudo o que aconteceu em Imperatriz, nos últimos cinco anos, e se não
fosse o Governador Flávio Dino, Imperatriz estaria resumido
simplesmente à limpeza das vias públicas e o pagamento do salário em
dia, simplesmente isso. Nós tiramos desde da UemaSul, que é a maior
obra intelectual já tida no nosso Sul do estado, Sudeste do estado, até
as cirurgias no Hospital Macrorregional, onde a prefeitura não faz há
três anos. E quando expandimos para o município de Ribeirãozinho,
que até a escola do couro, ali capacitando, levando várias formações e
principalmente investimento em vários setores, para vocês ter uma
ideia, talvez o melhor hotel hoje, na nossa região, é no município de
Ribeirãozinho, isso acompanhando o desenvolvimento da escola do

couro, que é ali do Iema, que foi implantado. Em Açailândia, ontem, o
Deputado Hélio Soares aqui subiu à tribuna para falar sobre a Escola
Militar que vai ser inaugurada em Açailândia. Cerca de dois meses
atrás, eu e o Deputado Marco Aurélio, Deputado Antônio Pereira,
Pastor Cavalcante, acompanhamos o Governador, num único dia, ele
fazendo a inauguração de cinco obras. E eu tive a curiosidade aguçada
pelo que ele tinha dito lá no seu discurso de procurar um Governador
que estivesse fazendo cinco inaugurações, pelo menos, em um mês, e
não o encontrei. E hoje, inclusive, talvez esse final de semana, esteja
inaugurando a estrada que liga Arame a Grajaú. São inúmeras conquistas,
inúmeras vitórias que, infelizmente, a oposição, às vezes, e as pessoas
que não têm esse senso crítico achacam da maneira pior possível, sem
reconhecer os valores. E eu, inclusive, faço e indico para que vejam
uma Oposição mais inteligente. Antes de ontem, V. Ex.ª, saindo daqui,
a pessoa falou assim: “Rafael, tem que ter educação”. Não é assim.
Uma defesa não requer educação, requer principalmente espírito de
liderança; e V. Ex.ª tem demonstrado nesta Casa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado,
Deputado Rildo Amaral. Para concluir minha fala...

