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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/11/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.11.2019

I – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 017/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE
ALTERA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA DAR NOVA
REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 92 E ACRESCER OS ARTIGOS 28-A,
28-B E 104-A, QUE DISPÕEM SOBRE A PROCURADORIA
GERAL DA ASSEMBLEIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO) E A PEDIDO
DO AUTOR DEVIDO AUSÊNCIA DE QUORUM QUALIFICADO.

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

2. PROJETO DE LEI N° 238/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO CARTÃO DIGITAL DE VACINAÇÃO - CDV. -  COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA COMISSÃO DE SAÚDE
– RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

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

3. PROJETO DE LEI N° 192/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO A SEMANA
MARANHENSE DE GASTRONOMIA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

4. PROJETO DE LEI N° 407/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DA SEMANA ESTADUAL MARIA DA PENHA NAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.

5. PROJETO DE LEI N° 428/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, DISPÕE SOBRE A
PROTEÇÃO ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DE
CONCURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA

E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E
DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO –
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. 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. (1ª SESSÃO).

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 076/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FERNANDO PESSOA,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” AO SENHOR WILSON LUIZ BARBOSA RIBEIRO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 137/19,
DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLLA TEMA, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN AO CAPITÃO DE MAR E GUERRA MARCIO
RAMALHO DUTRA E MELLO.COM PARECER FAVORAVEL
OFERECIDO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8.REQUERIMENTO N° 657/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, O SENHOR
FLÁVIO DINO, SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO
AOS MOTIVOS DE NÃO-PAGAMENTO, NOS ÚLTIMOS 05
MESES, ÀS LOCADORAS QUE FORNECEM AS VIATURAS
UTILIZADAS PELAS FORÇAS DE SEGURANÇA NO ESTADO
DO MARANHÃO, BEM COMO CÓPIA DE TODAS AS NOTAS
DE PAGAMENTOS REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO
A OUTUBRO DE 2019. INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU
AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA.

9.REQUERIMENTO N° 658/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA, AO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, O SENHOR
FLÁVIO DINO, SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO
AOS MOTIVOS DE NÃO-PAGAMENTO, NOS ÚLTIMOS 03
MESES, DA EMPRESA “LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS” QUE
PRESTA SERVIÇO AO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO
CÓPIA DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS REFERENTES
AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.
INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA
DECISÃO DA MESA.

10. REQUERIMENTO N° 661/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
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A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO, LARISSA ABDALLA BRITTO, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DE VISTORIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PASSARÁ A SER
ELETRÔNICO, BEM COMO O AUMENTO DO VALOR QUE
SERÁ COBRADO PELO RESPECTIVO SERVIÇO. INDEFERIDO
– O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA
MESA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 14/11/2019 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 558/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que altera o inciso VII do artigo 9º da
Lei Nº 6.513/95, que dispõe sobre a altura mínima para ingresso na
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 155/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Pastor Evangélico Sr. Raimundo Nonato de
Oliveira Lopes.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 156/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Sra. Tatiane de Oliveira
Fernandes.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 157/19,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” empresário José Gonçalves
dos Santos Neto.

5. MOÇÃO Nº 049/19, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo
Melo, que envia Moção de Pesar à família do saudoso Carlos Neto, Ex-
Prefeito e grande líder político de Grajaú, residente na Rua São Paulo
do Norte, s/n, no Município de Grajaú.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 557/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que cria o Relatório Anual Socioeconômico
da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 154/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Márcio Ronny da Cruz.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 552/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que altera inciso VII do artigo 9° da
Lei N° 6.513/95, que dispõe sobre a altura mínima para ingresso na
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 553/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina que toda e qualquer
propaganda institucional do Poder Executivo Estadual, financiada com
recursos públicos, forneça elementos para identificar o número do
contrato administrativo, o valor do contrato de publicidade, a edição e
data de publicização do contrato no Diário Oficial e a tiragem da referida
publicidade.

3. PROJETO DE LEI N° 554/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a substituição e
recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais
localizados no Estado do Maranhão como forma de colocá-las à
disposição do ciclo de reciclagem e proteção ao meio ambiente
maranhense.

4. PROJETO DE LEI N° 555/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a Criação do Selo
Quilombos do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 556/19, de autoria do Senhor
Deputado Leonardo Sá, que estabelece que a Empresa fornecedora de
Energia Elétrica no Estado do Maranhão, disponibilize equipamento

de leitura de demanda de energia, em tempo real, Monitor Digital, em
unidades consumidoras e dá outras providências.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 152/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, in memorian, aos médicos
Rodrigo Capobiango, Jonas Eloi da Luz e José Kleber Araújo, bem
como ao policial civil Alfredo Oliveira Barbosa, vítimas de acidente
aéreo em 1° de abril de 2018, no Município de Rosário-Ma.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 153/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman à Senhora Enide Moreira Lima
Jorge Dino.

8. MOÇÃO N° 048/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que requer a aprovação de Moção de Aplausos,
manifestando extensa admiração ao Dr. Natalino Salgado Filho, pela
eleição de REITOR DA UFMA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia treze 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): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso,
Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Carlinhos Florêncio, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte
Júnior, Othelino Neto, Paulo Neto, Vinícius Louro, Wendell Lages e
Zé Inácio Lula.
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I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra a Senhora Segunda Secretária
para fazer a leitura do Texto Bíblico e a Ata da Sessão anterior.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 558 / 19

“Altera o inciso IV do artigo 9º da Lei 6.513/95,
que dispõe sobre a idade máxima para ingresso
na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares
do Estado do Maranhão.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º. O inciso IV, do art.9º da Lei 6.513 de 30 de novembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º (...)
(...)
 IV - “possuir até a data da inscrição a idade máxima de 35
(trinta e cinco) anos;”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa, em 08 de novembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo alterar o inciso IV do
art. 9º da Lei Estadual 6.513 de 1995 - Estatuto dos Policiais Militares
da Polícia Militar do Maranhão, prevê  que o candidato deve possuir
até a data da inscrição, a idade máxima de 30 (trinta) anos para o
ingresso na Polícia Militar e Corpo e Bombeiros Militar, com nova
redação dada pela Lei nº 10.680, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017).
Tal medida se faz necessário para afastar injustiças cometidas
anualmente em concursos públicos, inviabilizando candidatos que
almejam integrar os quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão
por causa da idade.

Sendo assim, a população, masculina e a feminina, com 35
(trinta e cinco) anos, tem estrutura e condição física necessária e
suficiente para ingressar nas fileiras da Policia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar, e lá permanecer por 30 (trinta) anos de efetivo
serviço em perfeitas condições físicas, ainda  mais que  a  atividade
física  na  vida  militar é instrução  diária e contribuindo para o
fortalecimento e vigor físico do militar.

Destaque-se também que a aprovação da matéria em análise irá
realizar a devida justiça e, assim, dará novo incentivo, nova motivação
aos candidatos concurseiros que passam anos se dedicando aos
concursos públicos, muitos deles à carreira de Policial Militar e
Bombeiro Militar.

Ademais, a aprovação da presente proposição espelha de forma
mais clara o princípio constitucional da razoabilidade, recomendando
o bom senso entre idade que poderá traduzir em presunção de vigor
para o exercício da função policial, conjugada com a aprovação em
teste de aptidão física.

Convém ressaltar ainda o aumento na expectativa de vida da
população. Atualmente, o brasileiro alcança a idade de 76 anos. Segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, até 2016, o
número de pessoas com idade superior a 65 anos passará dos atuais
9,2% para 25%, ou seja, um quarto de idosos.

Portanto, diante das fundamentações acima expostas, entendo
de extrema relevância a medida ora proposta, por isso apresento o
presente projeto de lei e conto com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 155 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Pastor Evangélico Sr. Raimundo Nonato de Oliveira
Lopes.

Art. 1o É concedido o Título do Cidadão Maranhense ao Pastor
Evangélico Sr. Raimundo Nonato de Oliveira Lopes, Pastor Presidente
da Igreja Nova Aliança e do Instituto Lugar de ajuda.

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

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). 11 de novembro de 2019. - Rildo Amaral - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
Raimundo Nonato de Oliveira Lopes nascido em 25 de maio de

1964, natural de São Raimundo Nonato/PI. Bacharel em Teologia e
Educação Cristã pelo Seminário teológico Batista do Norte do Brasil,
Recife/PE. Pastor Evangélico, casado com Maria de Jesus Dias da Luz
Lopes, pai de Judson Dias Lopes e Iohana Dias Lopes. Chegou em
Imperatriz com 15 anos de Idade em 1979.

Em 1985 mudou-se de Imperatriz para estudar e regressou em
2001.  De 2001 a 2005 foi pastor da Primeira Igreja Batista de Imperatriz
e desde 2005 é pastor presidente da Igreja Evangélica Nova Aliança
que já possui mais de 120 templos no Estado do Maranhão e em
algumas partes do mundo.

Desde o início do surgimento da congregação seus membros
desenvolvem trabalhos sociais, o que resultou na fundação do “Instituto
Lugar de Ajuda”, uma organização presidida pelo Pr. Raimundo Nonato
contando atualmente com 3 (três) comunidades terapêuticas para
atender homens com dependência química (álcool e drogas)  1 (uma)
comunidade terapêutica para mulheres com dependência químicas, 1
(um) Lar para idosos permanentes, 1 (um) centro de tratamento para
andarilhos e pessoas de rua, 1 (uma) comunidade terapêutica para
meninos menores de idade, 1 (uma) Creche e diversos projetos de
reforço escolar com aulas de dança, futebol, computação, inglês, música
e etc. Assim como também, outros projetos em vários Estados do
Brasil.

Em média 1400 pessoas, incluindo adultos e crianças são
atendidos mensalmente por esses projetos, sendo a Igreja Evangélica
Nova Aliança a principal mantenedora.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). 11 de novembro de 2019. - Rildo Amaral - Deputado
Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 156 / 19

Concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman a Sra. Tatiane de Oliveira Fernandes.

Art. 1o É concedido a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, à Senhora Tatiane de Oliveira Fernandes, presidente do
Instituto Soldado Fernandes Pantera.

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

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). 11 de novembro de 2019. - Rildo Amaral - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Sra. Tatiane de Oliveira Fernandes, nascida na cidade de São
Luis/MA em 30 de abril de 1962, Filha de José de Ribamar de Oliveira
– 2º Ten PMMA (in memorian) e Cícera Silva de Oliveira (in memorian).
Casou-se em 1980 com o Sr. José Antônio Sousa Fernandes (in
memorian) – 2º Sgt do Exército Brasileiro, com quem teve 3 filhos:
James de Oliveira Fernandes – SD PMMA (in memorian), Neydher
Álex de Oliveira Fernandes - Cadete CBMA e Yasmim Louise de
Oliveira Fernandes. Tendo 3 netos, uma filha do SD Fernandes – Lavínea
Marinho Fernandes e os gêmeos filhos do Cadete Neydher – Arthur
Lorenzo Viale Fernandes e Antony Felipe Viale Fernandes.

Dona Tati, como é conhecida pelos militares, passou
por uma grande tragédia em 17 de dezembro de 2015, quando seu filho
SD Fernandes, enquanto exercia sua função militar foi abatido na cidade
de Arari/MA, com 32 anos. Fato que a fez tomar uma decisão
surpreendente, inspirada pelo desejo de seu falecido filho, decidiu
fundar uma instituição de amparo e alento aos policiais e bombeiros
militares, policiais civis e seus familiares.

O Instituto Soldado Fernandes Pantera, foi fundado
em 06 de janeiro de 2016, menos de 1 mês após o falecimento de seu
filho. Dona Tati colocou em prática o sonho de seu filho, levando
apoio médico e psicológico aos policiais e bombeiros militares e policiais
civis, assim como, alento e apoio aos familiares dos agentes de segurança
pública do estado do Maranhão que faleceram, sejam em combate ou
por outras condições.

Desde de sua fundação o Instituto Soldado Fernandes
Pantera, presidido pela Dona Tati, tem levado para dentro das unidades
militares ações sociais oferecendo serviços como atendimento
psicológico, aferição de pressão, nutricionista, massagista, assistente
social, esteticista, orientação de prevenção à saúde, entre outros.  Ela
desenvolveu também o “Grupo Precisamos Recomeçar”, destinado a
mulheres que como ela, mães e esposas de militares falecidos, necessitam
de acolhimento, acompanhamento psicológico, assistência financeira e
acima de tudo, alguém que possa ouvi-las e aconselha-las.

Outra importante ação do instituto é o Hemo-Pantera,
destinado para capitação de bolsas de sangue para militares e seus
familiares que necessitem de transfusão sanguínea ou até mesmo bolsas
de sangue reservas para possíveis procedimentos cirúrgicos dos
militares.

Além de ações preventivas de saúde, o instituto tem permanente
mapeamento de militares enfermos, dando apoio e orientação para
realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, assim como
suporte emocional e financeiro (quando necessário) para tratamento
do Câncer e outras doenças graves.

Diante da realidade das viúvas de militares que não possuíam
casamento civil formalizado, que acabavam tendo inúmeras dificuldades
na busca por seus direitos, o Instituto desenvolveu o “Casamento
Pantera”, que apenas nas 3 (três) primeiras edições já realizaram cerca
de 181 casamentos civis e parte agora para a 4º edição com 200 vagas
para novos casamentos.

Pensando nas crianças e adolescentes, o Instituto desenvolveu
a “Brigada Militar Pantera SD Fernandes”, uma ação lúdica e pedagógica
que inclui: aulas de Capoeira, Jiu-Jitsu, músicas, desenho, entre outras,
assim como, atividades voluntárias com palestras com psicólogas,
atividades físicas diversas, técnicos de enfermagem, nutricionistas,
dentistas, socorristas, psicopedagogas, reforço escolar, entre outras
atividades. A brigada foi criada em 2019 e atende a 130 crianças de 7 a
15 anos, todos os sábados de 08 às 17 horas.

E para homenagear os Policiais e Bombeiros Militares que
faleceram em pleno serviço ativo e em decorrência da profissão, o
Instituto conseguiu aprovar nesta casa a Lei nº 10.790 de 24 de janeiro
de 2018, apresentado pelo então Deputado Estadual Cabo Campos e
promulgada pelo Presidente Othelino Neto, que desde então realiza
ações como a “Corrida SD Fernandes Pantera”, reunindo mais de 1000
(mil) inscritos anualmente, missa, culto, a caminha “EU ME IMPORTO
COM A VIDA DO POLICIAL. E VOCÊ?” e diversas outras ações.

Reconhecendo o esforço e empenho desta brava filha, esposa e
mãe de militares, Sra. Tatiane de Oliveira Fernandes -  Dona Tati, é que
propomos o presente projeto de resolução com objetivo de conceder
homenagem a quem valoriza e apoio aos bravos guerreiros agentes de
segurança pública do Estado do Maranhão.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). 11 de novembro de 2019. - Rildo Amaral - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 157 / 19

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” empresário José Gonçalves
dos Santos Neto”

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao empresário José Gonçalves dos Santos Neto.

Art. 2º-  Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Beckman”.
São Luís, 30 de Outubro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL.

JUSTIFICATIVA
Nosso pedido se justifica diante das inúmeras ações

desenvolvidas no atributo de suas funções empresariais fomento de
emprego e renda pelo senhor José Gonçalves dos Santos Neto, nasceu
em 28 de junho de 1962 - filho mais velho de José Gonçalves e Izaultides
Cunha dos Santos, nascido e criados em São Luís.

Desde cedo demonstrava interesse pelo comércio ao
acompanhar seu avó e seu pai no comércio, no período das férias
escolares, para ele, com apenas 6 anos, tudo na loja era um verdadeiro
parque de diversões. Àquela época a 1ª loja Centro Elétrico, localizava-
se na Avenida Magalhaes de Almeida, no Centro, focava exclusivamente
em materiais elétricos, fundada em 1923 pelo seu avó o português Jose
Gonçalves dos Santos.