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Deputado Rafael,
permita-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Zito Rolim, por gentileza, só seja bem objetivo porque meu tempo
daqui a pouco se encerra.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) - Fique
tranquilo. Eu falo pouco. Mas eu não podia deixar, Deputado Rafael,
também aqui de concordar com V. Exa. e com todos maranhenses que
querem ver um Maranhão melhor. Na verdade, todos esses índices que
foram apresentados por V. Exa. é realidade. E eu não fico triste quando
eu vejo a Oposição colocar negativamente o Maranhão e a gestão do
nosso Governador Flávio Dino, porque eu sei que isso não é realidade.
O que me entristece é ver maranhenses que, ao invés de torcer por este
Estado e querer que este Estado cresça muito mais, que dê mais
oportunidade aos maranhenses, torçam para que o Maranhão tenha
essa oportunidade de continuar sendo destaque no Brasil. Eu sou
testemunha de muitas coisas que mudaram no Maranhão. E aqui eu
vou falar, por exemplo, da agricultura, o apoio da atenção dada pelo
Governador Flávio Dino à agricultura familiar, o que melhorou muito a
vida daquelas pessoas que tinham dificuldade de produzir, que tinham
dificuldade para o mercado quando produziam. E o Governador Flávio
Dino deu total apoio. E hoje nós estamos vendo o quanto melhorou a
qualidade de vida dessa gente. E o que eu quero aqui aproveitar e
parabenizar o nosso querido Deputado Adelmo Soares, que esteve à
frente da Secretaria de Agricultura Familiar. E ele sabe exatamente o
que eu estou falando. Ele encontrou na realidade muitas dificuldades.
Mas quando todos nós percebemos o esforço, a determinação, a força
de vontade de melhorar esse Maranhão, nós todos fizemos a nossa
parte. Hoje estamos vivendo num Maranhão diferente. E outra coisa
sabemos das dificuldades que não estão só no Maranhão, mas nós
também estamos percebendo nitidamente a vontade, a disposição e o
esforço, a cada dia, do Governador Flávio Dino para que o Maranhão
seja realmente esse estado que todos nós merecemos e que tem
contribuído também com o Brasil. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado,
Deputado Zito Rolim. E todos esses índices que eu me referi aqui são
trazidos pelos órgãos que estudam. E o índice da matéria é apenas o
índice da pobreza de desenvolvimento humano e segurança alimentar
que, no ano 2017, nós melhoramos 0,3%, enquanto o Nordeste
aumentou a pobreza em mais de 1% e no Brasil 0,1%. Ou seja, o
Maranhão tem diminuído o índice da pobreza e não aumentado. Essa é
que é a realidade, graças ao aumento de todos esses índices que eu citei
aqui. A matéria traz um índice que o Maranhão infelizmente ainda é
último, neste índice. Mas vamos aqui trazer as cidades mais violentas
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do Brasil, vamos trazer aqui as ofertas de vagas do nível superior,
vamos trazer os outros índices que fazem o Governador Flávio Dino
ser, sim, o melhor Governador do Brasil, reconhecido pela imprensa
nacional, pela imprensa internacional e pelo povo do seu Estado que
lhe outorgou mais quatro anos para ser seu Governador. Deputado
Adelmo Soares, é verdade que tem apenas 10 meses da segunda gestão
do Governador Flávio Dino concluídos, o governo está se iniciando,
por isso estamos discutindo aqui o PPA, esse é o objetivo da minha
fala, porque nós iremos aprovar o PPA 2023 que traz as metas também
que nós iremos trabalhar nos próximos quatro anos. Então, Presidente