Ao longo dos anos, o atilamento para o comercio já falava mais
alto. Aos 16 anos, logo após concluir curso técnico, José Gonçalves já
estava efetivo na empresa da família passando por vários setores como
deposito, estoque e vendas. Em 1979, casa-se com Angélica Amorim,
no ano seguinte nasce seu primeiro filho Jose Gonçalves, três anos
depois o mais novo Marcos Gonçalves. No mesmo ano de nascimento
do seu filho mais novo, José Gonçalves torna-se junto com seu pai e
sua mãe, sócios do Centro Elétrico. Em seguida foi inaugurada em
1983, a 2º loja Centro Elétrico, no bairro São Francisco. Com visão
inovadora por volta de 1989, tornou o Centro Elétrico a primeira loja
do Estado em seu segmento informatizada e climatizada. Criou um
novo conceito de atendimento e conforto. Dez anos mais tarde inaugurou
a 3º loja no bairro da Cohama. Neste mesmo ano, seu pai JOSE
GONÇALVES DOS SANTOS FILHO é eleito o empresário do ano
2004, escolhido pela Associação Comercial do Maranhão. As conquistas
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também continuaram com o alcance de certificações de qualidade,
abertura de novas lojas e investimentos na melhoria de atendimento ao
cliente e na capacitação dos funcionários.

Em outubro de 2008, iniciou uma nova era de desafios para o
empresário José Gonçalves dos Santos Neto, abertura da loja no bairro
da Guajajaras, com 18.000m². Passando atender industrias,
Construtoras, Hospitais e empresas prestadoras de serviços. No ano
seguinte o grupo sofre uma grande perda, em agosto de 2009, José
Gonçalves (pai) faleceu vítima de um infarto. A perda só uniu ainda
mais a família.  Inspirado pelo avó e seu pai, José Gonçalves dos
santos Neto, nunca perdeu o foco e o brilho na administração dos
negócios.

Com uma gestão compartilhada entre suas irmãs Silvana Maria
dos Santos e Tania Regina dos Santos, o empreendimento familiar só
prosperou. Surgindo novas oportunidade de negócios, José Gonçalves
dos Santos Neto, seguiu os mesmos passos dos seus antecessores e
logo percebeu que seus filhos Gonçalves Jr e Marcos Gonçalves estavam
preparados para conduzir a empresa para novas demandas do mercado
(E-commerce, vendas atacado, conceito de boutique de iluminação).

Um entusiasta a frente dos negócios desde os 16 anos, seu
maior desafio é manter a empresa na vanguarda, sempre buscando e
proporcionando as melhores soluções. Aos 96 anos o GRUPO
CENTRO ELETRICO, continua sendo referência em seu segmento,
valorizando cultura, esporte, saúde e a inclusão social no Maranhão,
patrocinando projetos concedidos através da Lei de incentivo, vários
projetos já foram abraçados pelo grupo:

CEDEMAC – CENTRO DESPORTIVO DE CEGOS DO
MARANHÃO

COMPANHIA BARRICA DO MARANHÃO
EDUCANDARIO SANTO ANTONIO
REDE AMIGA DA CRIANÇA
ESCOLINHA DE KARATÊ DO SÃO FRANCISCO
CAMPANHAS OUTUBRO ROSA / NOVEMBRO AZUL
CRECHE ESCOLA CANTINHO DA CRIANÇA
A loja que começou em 1923 com poucos mais de 12

funcionários, se multiplicou e hoje são mais de 350 famílias abraçadas
por este grande empresário, onde desempenham diversas funções
pautadas na seriedade e alegria do seu líder, o senhor José Gonçalves
dos Santos Neto.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Beckman”.
São Luís, 30 de Outubro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL.

MOÇÃO Nº 049 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar a família do saudoso Carlos
Neto,  Ex Prefeito e grande líder político de Grajaú, residente na Rua
São Paulo do Norte, s/n, no município de Grajaú,  nos seguintes termos:
“A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa o seu
mais profundo pesar pela perda irreparável do Sr. CARLOS NETO
, falecido em 10/11 , na cidade de Grajaú, um cidadão bem quisto
por todos, deixando eternas saudades a essa ilustre família e
amigos. Rogamos a Deus que conforte e abençoe a todos nesse
momento de profunda dor e pesar.”

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
novembro de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1536 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO,
solicitando providências no sentido de determinar que seja

ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO VISANDO
A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL, NO LOCAL
QUE SERIA EDIFICADA A RODOVIÁRIA DAS VANS, NO
MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, com o objetivo de estimular a
criação artístico-cultural e promover o fortalecimento da identidade
cultural da cidade.

Centros culturais têm uma importância na recuperação dos
centros urbanos das cidades considerados históricos e tradicionais,
promovem sobretudo cultura, cujo papel é relevante para a cidade e
para as pessoas que investem nesse bem precioso que envolve arte,
crença, hábito, costume, enfim.

O local sugerido para a construção do referido centro cultural
está abandonado, nada mais compreensível que o poder público invista
em um projeto de cunho cultural e social que permita aos jovens terem
um espaço de lazer comunitário e que possibilite tornar um atrativo
para as pessoas que visitam a cidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 11 de
novembro de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1537 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a construção de uma nova Ponte, no Município
de Tuntum/MA, mais precisamente no bairro Vila Mata.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de novembro de
2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1538 / 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
Jowberth Alves, Secretário do Trabalho e Economia Solidária- SETRES,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa Rua Digna
do município de São Vicente Ferrer- MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, elevando a qualidade de vida dos amigos São-
Vicentinos, gerado emprego por meio da pavimentação das ruas com
bloquete, melhorando a infraestrutura e o saneamento básico das
comunidades escolhidas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 12 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 1539 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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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 São Vicente Ferrer- MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 04km (quatro quilômetros) de
asfaltamento, as intervenções realizadas ajudarão na mobilidade urbana,
diminuindo os impactos causados pelas fortes chuvas, a exemplo do
Povoado Juçara, dentre outras localidades.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 12 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria e imprensa.
Ocupo a tribuna neste momento para manifestar a minha satisfação do
que vinha ocorrendo no Maranhão, na cidade de Caxias, cidade que me
colocou aqui na Assembleia como seu representante e que eu me orgulho
do seu passado e das coisas que estão acontecendo no momento naquela
cidade. Vamos falar sobre o Mirante da Balaiada. O Mirante da Balaiada,
na nossa querida Caxias, ocorre no próximo mês de dezembro, mais
precisamente, dia 04, em Belo Horizonte, a maior honraria dada ao
município no setor turístico, que é o 1º Prêmio Nacional do Turismo.
Caxias já está concorrendo por esse prêmio não de Caxias, do Maranhão,
entre as dez cidades com mais belezas da modernização do Turismo
neste país. A gestão do Prefeito Fábio Gentil fez com que o Brasil
enxergasse toda essa beleza da Princesa do Sertão. Essa gestão
engrandeceu o nosso Turismo na cultura deixando Caxias orgulhosa.
Nós que somos caxienses vemos ali, diariamente, uma faixa de 10, 20,
30 mil pessoas por mês passando e olhando a beleza que se encontra
em Caxias, lá no Mirante da Balaiada. Portanto, Senhores, ocupo a
tribuna neste momento para dizer a satisfação que tem o povo de
Caxias. A satisfação que tem os meus semelhantes lá em Caxias, os
meus conterrâneos, por Caxias hoje disputar um dos prêmios do melhor
que ocorre melhor no Brasil no dia de hoje. No dia 04 de dezembro, em
Belo Horizonte, será a eleição para saber qual é a melhor. Pelo menos,
nós já estamos satisfeitos em participarmos das 10 melhores do Brasil.
Porque ali diariamente se vão os noivados, as reportagens, tudo ali de
beleza tem naquele setor. Setor de restaurante muito bom e eu não
poderia deixar neste momento de dizer que o Prefeito Fábio Gentil tem
se orgulhado em trabalhar por Caxias, todo momento, todo instante
que for necessário. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Dra. Helena Duailibe, por cinco
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRª. HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) - Bom dia a todas e a todos, bom dia Senhor