em exercício Deputado Roberto Costa, eram estas as informações que
eu queria trazer à tribuna, à imprensa e ao povo do Estado do
Maranhão: o Maranhão está crescendo em todos os índices, está no
caminho certo, inclusive naquele índice que mais foi criticado ontem, o
Maranhão foi o que diminuiu a pobreza na contramão do Nordeste, na
contramão do Brasil e assim nós vamos continuar. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Bloco Parlamentar Democrático. O Deputado
Vinicius Louro não se encontra. Bloco Parlamentar de Oposição,
Deputado Adriano, por oito minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, imprensa, maranhenses, Senhor Presidente, subi hoje a
esta tribuna para, em primeiro lugar, discutir sobre a gratuidade dos
ônibus para o dia da eleição do Conselho Tutelar que é de fundamental
importância, mas, ao final do meu pronunciamento, eu vou fazer um
adendo a este horário do Grande Expediente, do Deputado que me
precedeu, mas a nossa Indicação n.º 1.478/2019 solicita ao Governo do
Estado e à Prefeitura gratuidade dos ônibus para o dia das eleições do
Conselho Tutelar, que se dará no dia 15 de dezembro. Isso já aconteceu
em Porto Alegre que deu gratuidade para os ônibus. É de extrema
importância para que a gente possa aumentar, assim, a participação
popular na votação dos conselheiros tutelares, é de extrema importância
para a nossa cidade de São Luís e para as outras cidades do interior.
Esse foi um pleito dos dez Núcleos Microrregionais e das 31 redes de
massa mobilizadora do Movimento de Articulação Comunitária da
Área Itaqui-Bacanga e Macaíbe, representada e liderada pelo grande
Líder comunitário Sebastião Santos, da área Itaqui-Bacanga. Então, foi
uma ideia do Sebastião Santos e nós estamos agora, entramos nessa
luta, já demos entrada na Indicação 1.478 ao Governo do Estado e à
Prefeitura de São Luís, cobrando e solicitando que a Prefeitura ou o
Governo do Estado faça com que o transporte público seja gratuito no
dia 15 de dezembro, ou seja, na data da votação dos conselheiros
tutelares de nossa cidade. Então uma grande atitude do Sebastião Santos
que aqui replicamos na Assembleia Legislativa tendo este mandato
legislativo. Senhor Presidente, agora pouco ouvi atentamente o
pronunciamento, longuíssimo pronunciamento, aqui do líder do
Governo. O pronunciamento tem que ser longo, porque para defender
o governo comunista tem que fazer malabarismo, tem que usar de
todas as formas, é complicado defender um governo assim, um governo
que tanto prometeu e que não cumpriu, um governo que aumenta
impostos, um governo que quebrou o Estado durante as eleições,
despejou dinheiro público durante as eleições. Um governo que tanto
prometeu e não cumpriu. E aí eu resumo essa meia hora de conversa,
de discurso e de apartes e de tudo isso, aqui nesta Casa, da fala do
nosso líder do Governo Rafael Leitoa, eu resumo em uma só palavra o
que foi a reunião da terça-feira, que eu estive presente. Simplesmente
demonstrou por números oficiais que a pobreza do Estado do Maranhão
aumentou durante os anos do Governador Flávio Dino. Tudo aquilo
que o Governador Flávio Dino prometeu que ia acabar que ia acabar
com a pobreza no Maranhão, que ia diminuir a pobreza do Maranhão,
que ia aumentar o IDH, que ia fazer isso e aquilo, que o Maranhão era
de todos nós. E o resultado? Aumentou a pobreza. Resumi em apenas
um minuto a fala do líder do Governo nesta Casa. Aumentou a pobreza
no Estado do Maranhão. O dever não foi cumprido, a promessa não foi