Presidente, Primeiro Secretário, Senhores Deputados, imprensa,
internautas, TV Assembleia, galeria, funcionários desta Casa. Eu quero
iniciar este dia de hoje, dia 13 de novembro, primeiro, parabenizando
o nosso Presidente Othelino, porque trouxe ontem para esta Casa dois
palestrantes com um tema bem atual, que é a Reforma Tributária. E
que foi assim de uma forma bem esclarecedora, uma palestra brilhante,
que faz com que nós possamos nos engajar agora nessa luta. Eu tenho
certeza de que todos os Deputados que assistiram a essa palestra,
estão agora com uma visão melhor de como podemos contribuir junto
aos Deputados Federais, para ver de que forma essa Reforma Tributária
está sendo passada, vai ser aprovada, lá na Câmara Federal. Quero
também aqui registrar e parabenizar o Secretário da Sedes, o Deputado
Márcio Honaiser. Ontem, eu estive na abertura da 13° Conferência de
Assistência Social. E lá um movimento importante, inclusive a
Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social está aqui
presente, está na nossa cidade participando. E nós sabemos que são
nas conferências é que se discutem políticas públicas sadias para os
idosos, para as pessoas com deficiência, para os movimentos de rua e
todas essas populações menos assistidas, com certeza, vão ser
contempladas. E eu acredito que esses três dias, aqui no Estado do
Maranhão, nesta conferência, serão de uma forma grandiosa encontradas
soluções para atender melhor, principalmente essas pessoas que não
têm voz e que não têm vez. E quero, por último, hoje, dia 13 de
novembro, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, e, como já temos
falado aqui bastante, a minha colega Deputada Daniella Tema ontem
falou para todos nós sobre a importância de estarmos engajados neste
combate ao feminicídio, nós vamos ter às 17h30, na Praça Nauro
Machado, um evento, que eu quero aqui convidar todos os colegas
Deputados, porque quando se fala em feminicídio, nós temos que
trabalhar com todos; todos os homens, nós precisamos cada vez mais
envolver a população para saber que nós precisamos combater esse
mal. Nosso colega Deputado Fábio Macedo tem feito um trabalho
brilhante nesse combate às drogas, que aí também tem a questão do
suicídio e tudo isso envolve, junta essa problemática, essas temáticas.
Então, eu acho que seria importante. Eu quero fazer esse convite,
estender esse convite a todos os colegas Deputados para estarem hoje,
na Praça Nauro Machado. Nós vamos estar lá junto com outras
mulheres, a delegada Kazumi, a delegada Viviane. Vamos ter também
da Casa da Mulher, a Susan Lucena, e algumas artistas maranhenses
fazendo um show, trazendo aquilo de bonito, trazendo as pessoas para
refletirem sobre esse tema. E, por fim, quero aqui agradecer ao meu
colega queridíssimo Deputado Hélio Soares pela gentileza, pelo carinho
que ele tem demonstrado sempre a mim e ontem subiu a esta tribuna
para fazer algumas colocações muito bondosas pela minha pessoa. Eu
acho que isso é porque o coração do Hélio é um coração muito bom, é
um coração de colega. Ele faz dessa tribuna, pela sua experiência, ele
mostra que nós precisamos estar unidos, porque é no conjunto que nós
conseguimos fazer isso. E ele subiu aqui exatamente para isso, para
dizer que nós precisamos estar cada vez mais unidos. Foram bondosas
demais as suas palavras e eu quero aqui agradecer, Hélio, mas dizer que
o importante do seu gesto foi dar um exemplo para cada um de nós que
o importante neste Parlamento é a união. Nós não podemos ter divisões,
nós precisamos estar unidos. E V. Exa., num momento importante,
trouxe à tona a necessidade de estarmos cada vez mais unidos. Muito
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem apartes. Deputado Wellington, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, nosso
mais cordial, bom dia. Senhor Presidente, que bom que hoje nós temos
a visita do Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, na Sala de
Comissões, concluindo o nosso pronunciamento, porque fazia muito
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tempo que o Deputado Wellington queria olhar esse cidadão, olho no
olho, olhar na cara desse cidadão, para saber por que ele não presta
informações para a Assembleia. Nós temos vários de documentos que
nós mandamos para a Sinfra; e esse cidadão não responde. Que bom
que hoje, pela Comissão de Obras, ele está nesta Casa para poder
explicar essas obras malfeitas, essas obras que estão gastando o dinheiro
público, como foi o caso que já denunciamos da Beira Rio em Imperatriz,
o asfalto imoral, o assalto sonrisal, lá em Carolina, o reparo da MA-
006. Então, hoje, para que ele possa dar essas informações, prestar
esclarecimentos, hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, mas aproveito aqui o pronunciamento no Pequeno
Expediente, de três solicitações que nós fizemos de Requerimentos.
Solicitamos uma primeira ao Governo do Estado, os motivos pelos
quais estão atrasados os pagamentos dos prestadores de serviço da
LSL. São pessoas simples, são merendeiras, são copeiras, são auxiliar
de portaria que estão com os seus salários atrasados há três meses e me
reclamaram: “Deputado Wellington, a gente não tem nem o dinheiro da
passagem, a gente não tem nem como ir trabalhar. E nós vamos com
toda garra, com determinação por amor ao que nós fazemos, mas
infelizmente o Governo do Estado está nos atrasando, está atrasando
os nossos salários”. Nós já havíamos feito essa reclamação no primeiro
semestre e aí pagaram, depois da nossa solicitação, da nossa reclamação.
Outra solicitação, acerca de outro calote do Governador Flávio Dino, é
com relação à locação das viaturas da Polícia Militar. As três empresas
que locam as viaturas para a Polícia Militar e para a Polícia Civil estão
com cinco meses de atraso. Isso mesmo. Cinco meses de atraso! Nós
apresentamos uma Indicação solicitando ao Governador Flávio Dino
que pague, em caráter de urgência, e apresentamos também um
requerimento solicitando ao Governador Flávio Dino duas coisas:
primeiro, os motivos pelos quais o pagamento da locação das viaturas
da Polícia Militar e da Polícia Civil estão atrasadas; segundo, que ele
possa encaminhar para esta Casa a cópia dos contratos e a cópia dos
pagamentos das notas fiscais, dos pagamentos da locação de viatura da
Polícia Militar. Por quê? Porque poderemos ter um colapso a qualquer
instante. O Governador Flávio Dino não paga a locação das viaturas da
Polícia Militar e da Polícia Civil há cinco meses. Como ele não paga há
cinco meses, a qualquer instante, as viaturas poderão ser rebocadas,
poderão ser recolhidas das ruas de São Luís. Então, esse é o nosso
segundo pedido, o nosso segundo requerimento. Terceiro e último,
solicitamos também ao Governador Flávio Dino e ao Detran as
informações sobre os motivos pelos quais tivemos aumento na taxa de
vistoria do Detran. A taxa de vistoria era de R$ 11,80. Quando o
Governador Dino assumiu, passou para R$ 30,00. E agora, com a
justificativa de fazer vistoria eletrônica, passou ou vai passar para R$
115,00. Então, estamos solicitando informações do Detran, informações
acerca desse aumento de taxa, desse aumento abusivo. A taxa do Detran
que era de R$ 11,80, pulou para R$ 30,00 e agora vai pular para
R$115,00. Então, as informações precisam ser esclarecidas para a
população, porque para o Governador Flávio Dino, R$ 11,80 é um
valor irrisório, e aí ele aumentou para R$30,00 e agora quer aumentar
para R$ 115,00. Para o Governador Flávio Dino, talvez não faça falta,
mas para o cidadão, para o trabalhador, para o assalariado, uma taxa de
R$115,00 para fazer a vistoria do Renavam do veículo é um absurdo.
Primeiro aumentaram de R$11,80 para R$30,00, três vezes mais, agora
está aumentando para R$115,00 a taxa de vistoria eletrônica. Três
vezes mais! Então, o mesmo Governador que aumentou imposto três
vezes, que apreendeu mais de 60 mil carros com o IPVA atrasado é o
mesmo Governador que leiloou esses 15 mil carros, sem dó nem
piedade, dos trabalhadores maranhenses, e é o mesmo que agora
aumenta a taxa do Detran. Então, Senhor Presidente, fizemos três
solicitações: os motivos pelos quais estão atrasados os pagamentos
dos prestadores de serviços da LSL na Secretaria de Educação do
Estado, bem como a cópia dos pagamentos, se é que já foram feitos.
Estamos solicitando também os motivos pelos quais está atrasado,
por cinco meses, o pagamento da locação de viaturas da Polícia Militar
que serão rebocadas, que serão retiradas das ruas por falta de pagamento.
Estamos cobrando inclusive cópia do contrato e cópia dos pagamentos,