cumprida. Ponto, acabou! Isso é que interessa, é isso que interessa
nessa análise toda. E mais, vou além, no próprio Plano Plurianual do
Governo Flávio Dino ele coloca que em 2019, e aí eu fiz essa observação
na reunião, o governo se encontra em desequilíbrio financeiro. Segundo
o Deputado Wellington do Curso não é o governo que está em
desequilíbrio, é o governador que está desequilibrado. Porque está
viajando aí pra cima e pra baixo e está deixando o Maranhão ao léu.
Governo desequilibrado, governador desequilibrado. Volte, governador,
ao eu Estado, ou será que é melhor que o governador continue andando
por aí dando palestra? Será que ajuda mais os maranhenses do que ele
aqui? Porque aumentou a pobreza, desequilibrou as finanças, aumentou
impostos, o que mais o povo maranhense precisa comemorar hoje,
esse resultado que nós vimos na terça-feira? Não há nada a comemorar.
Então resumi aqui em poucas palavras a fala, longuíssima fala, floreada,
perfumada, cheia de apartes do líder do governo, Deputado Rafael
Leitoa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Bloco Parlamentar Solidariedade. Deputado
Fernando Pessoa. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Yglésio estava inscrito, mas não se encontra no Plenário.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA Deputado Wellington, do Curso, por dez minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados Adelmo Soares,
Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Rigo Teles, Vinícius Louro e
Wendell Lages. A 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 Deputados Rildo Amaral, Duarte Júnior e Wellington do Curso.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, a
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro
turno, tramitação ordinária a Proposta de Emenda Constitucional nº
017/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista, que dá nova redação
ao § 4º do Artigo 92 e acrescer os Artigos 28-A, 28-B e 104-A, à
Constituição do Estado do Maranhão, que dispõem sobre a Procuradoria
Geral da Assembleia Legislativa do Estado. Com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), esta PEC foi
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aprovada com 32 votos favoráveis e encaminhada ao segundo turno de
votação. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Presidente
anunciou o Projeto de Lei n° 375/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para as ações informativas
e paliativas sobre a fibromialgia e suspendeu os trabalhos para que a
CCJC e a Comissão de Saúde se manifestassem sobre o mesmo.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, informou que o Projeto
de Lei nº 375/19, recebeu pareceres favoráveis das respectivas
Comissões, desta forma, foi o mesmo submetido à deliberação do
Plenário, sendo aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em
único turno, o Plenário aprovou os Pareceres nºs: 657/19, da CCJC,
favorável a redação final do Projeto de Lei nº 145/19, de autoria do
Deputado Rildo Amaral, que institui a Política de Prevenção à Violência
Contra Profissionais da Educação da rede de ensino do Estado do
Maranhão e 701/19, também da CCJC, favorável à redação final do
Projeto de Lei nº 306/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que
institui o Dia Estadual de Prevenção e Combate à Depressão Pós-
Parto. Os referidos projetos foram encaminhados à sanção
governamental. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado
o Projeto de Lei n° 238/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que
dispõe sobre a criação do Cartão Digital de Vacinação – CDV, com
parecer favorável da CCJC. Em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, o Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº
128/19, de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Luis Felipe Baleia
Tenuto Rossi, com parecer favorável da CCJC. Em tramitação ordinária,
segundo turno, foram aprovados os Projetos de Resolução Legislativa
nºs: 086/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, que concede
título de Cidadã Maranhense a Senhora Glaucia Helen Maia de Almeida.
Na sequência, foram aprovados em primeiro turno, tramitação ordinária,
com parecer favorável da CCJC, os Projetos de Resolução Legislativa
n°s 053/19, de autoria do Deputado César Pires, que concede Medalha
Manuel Beckman ao Engenheiro Lourival da Cunha Souza e 134/19,
também do Deputado César Pires, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor José Wilson de Araújo e Silva. Ambos com
pareceres favoráveis da CCJC. O Projeto de Lei n° 431/19, de autoria
do Deputado Ciro Neto e o Requerimento n° 611/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, foram retirados a pedido dos autores e o
Requerimento n° 614/19, de autoria do Deputado Vinícius Louro, foi
transferido devido a devido ausência do autor. Por fim, foi submetido
a deliberação do Plenário o Requerimento n° 601/19, do Deputado
Wellington do Curso, ao Secretário de Estado de Segurança Pública e
ao Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, solicitando
informações quanto a quantidade de policiais militares que realizaram
e/ou estão em tratamento psicológico no período de 2015 a 2019. Este
Requerimento foi indeferido pela Mesa, o autor recorreu da decisão ao
Plenário, que manteve a decisão contra os votos dos Deputados
Adriano, César Pires e Wellington do Curso. Em seguida, foi aprovado
o Requerimento n° 616/19, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim,
enviando mensagem à Câmara de Vereadores de São Luís, em resposta
ao Ofício 1393/19 e Moção 105/19, agradecendo pelas congratulações.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
n°s: 619/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, que
seja transcrito nos Anais da Casa, o Artigo de autoria do Juiz de Direito
e membro da Academia Maranhense de Letras, Senhor Aureliano Neto,
sob título Santa Dulce dos Pobres, publicado nos Jornais o Imparcial
e o Progresso; 620/19, de autoria do Deputado Adriano, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos
dias 05 e 24 de setembro e 01, 10 e 16 de outubro do ano em curso,
conforme atestado médico; 621/19, do Deputado Adriano, solicitando
que seja incluído na Ordem do Dia, da próxima Sessão o Projeto de
Resolução Legislativa nº 122/19, de sua autoria; 622/19, da Deputada
Doutora Thaíza Hortegal, para que seja retirado de tramitação o Projeto
de Lei nº 157/19, de sua autoria; 623/19, do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Resolução
Legislativa nº 130/2019, de sua autoria. Na forma regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 624/19, do Deputado Rigo Teles; 625/19, do

Deputado Arnaldo Melo; 626/19, do Deputado Ariston; 627/19, do
Deputado Felipe dos Pneus; 628/19, de autoria do Deputado Zé Inácio
Lula e 629/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Hélio Soares. No
tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Rildo Amaral falou pelo
Bloco Parlamentar Solidariedade. No Expediente Final não houve
oradores inscritos. 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, 07 de novembro de 2019.

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, 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: Medida Provisória nº 301/19 (Mensagem nº 093/2019) que
Altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, que institui
sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;
Projeto de Lei nº 529/19, do Deputado Doutor Yglésio, que possibilita
o oferecimento de desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA aos contribuintes e dá outras providências; Projeto
de Lei nº 530/19, do Deputado Doutor 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; Projeto de Resolução Legislativa nº 141/19, da
Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Terezinha Rego” à Senhora Maria do Socorro de Moura
Matos; Projeto de Resolução Legislativa nº 142/19, da Deputada Mical
Damasceno, que concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Raimundo Aristides Silva; Moção nº 037/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, de aplausos ao Senhor 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 no Estado; Moção nº 038/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, de aplausos aos bailarinos
maranhenses Glenda Vasconcelos e Marcos Sousa, das cidades de
Colinas e Grajaú, respectivamente, pelo ingresso no concorrido
processo seletivo para compor a Escola de Teatro Bolshoi;
Requerimento nº 604/19, do Deputado Duarte Júnior, recorrendo contra
o Parecer nº 655/19, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
contrário ao Projeto de Lei nº 446/2019, de sua autoria; Requerimento
nº 605/19, do Deputado Edson Araújo, solicitando a criação da Comissão
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Especial de Parlamentares, incluindo a participação de representantes
das Comissões Técnicas da Assembleia  e de demais órgãos afins, para
realizar juntos  visita às praias do litoral maranhense atingidas pelo
grave incidente, que gerou grande derramamento de óleo em toda costa
litorânea de vários Estados do País, prejudicando fortemente extensa
faixa do litoral do Estado, conforme expressa a lista expedida pelo
IBAMA; Requerimento nº 606/19, do Deputado Antônio Pereira,
solicitando que seja constituída uma Comissão Especial composta por
07 (sete) membros titulares e 07 (sete) membros suplentes para, no
prazo de 90 (noventa) dias,  discutir uma nova Programação Pactuada
e Integrada PPI, com o objetivo de garantir à população maranhense o
acesso aos serviços de saúde pública, dando transparência aos fluxos
estabelecidos e definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os
limites financeiros federais e estaduais destinados a assistência da
população; Requerimentos nºs: 607/19, do Deputado Rildo Amaral,
para que seja justificada sua ausência na Sessão Ordinária do dia 24 de
outubro do corrente ano, quando esteve participando de audiência
pública na cidade de Imperatriz e 608/19, do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando Regime de Urgência para o Projeto de Lei n° 455/2019, do
Poder Executivo; Indicações nºs: 1410/19, do Deputado Wendell Lages,
para que seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado das Cidades
e Desenvolvimento Urbano, Senhor Rubens Pereira Júnior, solicitando
a reforma e modernização da Biblioteca Pública de Município de
Turiaçu; 1411/19, do Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado
da Agricultura Familiar, Senhor Júlio Cesar Mendonça Corrêa, e a
Chefe-Geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-
EMBRAPA, Senhora Maria de Lourdes Mendonça, solicitando a
implantação do Projeto Sisteminha no Município de Turiaçu; 412/19,
do Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a
implantação de poços artesianos na região composta por comunidades
quilombolas distribuídos em 11 povoados no Município de Turiaçu;
1413/19, do Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a manutenção de
pavimentação asfáltica do trecho de 66 km da Estrada MA-209 que
liga o Município de Bacabeira ao Município de Turiaçu; 1414/19, do
Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a pavimentação asfáltica e sua
manutenção do trecho de 82 km da Estrada da região que tem como
abertura o Quilombo de Jamary dos Pretos do Município de Turiaçu;
1415/19, da Deputada Detinha, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a criação e instalação de
um núcleo de educação integral, ensino médio em tempo integral, no
Município de Governador Nunes Freire; 1416/19, do Deputado Pará
Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino; ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto
e o Secretário de Estado do Esporte e Lazer, o Senhor Rogério Cafeteira,
solicitando a construção de duas quadras poliesportivas para  o
Município de Riachão; 1417/19, do Deputado Pará Figueiredo, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino; ao Secretário
de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a implantação de
um poço artesiano no Município de Riachão; 1418/19, da Deputada
Mical Damasceno, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, solicitando a criação de estágio para os estudantes do
curso superior de Teologia no Estado do Maranhão; 1419/19, da
Deputada Mical Damasceno, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, solicitando que sejam destinados recursos aos
hospitais estaduais para criar alas especializadas em tratamento de
pessoas vítimas de queimaduras; 1420/19, da Deputada Mical
Damasceno ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando que
seja realizado pelo DETRAN/MA um curso de segurança para os
motociclistas que trabalham como motofretes, tendo em vista o alto
índice de acidentes com profissionais da categoria; Indicações nºs: 1421,
1422, 1423, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430 e 1431/19, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio, aos Presidentes das Câmaras de
Vereadores dos Municípios de São Luís, Imperatriz, Balsas, Paço do
Lumiar, Açailândia, Bacabal, Codó, Caxias, São José de Ribamar e