cópia das notas fiscais e dos pagamentos. Por últimos, os motivos
pelos quais o Detran está aumentando para R$115,00 uma taxa que era
de R$11,80, que é a taxa de vistoria do Renavan. São três requerimentos
que fizemos solicitação. Senhor Presidente, temos uma importante
reunião na Comissão de Obras, nós temos que fazer parte, inclusive
para fiscalização, só solicitar a V. Ex.ª, que nós temos um requerimento
também, inclusive solicitei para discutir, mas caso não esteja aqui
durante a votação na Mesa, já solicitar a V. Ex.ª para que possa ser
ouvido no Plenário amanhã, ok? Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Mical Damasceno, por cinco
minutos, sem aparte.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente e Senhores
Deputados e Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV e
Rádio Assembleia, internautas, funcionários da Casa. Eu inicio o meu
pronunciamento com o versículo da Bíblia, está inscrito lá livro de
Provérbios capítulo 29 e versículo 02, que nos diz: Quando o justo
governa, alegra-se o povo; mas quando o ímpio domina, o povo
geme. Eu subo a esta tribuna, mais uma vez, Senhor Presidente, para
em solidarizar ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro,
que tem sido vítima de ataques injustos por parte da imprensa, inclusive
também aqui nesta Casa Legislativa, principalmente por causa de
importantes reformas propostas pelo Executivo ao Congresso Nacional.
Eu já ouvi até mesmo alguns afirmando que o Presidente Bolsonaro
estaria acabando com os empregos e com os direitos sociais, mas não é
isso o que se vê no cenário nacional. A título de exemplo, o Presidente
apresentou nessa segunda-feira, 11 de novembro, o programa Verde e
Amarelo que deverá criar 1.8 milhões de novos empregos aos nossos
jovens até 2022. Que de acordo com o economista, chefe da Genial
Investimento e professor da PUC do Rio de Janeiro, José Márcio
Camargo, ele disse que o governo anunciou um plano concentrado em
uma faixa em que o desemprego e a informalidade são mais elevados e
que assevera, desse ponto de vista, é um programa bastante correto.
Também é importante ressaltar que o Governo Federal tem conduzido
severamente a quantidade de impostos e taxas, fazendo com que todos
os que desejam a empreender e gerar empregos tenham uma menor
burocracia a fim de ajudar o desenvolvimento do país, como o sistema
MEI. O que fará então, Senhor Presidente, da segurança pública? O
Brasil registra uma queda de 22%, nas mortes violentas de janeiro até
agosto desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.
A região Nordeste é a que tem maior diminuição, é o que mostra o
Índice Nacional de Homicídios, criados pelo G1, com base nos dados
oficiais de 26 Estados e do Distrito Federal, datado agora no dia 22 de
outubro deste ano. E de acordo com o Ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sérgio Moro, ele atribuiu a queda do número de mortes
violentas no país a esforços de Governos locais e também do Governo
Federal, citando recordes de apreensão de drogas e transferências de
chefes de facções criminosas para presídios federais, como medidas
que surtiram efeitos nos índices de criminalidade. O Presidente
Bolsonaro também está liberando o acordo de salvaguardas de
Alcântara, que levará o desenvolvimento de toda a região do litoral
ocidental de nosso Estado, como a região Metropolitana de São Luís.
Temos uma oportunidade de dar um pequeno passo para Alcântara, e
um grande passo para o Brasil, citou o professor da UFMA, Allan
Kardec Barros, em um artigo publicado. Então, temos uma política
desenvolvida sem viés ideológico, traz diversos benefícios para a
população carente, como é o caso de quilombolas que ali residem,
também foi criado um cenário positivo a investimentos internacionais.
O Governo Bolsonaro tem uma política externa voltada exclusivamente
para os interesses do Brasil e tem conseguido atrair importantes
investimentos para o nosso País. E uma das coisas que mais me dá
orgulho na administração do nosso Presidente é o fato de como ele está
enfrentando as questões fisiologistas, pensando no bem do País, e não
em uma minoria que vivia sugando o erário público. O que mais me
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encanta neste Governo, Senhor Presidente, é que ele não está pensando
só em partidos. Na verdade, por onde eu tenho passado, vejo aí que o
segmento evangélico apoiou, eu tenho viajado todos os finais de semana,
Deputado Edivaldo Holanda, e o que eu vejo das minhas bases, ninguém
tem arrependimento de ter votado em Jair Messias Bolsonaro. Eu, se
a eleição fosse hoje, votaria novamente, ninguém até agora se
arrependeu, porque nós estamos apostando no Governo Bolsonaro.
Eu quero dizer, após quase 15 anos de governo avessos à fé cristã que
propagava ideologia de gênero e outros temas que são contrários aos
valores da família, que são a base da formação do nosso Brasil, preciso
reconhecer que o povo cristão tem um representante no Palácio da
Alvorada e que defende propostas para melhorar a qualidade de vida
do nosso povo para honra e glória do Senhor Jesus. Respeitando credos,
religiões e corajosamente em favor dos valores cristãos. Deus seja
louvado nesta Casa, nesta Nação, hoje e sempre. Muito obrigada,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores Membros da Mesa, senhoras e
senhores Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, eu subo
aqui a esta tribuna para fazer o convite às senhoras deputadas, os
senhores deputados que, no dia 20, 21 e 22 de novembro, a UNALE
vai fazer a 23ª Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais. O
tema: “Humanizando as leis em um novo tempo”. Esse é o tema que
vai acontecer no estado da Bahia, na capital Salvador, nos dias 20, 21
e 22 de novembro. Vai iniciar, às 8h30, com credenciamento no dia 20
e, após o credenciamento, tem vários eventos simultâneos que vão
acontecer durante o dia, mas abertura oficial mesmo vai ser às 20h no
auditório do Centro de Cultura Cristã da Bahia – CCBA. Vai ser na
Bahia, no auditório do Centro de Cultura Cristã de Salvador. No dia
21, no mesmo auditório, às 8h, tem o credenciamento; às 9h40, o
primeiro que vai acontecer “Casos de humanização” com a ouvidoria
do Congresso Nacional, com a palavra do senador Márcio Bitar e o
representante da Câmara dos Deputados; às 10h55 tem o painel
“Impacto da Transformação Digital nos Relacionamentos”, o
palestrante é o jornalista, apresentador, educador Marcelo Taz; às
11h, ao meio dia, tem o painel “Humanização da Reforma Tributária”,
palestrante Décio Padilha, Secretário de Fazenda do Estado do
Pernambuco; das 13 às 14, vai ter a entrega do relatório do cenário
regional à Ministra Damares Alves. A ministra vai estar presente onde
vai receber e entregar um relatório a todos os deputados; das 14 às
15h20, “Caso de humanização no Senado Federal”, dirigente Ilana
Trompa e a juíza Andreia Brita e também vai ter os representantes da
AGU, o ministro André Barbosa, e da OAB nacional, o presidente
Filipe de Santa Cruz. E assim vão ser vários painéis que irão acontecer
até às 21h do dia 21. No dia 22, no mesmo auditório, auditório do
Centro de Cultura Cristã da Bahia às 09h às 10h, Casas de Humanização
ANBC, CNB e Secretaria de Turismo de São Paulo irão fazer as
apresentações; das 10 às 10h30, exibição de vídeos dos eventos
simultâneos: Abordagem sobre humanização das entidades legislativas;
das 10h30 às 11h, painel “Diáspora - Atendimento humanizando às
comunidades brasileiras que vivem no exterior, como palestrante a
Embaixadora Luiza Lopes, do Ministério das Relações Exteriores; das
11h às 12h20, painel Política tradicional à extinção, palestrantes
Antônio Soler, estrategista político da Espanha; das 12h20 às 13h,
casos de humanização com representante do TCU e do Governo da
Bahia; das 13h30 às 13h50, homenagens com troféu e gratidão às
assembleias que venceram os melhores pontos das apresentações. Todas
as assembleias, inclusive a nossa, vão participar. Das 13h50 às 14h50,
premiação das assembleias que estão no sorteio até as 15h, premiação
das entidades legislativas a partir das 15h, que iniciará às 15h, vai ter a
assembleia geral da UNALE na qual vai haver a eleição da nova diretoria,
seguida da reunião do Colegiado de Presidentes de todas as assembleias