Timon, com a devida indexação do Anteprojeto de Lei sobre a criação
de discriminação positiva para as pessoas acometidas com fibromialgia,
para garantir o atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais
e públicos na circunscrição municipal; 1424/19, do Deputado Doutor
Yglésio, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando em caráter de
urgência, a pavimentação da Rua do Desterro – Solar dos Vasconcelos,
localizada no bairro Ipem Turu, no Município de São Luís; 1432/19,
do Deputado Edivaldo Holanda, a Secretária de Estado da Mulher,
Ana Mendonça, solicitando que disponibilize a Carreta da Mulher
Maranhense, para o Município São João Batista; 1433/19, do Deputado
Duarte Júnior, ao Prefeito de São José de Ribamar, Senhor Eudes
Sampaio, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da
Malha Viária, Prédios e Logradouros Públicos, Senhor Hilário Ferreira
Filho, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto
e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços
de pavimentação e manutenção asfáltica da Rua 12, localizada no bairro
Itaguará II, Município de São José de Ribamar; 1434/19,  do Deputado
Duarte Júnior ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, Senhor Antônio Araújo Costa, e ao Senhor Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, solicitando a recuperação
asfáltica da rua Ciclovia 102, Unidade 101, do bairro Cidade Operária;
Indicação nº 1435/19, do Deputado Duarte Júnior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio
Araújo Costa e ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, solicitando a estabilização e revitalização do bairro Piancó,
nesta capital e Indicação nº 1436/19, do Deputado Duarte Júnior, ao
Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís, Senhor
Francisco Canindé Barros, ao Prefeito Municipal de São Luís e ao
Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de São Luís,  Senhor José Gilson Caldas Neto, solicitando que os
Terminais de Integração de Transporte Público possam ser utilizados
como centros de serviços públicos, com unidades de marcação de
consultas, serviços de Secretarias Municipais, emissão de documentos
e atendimento de outros órgãos públicos. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido
pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas
e concedeu a palavra a Deputada Daniella Tema que destacou sua
agenda do último fim de semana na Região Central do Maranhão,
anunciando a perfuração de seis poços artesianos em vários bairros da
cidade de Tuntum, entre eles, o do Residencial Desembargador Cleones
Cunha, obra realizada em parceria com o prefeito do Município, Senhor
Tema Cunha. O Deputado Edson Araújo destacou a tragédia ecológica
e ambiental que está ocorrendo em todo o Nordeste brasileiro, com o
derramamento de óleo que se espalha pelo litoral. O Deputado Adelmo
Soares discorreu sobre os problemas de trafegabilidade da BR-135,
alertando que se aproxima a época das chuvas, o que agravará a situação
atual. O Deputado Hélio Soares destacou que o Maranhão tem um dos
maiores litorais do Norte e Nordeste com mais de 540 mil quilômetros
de extensão e que o setor pesqueiro merece atenção especial do Governo
em virtude da catástrofe ambiental que está anunciada com relação ao
vazamento de óleo no litoral nordestino, informando que marcará uma
audiência com Secretário Nacional da Pesca. 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/
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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 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, do Deputado
Duarte Júnior; 605/19, de autoria do Deputado Edson Araújo e 606/
19, do Deputado Antônio Pereira. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos,
o Deputado César Pires, pelo Bloco Parlamentar de Oposição, voltou
a falar sobre o que considera uma ilegalidade dos contratos trabalhistas
firmados pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares
(EMSERH), relatando que muitos trabalhadores estão sendo demitidos
sem ter seus direitos respeitados, e que há muitos comissionados estão
ocupando vagas que deveriam ser destinadas aos aprovados no concurso
realizado pela empresa. Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
ouviu-se os Deputados: Zé Inácio Lula e Rafael Leitoa. O Deputado
Zé Inácio Lula cobrou ações para combater manchas de óleo no litoral
nordestino e o Deputado Rafael Leitoa destacou a entrega de 10 viaturas
para o 11º Batalhão de Polícia Militar de Timon e a segunda edição do
Programa “Assembleia em Ação”. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final o Deputado Vinícius
Louro destacou o sucesso da 61ª edição da Exposição Agropecuária do
Maranhão (EXPOEMA), que reuniu milhares de pessoas em sete dias
de evento, no Parque Independência. 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, 29 de outubro de 2019. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende -
Primeira Secretária. Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária
Senhora.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 05 DIAS DO MÊS DE
NOVEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”,
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – Presidente
ANTONIO PEREIRA
DR. YGLÉSIO
RILDO AMARAL

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº024/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 432/

2019, que Determina que pessoas feridas em acidentes de trânsito
sejam levadas, pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço Móvel de
Urgência -SAMU, para hospitais conveniados aos seus planos  de
saúde do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATOR: Deputado DR. YGLÉSIO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

do voto do Relator.
PARECER Nº 025/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº 384/

2019, que “Dispensa a necessidade de carimbos em prescrições,
relatórios e atestados médicos para aquisição de medicamentos no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DR. YGLÉSIO
RELATOR: Deputado ANTONIO PEREIRA
DECISÃO:  Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

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

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 novembro de 2019

Valdenise Fernandes Dias
Secretária de Comissão
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS  05 DIAS DO MÊS DE BRO DO ANO DE 2019, ÀS 14 HORAS
E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO
“WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
CÉSAR PIRES
ZÉ INÁCIO LULA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente

PARECER Nº 503/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 001/2019 – ALTERA a tabela de vencimento
dos cargos extintos a vagar de Depositário, de Distribuidor e de Escrivão
de Serventia Judiciária constante do Anexo Único da Lei Complementar
nº 125, de 15 de julho de 2009.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 678/2019 – Emitido à MOÇÃO Nº 032/2019 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS manifestando extensa admiração
ao SAMPAIO CORRÊA FUTEBOL CLUBE, na pessoa do seu
Presidente SÉRGIO FROTA, da COMISSÃO TÉCNICA,
JOGADORES e EXTENSIVO aos seus TORCEDORES, pelo
empenho e dedicação durante o CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL DA SÉRIE C.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 686/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

503/2019 -  Institui no Calendário de Eventos do Estado do Maranhão,
a Campanha “Mais Mulheres na Política”.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 689/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 138/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Vice-Almirante (FN)
PAULO MARTINO ZUCCARO.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado  NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 690/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 139/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao EX-PRESIDENTE JOSÉ
SARNEY.

AUTORIA: Deputado ROBERTO  COSTA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 691/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 137/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Capitão de Mar e Guerra
MARCIO RAMALHO DUTRA E MELO.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.

PARECER Nº 692/2019 – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 136/2019 -  CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Comandante da Polícia Militar do Estado do
Maranhão o Coronel ISMAEL DE SOUSA FONSECA.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 693/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

504/2019 - INSTITUI o Dia Estadual da Conscientização e Combate
às FAKE NEWS- Disseminação de Notícias Falsas.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 695/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 132/2019 - DETERMINA a
publicação da Constituição Estadual do Maranhão de 1989 em áudio e
braile.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 702/2019 – Emitido à EMENDA ADITIVA Nº

001/2019 ao PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/
2019.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO, subscrita pela
terça parte dos Senhores Deputados.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 703/2019 – Emitido à MOÇÃO Nº 036/2019 -

PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS manifestando extensa admiração
ao DR THIAGO DIAZ, Presidente da OAB-MA, pela posse da
Primeira Diretoria Conselhão Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 704/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

519/2019 - CONSIDERA de Utilidade Pública o Centro de Integração
Sócio Cultural Aprendiz do Futuro - CISAF, com sede e foro no
Município de São Luís-MA.

AUTORIA: Deputado ARISTON RIBEIRO
RELATORIA: Deputado  NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº 705/2019 – Emitido ao MOÇÃO Nº 035/2019

- PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS manifestando extensa admiração
pelo Jurista e Escritor, Dr. DANIEL BLUME, pela eleição como
Presidente da Academia Ludovicense de Letras, pelo empenho no
lançamento do livro “Resposta ao Terno” .

AUTORIA: Deputado  WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 707/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

473/2019 - INSTITUI a Política Estadual de Educação Preventiva e de
Combate ao Preconceito Contra Hanseníase, demais doenças Raras e
Genéticas no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado  FERNANDO  PESSOA,
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 712/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 140/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao EX-PRESIDENTE JOSÉ
SARNEY.
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AUTORIA: Deputado ROBERTO  COSTA
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 713/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 134/2019 - CONCEDE Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor JOSÉ WILSON DE ARAÚJO E
SILVA, natural da Cidade de Parnaíba-PI.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 714/2019 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 377/2019 – DISPÕE sobre a constituição de
consórcios Interfederativo de saúde no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.
PARECER Nº 715/2019 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 352/2019 – “DETERMINA que a hospitais,
clínicas, unidades de pronto atendimento, postos de saúdes e
estabelecimentos congêneres no Estado do Maranhão ofereçam leito
separado para mães de natimorto e mães com óbito fetal e, se necessário
ou solicitado, com acompanhamento psicológico”.

AUTORIA: Deputado PARÁ FIGUEIREDO
RELATORIA:  Deputado FERNANDO  PESSOA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 de novembro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 06 DIAS DO MÊS DE
NOVEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉ FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
CARLINHOS FLORÊNCIO -  Presidente e Relator
HÉLIO SOARES
ZÉ GENTIL
PAULO NETO
CIRO NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 022/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 001/2019 – que “ALTERA a tabela de
vencimento dos cargos extintos a vagar de Depositário, de Distribuidor
e de Escrivão de Serventia Judiciária constante do Anexo Único da Lei
Complementar nº 125, de 15 de julho de 2009”.

AUTORIA:  PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 de novembro de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 05 DIAS DO
MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS  08:30 HORAS, NO
PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ADELMO SOARES – PRESIDENTE
NETO EVANGELISTA
ZÉ GENTIL
FERNANDO PESSOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 024/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

492/2019, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Banco
de Alimentos do Estado do Maranhão - Equipamento público de
segurança alimentar e nutricional, no âmbito da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social - SEDES, e dá outras providências.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 025/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

433/2019, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que
Estabelece diretrizes para o Incentivo à contratação de jovens tutelados
para o mercado de trabalho no Maranhão.

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

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 05 de novembro de 2019.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 17/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
ENGEMAX ENGENHARIA, CONSULTORIA E AVALIAÇÕES
EIRELI. OBJETO: Prorrogação em 90 (noventa) dias o prazo de
execução dos serviços, constante da clausula sétima do ajuste, a contar
do dia 08 de novembro de 2019. BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e
Processos Administrativos nº 4675/2019-ALEMA. ASSINATURA:
Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e
ENGEMAX ENGENHARIA, CONSULTORIA E AVALIAÇÕES
EIRELI, CNPJ nº 22.142.354/0001-03, através da sua representante
legal Andrea Doria Sousa da Silva Oliveira, CPF: 22.142.354/0001-03,
pela parte CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 07/11/2019.
São Luís–Ma, 08 de novembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo –
Procurador-Geral.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 009/2019-AL.
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PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e C.F.R
GASPAR E CIA LTDA-ME.  OBJETO:  Emissão da Nota de
Emprenho nº 2019NE002550, de 31/10/2019, no valor de R$ 75.750,00
(setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa.
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão
Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.39.41 – Fornecimento de
alimentação. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 –
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Fonte:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000. BASE
LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo
nº 4254/2018. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA
DA ASSINATURA: 08/11/2019. São Luís–MA, 08 de novembro de
2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 73/
2019, referente à ARP 026/2018. OBJETO: Aquisição de materiais de
consumo tipo leite em pó integral. FORNECEDORA: FIQUENE
DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº 21.645.693/
0001-40. VALIDADE DA ORDEM DE FORNECIMENTO:  até o
dia 27/11/2019. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 32.640,00 (trinta
e dois mil, seiscentos e quarenta reais). NOTA DE EMPENHO: Nº
2019NE002606 de 05/11/2019, no valor de R$ 32.640,00 (trinta e dois
mil, seiscentos e quarenta reais). PRAZO PARA ENTREGA DO
MATERIAL: 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura da Ordem
de Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/
93 e Processo Administrativo nº  3238/2018 e 4549/2019.
ASSINATURAS: Márcio Barbosa Prazeres – Fiscal do contrato e
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do
Maranhão pela parte CONTRATANTE e Carla Cristina Garcez
Fiquene, CPF nº 010.525.723-08, representante legal da
CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 07/11/2019. São Luís –
MA, 08 de novembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
Geral da ALEMA.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0659/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da
Procuradoria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 0659/2019-
ALEMA, objetivando a emissão da nota de empenho e a contratação
direta com a empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S/A, CNPJ n° 86.781.069/0001-15, para efetivação da inscrição do
servidor, o Sr. Geraldo Oliveira Júnior (matrícula nº 1646314), para
participar do Curso de Capacitação “Contratações de serviços de
engenharia: elaboração de projetos, fiscalização de obras, manutenção
predial, locação sob medida (BTS)”, no período de 06 a 08 de novembro
deste ano, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$ 4.140,00
(quatro mil, cento e quarenta reais), visando proporcionar o
aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos em busca
de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL

BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 07 de novembro de 2019. Deputado
Othelino Neto Presidente ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0658/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da
Procuradoria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 0658/2019-
ALEMA, objetivando a emissão da nota de empenho e a contratação
direta com a empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S/A, CNPJ n° 86.781.069/0001-15, para efetivação da inscrição do
servidor, o Sr. Valterlan Oliveira da Costa (matrícula nº 1629666), para
participar do Curso de Capacitação “Contratações de serviços de
engenharia: elaboração de projetos, fiscalização de obras, manutenção
predial, locação sob medida (BTS)”, no período de 06 a 08 de novembro
deste ano, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$ 4.140,00
(quatro mil, cento e quarenta reais), visando proporcionar o
aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos em busca
de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 07 de novembro de 2019. Deputado
Othelino Neto. Presidente da ALEMA
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