legislativas do nosso País, inclusive já com a presença confirmada do
nosso Presidente, Deputado Othelino Neto, e de todos os Presidentes.
Então, Senhoras e Senhores Deputados, como tesoureiro nacional da
UNALE e, graças a Deus, tenho feito o meu papel, tenho trabalhado e
tenho levado o nome da Assembleia do Maranhão a todos os rincões
do País e até aos eventos fora do país. Aqui digo que fizemos nosso
trabalho, a UNALE hoje nos representa muito bem em todo o Brasil.
Hoje nós temos uma representatividade, a UNALE vem crescendo a
cada dia, essa nova diretoria tem realmente revolucionado a UNALE
em todo Brasil, é reconhecida hoje nacionalmente e até
internacionalmente. Então, nós, Deputados Estaduais do Maranhão e
de todo País, temos uma entidade que nos representa e nos orgulha,
por quê? Porque, quando nós precisamos, temos, em Brasília, e vamos
ter escritório agora em outros estados, mas Brasília, além do escritório
que nós temos da sede da UNALE, nós temos hotéis disponíveis com
amparo aos Deputados, em todo Brasil, como aqui vários Deputados
do Maranhão já usaram os hotéis da UNALE em Brasília. Então,
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, quero contar com o apoio
do maior número de Deputados e Deputadas desta Casa nessa
Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais. Até o dia 20 de
novembro, estaremos lá, vai continuar o trabalho, mas, com certeza, a
nossa Assembleia do Estado do Maranhão irá levar o maior número de
Deputados e Deputadas para abrilhantarem essa grande festa que é a
festa dos Deputados do Brasil.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado César, por cinco minutos, sem
aparte. Faço aqui o registro da presença, em plenário, do Deputado
federal, companheiro Márcio Jerry. Seja muito bem-vindo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós, ilumine os nossos sonhos e
as nossas esperanças. Presidente Glalbert Cutrim, Secretárias Dra.
Cleide e Andreia, Senhores Parlamentares, galeria, imprensa, senhores
servidores, Deputado Federal, Márcio Jerry, aqui presente, parabéns
pelo seu desempenho parlamentar. Presidente, eu venho aqui ponderar
e dar recheio àquilo que o Deputado Wellington do Curso fez, em
relação ao que eu entendo não ser correto por parte do Detran. O
Deputado Wellington falou aqui, eu preciso dar mais corpo de que
ainda no Governo de 2014 a taxa de vistoria era de R$ 18,80. Assim
que entrou o Governador Flávio Dino passou para R$ 30,00. Um
aumento significativo na taxa de vistoria. Agora, fazendo por uma
empresa terceirizada, passa dos R$ 30,00 para R$ 115,00 a taxa de
vistoria. Um aumento gigantesco! Ou seja, bota terceiros para fazer o
que internamente poderia ser feito com os mesmos custos. No meu
entendimento, isso é um ato de desespero para arrecadação, mais uma
vez, com o sacrifício do povo do Maranhão. Repito: mais uma vez
com o sacrifício do povo do Maranhão. Descontente com o que fez, e
quando você vai fazer a transferência ou financiamento de um veículo,
Deputado Edivaldo Holanda, que vai fazer o registro do gravame, que
era de 38.55%, passou agora para uma terceirizada que segundo
informações não foi feito o processo licitatório, para R$ 292,00 e o
Detran ficando apenas com R$ 95,00. Ora, se fazia em outrora a um
custo de R$ 38,00, paga agora as pessoas R$ 292,00 e o Detran fica
apenas com R$ 95,00. O que já é muito, Deputado Arnaldo, o que já é
muito. E para aonde vai esse dinheiro que eu não vejo nada do que o
Detran faz no Maranhão. Não contribui com nada. A não ser que
contribua com a Prefeitura para fazer as sinalizações, eu não sei, até
que o meu entendimento não é isso, mas fica cada vez mais majorando
os seus serviços, Deputado Wellington. Majora de R$ 11,80 para R$
30,00, depois para R$ 115,00 para uma terceirizada e o financiamento
passa de R$ 38,56 para R$ 292,00. Tudo isso patrocinado pela Portaria
597 de junho de 2017. Um escândalo que o Detran patrocina mais uma
vez. Para aonde vai esse dinheiro? Você vai fazer um carro e aumenta
tudo para uma terceirizada que não foi feito processo de licitação, mas
temos o governo aqui que pode apresentar essa licitação hoje ou amanhã.
É desvio de conduta e massacre para a pobreza do Maranhão, para um
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dos Estados mais pobres que tem na Federação. Mas para que eu
pudesse, Deputado, continuar aqui as minhas reclamações, chega em
meu gabinete uma nota fiscal, uma nota fiscal de uma moto Honda Pop
100 patrocinada pelo Detran! Eu desconheço. E o próprio Secretário
de Fazenda quando liguei para ele, ele me disse: “eu desconheço essa
nota, vou averiguar para ti, César”. Uma nota fiscal patrocinada pelo
Detran. Onde é que um organismo público pode emitir nota fiscal
nesse nível, Deputado Arnaldo Melo? E ele é proprietário daquela
moto que foi leiloada, esse dinheiro foi para aonde, para os cofres do
Detran? Está aqui a nota fiscal, eu vou pedir para publicar no Diário
oficial da Casa, pode até ser que amanhã ou hoje venham explicações,
eu me curvo, eu não sou dono da razão, mas desconheço de onde uma
empresa do estado pode emitir nota fiscal de venda como se o patrimônio
fosse dela. Está aqui a nota fiscal. Então, as majorações que aconteceram
e essa última do gravame, quando você vai fazer uma transferência, sair
de 38 para 292 e o Detran ficar com 95, cada vistoria, deputado, cada
vistoria, a terceirizada ganha duas vezes e meio o que o Detran que era
feita pelo próprio corpo administrativo, ilicitude concreta. É preciso
que o Ministério Público tome consciência do que está acontecendo.
Aonde anda o Ministério Público que não averigua a isso? É preciso
pedir, é preciso pedir explicações para esse tipo de situação. Está aqui,
pode ser que prove o contrário para mim, pode ser que prove o contrário.
Agora, não prove o contrário da Portaria nº 597 que majorou os preços.
E uma explicação: Para aonde vai esse dinheiro? Parece aquela história
do fantástico, “O rato comeu”.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Fernando Pessoa, por cinco
minutos, sem apartes. O Deputado Fernando declina. Deputado Neto
Evangelista, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, internautas, que nos acompanham pela
TV Assembleia. Senhor Presidente Deputado Glalbert, eu jamais
poderia deixar de vir a esta tribuna para registrar um momento que vivi
ontem, aqui em São Luís, o primeiro projeto de sinfonia diferente,
Deputado Edivaldo Holanda, o primeiro musical com crianças autistas,
aqui no Maranhão, realizado ontem, no Teatro Arthur Azevedo. Um
momento fantástico, um momento rico, um dos momentos mais
emocionantes que eu tive na vida, porque acompanhei desde o início
todo esse trabalho. Foram 10 meses de ensaio com estas crianças. E
quem conhece esse mundo autista sabe o quão deve ter sido difícil
manter essas crianças no palco, durante esses 10 meses, fazer com que
ontem tivesse um espetáculo com Teatro Arthur Azevedo lotado e
aquelas crianças sendo verdadeiras artistas, Deputada Mical. Quem
conhece o mundo azul e estava lá assistindo ontem deve ter ficado
emocionado realmente com o que viu. Crianças, em muitos momentos,
excluídas e que eram os atores principais de um grande musical que
tivemos aqui em São Luís. Eu jamais poderia deixar de destacar a
pessoa da Alana, guerreira, mulher que resolveu se dedicar, doar o seu
tempo para estas crianças, que foi a idealizadora do projeto aqui, em
São Luís, que passou estes 10 meses com toda a equipe, com voluntários
no palco. Nós tínhamos voluntários acompanhando cada criança autista.
Então, aqui, na Assembleia Legislativa, desta tribuna, faço questão de
parabenizar e destacar o trabalho que a Alana vem fazendo pelo mundo
azul. Os pais, eu estava lá ontem com a minha esposa, minha mãe,
meus filhos, ao lado dos pais dos artistas que estavam no palco,
Deputado César, e vi a emoção na face, nos olhos cheios de lágrimas
dos pais daquelas crianças , que eu tenho certeza que nunca imaginaram
que um dia os seus filhos autistas estariam protagonizando um evento
no Teatro Arthur Azevedo. Portanto, Deputada Helena, foi um dia
memorável para mim, para aqueles pais, para as pessoas que ajudaram
nesse trabalho e, tenho certeza absoluta, para todos que estiveram no
Teatro Arthur Azevedo. Que Deus continue abençoando a vida de
todas aquelas pessoas que ajudam nesse tipo de trabalho, porque tem
que ser chamamento de Deus, Deputado Edivaldo Holanda, para que,

de forma voluntária, você possa doar o seu tempo, dinheiro para aquelas
crianças que tanto precisam de carinho e que ontem tiveram mais do
que isso; foram protagonistas de um belo e grande musical do principal
teatro daqui do Maranhão. Era este o registro, Senhor Presidente.
Obrigado!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Aproveito para parabenizar o Deputado
Neto. Ontem, olhando seus stories no Instagram  acabei me
emocionando também. Então aproveito para parabenizar V. Excelência.
Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, todos que nos acompanham
pela Rádio e TV Assembleia, colegas deputados, Durante esse final de
semana, estivemos ao lado do Governador Flávio Dino, o Secretário
Márcio Honaiser, o Secretário Clayton Noleto, o Presidente desta
Casa, Deputado Othelino Neto, em visita por algumas cidades do
Maranhão. E aqui eu queria fazer menção à cidade do Arame, onde
estivemos na entrega da pavimentação asfáltica da MA-006, trecho
que liga Arame à cidade de Grajaú. Era um trecho crítico e aí passou
por muitos governos, mas o senhor Governador Flávio Dino e o
Secretário Clayton Noleto, que executou essa obra lá de tão grande
importância para a cidade de Arame e para a cidade de Grajaú. Então
aqui o nosso agradecimento ao Governador Flávio Dino por ter realizado
essa grande obra e por estar fazendo um grande trabalho à frente da
administração do nosso Estado, como também o Restaurante Popular,
que é um projeto que já estava em andamento. O Deputado Neto
Evangelista implementou esse programa, avançou bastante, Deputado
Neto, e hoje nós estamos vendo que os restaurantes populares têm
avançado bastante e melhorado bastante a vida das pessoas. O
Governador Flávio Dino já está completando os 35 restaurantes
populares na sua gestão e entregando à população maranhense. Hoje
nós temos mais de 16 milhões de refeições já entregues nesses
restaurantes populares, cerca de 30 mil refeições diárias, Deputado
Neto Evangelista, que são feitas nos restaurantes populares por todo
o Maranhão. É um grande número. São 30 mil pessoas que não tinham
onde comer e que, às vezes, passavam necessidade de alimentação,
mas hoje estão tendo onde comer graças ao Restaurante Popular do
Governador Flávio Dino. Entrega de sistema simplificado de
abastecimentos de água para os povoados Vila do Bode, Vila São João
e Vila Jatobá. Entrega de 41 cisternas nos povoados Mureta e Chapada
do Dino. Todas essas inaugurações foram na cidade do Arame. Na
cidade de Jenipapo dos Vieiras, houve a inauguração do Restaurante
Popular, a entrega de duas escolas em áreas indígenas, Aldeias Canabrava
e Betel, onde esteve presente também o Presidente da Casa, Othelino
Neto, o Prefeito do município, Moisés Ventura, o ex-prefeito Jean e
vários outros amigos vereadores. Pudemos estar ali comprovando mais
um benefício à cidade de Jenipapo dos Vieiras. Também pudemos ver
ali a obra em andamento do mercado municipal que o Governador
Flávio Dino, em parceria com o Prefeito Moisés, está fazendo naquele
município. Como também, Senhor Presidente, a entrega da MA-272,
que liga o município de Fernando Falcão a Barra do Corda. MA esperada
por muitos anos e que o Governador Flávio Dino entregou. Vários
tiveram a oportunidade de fazer, mas o Governador Flávio Dino foi
quem entregou essa obra beneficiando nossa região, beneficiando a
região de Barra do Corda e a região de Fernando Falcão. Senhor
Presidente, quero fazer menção à atleta barracordense Nyeme Victoria,
que elenca o time de vôlei feminino São Paulo-Barueri, campeão do
Campeonato Paulista de Vôlei Feminino neste domingo. Nós,
barracordenses, nos orgulhamos muito de poder ter nesse elenco uma
filha de Barra do Corda que sempre morou naquela cidade, Senhor
Presidente, por isso fizemos aqui uma Moção de Aplausos desta Casa
a essa barracordense em reconhecimento ao seu trabalho. Indicamos
também a construção de três poços artesianos com rede de distribuição
de água para o município de Amarante do Maranhão por meio do
nosso líder político, o Ex-prefeito Dr. Juldásio, como também dos
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Vereadores Hélio Lima e Antônio Alberto. Senhor Presidente, queria
parabenizar as cidades que tiveram aniversário nesses últimos dias:
Itaipava do Grajaú, Santa Filomena, Lagoa Grande, Jenipapo dos
Vieiras, Bernardo do Mearim, São Raimundo do Doca Bezerra, São
Roberto, Jatobá, Formosa da Serra Negra, Fernando Falcão e Trizidela
do Vale, no qual todas essas tivemos votações. Senhor Presidente,
fizemos uma indicação para a construção de uma ponte na cidade de
Tuntum, ponte essa que liga o bairro Vila Mata ao Centro da cidade,
por estar em uma situação difícil, uma situação caótica a ponte que lá
se encontra fizemos esse pedido ao Governador Flávio Dino para que
possa intervir e fazer uma ponte lá naquele município. Tem acontecido
alguns acidentes lá na cidade, nessa ponte e estamos pedindo a
sensibilidade do Governador que possa estar nos ajudando lá na cidade
de Tuntum, ajudando a população tuntuense na construção de mais
uma ponte. Satisfeito, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Proposta de Emenda Constitucional nº 017/
2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista, (lê).

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, apesar de termos no painel a presença
de 33 parlamentares, eu acredito que alguns estejam em ações ainda
aqui dentro da própria Casa, tem a Comissão de Obras que está em
reunião e eventualmente parlamentares que estão lá estão com presença
aqui. Portanto, eu peço a V. Ex.ª que tire de pauta, em virtude de
acreditar que não tenhamos aqui presentes 33 parlamentares e é
necessário termos quórum qualificado para votação de PEC.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Retirado de pauta a pedido do autor e fica
transferida a votação para a próxima Sessão. Projeto de Lei nº 238/
2019, de autoria do Deputado Wendell Lages. O Deputado Wendell
está ausente, fica transferido para a próxima sessão, assim como o
Projeto de Lei nº 192/2019 também de autoria do Deputado Wendell
Lages. Projeto de Lei nº 489/2019, de autoria do Deputado Neto
Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa nº 063/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. O Deputado está ausente, fica transferido para a próxima
sessão. Projeto de Resolução Legislativa nº 057/2018, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo. O Projeto apresentado pela ex-Deputada
Nina Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa nº 096/2019, de autoria da Deputada
Mical Damasceno (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa nº 122/2019, de autoria do Deputado
Adriano. O Deputado Adriano está ausente, mas já é a terceira Sessão
consecutiva. Então iremos analisar (lê). Em Discussão. Em Votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
a segundo turno. Moção de Louvor nº 039/2019, de autoria da Deputada
Dra. Helena Duailibe (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção de Louvor
nº 040/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em
Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Moção de Louvor nº 041/2019, de autoria da
Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em Discussão. Em Votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 660/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa
(lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Os Requerimentos nºs 662 até o
669 são do Deputado Ciro Neto. Todos parabenizando os municípios
Jatobá, Santa Filomena, Trizidela do Vale, Senador Alexandre Costa,
São José dos Basílios, Fernando Falcão, Capinzal do Norte e São João

do Sóter, pelo seu aniversário, no dia 19 de junho. Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº
645/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Indeferido.
Requerimento nº 646/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê).
Indeferido. Requerimento nº 647/2019, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho? Como vota
a Deputada Andreia Rezende? Indeferido. Requerimento nº 648/2019,
de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Como vota a Deputada Dra.
Cleide Coutinho? Como vota a Deputada Andreia Rezende? Indeferido.
Requerimento nº 649/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê).
Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho? Como vota a Deputada
Andreia Rezende? Indeferido. Requerimento nº 650/2019, de autoria
do Deputado Dr. Yglésio (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide
Coutinho? Como vota a Deputada Andreia Rezende? Indeferido.
Requerimento nº 656/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê).
Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho? Como vota a Deputada
Andreia Rezende? Indeferido. Requerimento nº 661/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Está inscrito para discutir o
Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia.
Senhor Presidente, eu venho, mais uma vez, solicitar informações do
governo da falta de transparência, do governo da mentira, do governo
da propaganda enganosa. Hoje estamos recebendo aqui, na Comissão
de Obras da Assembleia, o Secretário Clayton Noleto. Estou
aguardando, já estou inscrito para falar com o Secretário Clayton Noleto.
Não responde um documento da Assembleia. A falta de respeito com a
Assembleia, achando que a Assembleia Legislativa é um puxadinho do
Palácio, só pode. Mas, hoje, estou com um monte de documentos lá
que vou perguntar para ele. Documentos que encaminhamos à Polícia
Federal, ao Ministério Público, informações sobre as rodovias. E, mais
uma vez, hoje, Senhor Presidente, nós apresentamos um requerimento
solicitando informações ao Governo do Estado. Três requerimentos:
primeiro, solicitando informações, os motivos pelos quais as viaturas
da Polícia Militar estão com seus repasses atrasados. As três empresas,
a Tecway, a Zetta, estão à beira de recolher as viaturas da Polícia
Militar e Polícia Civil das ruas de São Luís. Cinco meses de atraso! No
primeiro semestre, fizemos a mesma denúncia, mostramos fotos,
acompanhamos o que estava acontecendo. O Deputado Rafael Leitoa
não tem nem argumento, não teve nem argumento para defender o
governo da mentira, nem argumento ele teve. E agora, somente depois
da nossa denúncia, é que foram efetuados os pagamentos. Mais uma
vez estamos solicitando ao Governador Flávio Dino, primeiro: o
pagamento, em caráter de urgência, da locação das viaturas da Polícia
Militar e da Polícia Civil às empresas Tecway, Zetta e Locavel.
Segundo: estamos solicitando ao Governador Flávio Dino informações
sobre os motivos pelos quais estão com três meses de salários
atrasados. Os serviços prestados pela LSL, prestando serviço para a
Seduc, no Estado do Maranhão, bem como também a cópia dos
contratos e dos pagamentos que já foram feitos. Por último, Senhor
Presidente, já foi alvo do nosso pronunciamento, na manhã de hoje,
alvo do pronunciamento também do Deputado César Pires, das taxas
aumentadas no Detran. Ninguém sabe por que o Governador aumentou
os impostos três vezes. O Governador, que se diz o melhor do Brasil,
é o mesmo que atolou o Estado do Maranhão em dívida, é o mesmo que
colocou o Estado do Maranhão em primeiro lugar em extrema pobreza.
O Estado do Maranhão tinha 16,9%, aumentou para 19,9%, um aumento
de mais de 200 mil na extrema pobreza. Aumentou a quantidade de
desempregados, mas também não tem geração de emprego, aumentou
os impostos três vezes, tomou mais de 60 mil carros e motos dos
trabalhadores maranhenses. Sem dó e nem piedade, apreendeu mais de
60 mil carros e motos dos trabalhadores maranhenses com IPVA
atrasado, contrariando a Constituição Federal. E como pode ex-juiz
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federal e professor de Direito Constitucional não respeitar a
Constituição no seu artigo 150, inciso IV que diz: “A União, os Estados
e os Municípios não podem utilizar o tributo para fins de confisco”.
Mas foi isso que o Governador Flávio Dino fez, tomou mais de 60 mil
veículos, carros e motos, isso sem dó e nem piedade, e leiloou mais de
15 mil carros, foi só isso que ele fez. Só isso, nada mais, e aumentou os
impostos três vezes. Ontem, Senhor Presidente, tivemos uma belíssima
discussão sobre economia, sobre reforma tributária e os esclarecimentos
que foram dados ontem chamaram bastante a nossa atenção, porque o
economista do Twitter, Governador Flávio Dino é economista do
Twitter, começou a dar pitaco em economia o que me causou estranheza:
de onde que o Governador está dando esses pitacos sobre economia?
Causou-me estranheza. Mas ontem eu percebi de onde o Governador
Flávio Dino está bebendo na fonte. De onde o Governador Flávio Dino
está twittando. As informações são dos dois economistas ou dos
professores que estão trabalhando e tratando sobre reforma tributária,
Eduardo Moreira e o Eduardo Fagnani, que fizeram belíssima
apresentação. Nós concordamos quase que na totalidade com a
apresentação, inclusive com a crítica que é feita ao Governo do Estado
acerca do populismo barato e ainda tem Deputado que aproveita o
tempo para ir defender o Flávio Dino falando dos restaurantes
populares. Senhoras e senhores, cadê o emprego do maranhense? Cadê
a dignidade do maranhense? É a propaganda mentirosa, é o aumento da
Secretaria de Comunicação permanentemente, o aumento
permanentemente, mas não é para a campanha educativa, campanha
ambiental, é simplesmente para propagar a mentira ao longo do tempo.
Governador Flávio Dino faz o quê? O mesmo que Goebbels fazia para
Hitler. Goebbels era o ministro da Comunicação de Hitler. O que
Goebbels fazia para Hitler? Goebbels propagava a mentira ao longo do
tempo, até que ela pudesse se tornar uma verdade. É isso que a
Secretaria de Comunicação do Estado do Maranhão faz desde o início
da gestão. Propaganda mentirosa, propaganda enganosa. Deputado
Wellington, o senhor pode comprovar uma das mentiras do Governador
Flávio Dino, dentre as várias? Posso! Governador Flávio Dino
envelopou a caixa d’água no Retorno na Polícia Militar, no elevado da
Polícia Militar. E lá ele disse: “temos o maior efetivo da história, são
15 mil policiais militares”. Nós temos a revista mostrando isso, 15 mil
policiais militares. Solicitamos informações à Polícia Militar e a Polícia
Militar desmascarou o Governador Flávio Dino. Disse que não temos
15 mil policiais militares, só são 11.119 policiais. E mais, que 1.100
policiais irão ser aposentados em 2019. Então o Governo que gasta o
dinheiro público para fazer a propaganda mentirosa, propaganda
enganosa de um Maranhão que não existe. O Maranhão da propaganda
é diferente do Maranhão da realidade. E é isso que cobramos aqui nesta
Casa, de forma firme, de forma corajosa. Senhoras e Senhores, fomos
eleitos para legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Eu não
fui eleito para ser babão de Governador, eu fui eleito para fiscalizar a
aplicação do dinheiro público. E é isso que nós temos feito com muita
responsabilidade. Então apresentamos o requerimento, um não, três
requerimentos. Primeiro, que o Governador Flávio Dino possa pagar,
em caráter de urgência, os cinco meses de atraso da locação de veículo
na Polícia Militar. Os locadores estão anunciando, ameaçando que vão
retirar as viaturas de circulação das ruas de São Luís. Então a informação
do Governo do Estado, informação da Secretaria de Segurança Pública
para que possa não só efetuar o pagamento com urgência, mas possa
também encaminhar a esta Casa a cópia das notas e dos pagamentos
que já foram efetuados até outubro. Porque senão depois vão dizer que
está tudo ok. Segundo, solicitamos também a cópia dos pagamentos
para LSL, para que possamos fiscalizar o dinheiro público. Porque os
servidores contratados pela LSL estão reclamando que não estão
recebendo. São merendeiras, auxiliar de portaria, pessoas simples que
não recebem os seus salários que estão atrasados há três meses. Por
último, o governo que aumenta os impostos, o governo que meteu a
mão no dinheiro dos aposentados, o governo que meteu a mão no
dinheiro da Emap irregularmente é o mesmo Governador que agora
quer arrancar do trabalhador maranhense, quer arrancar aumentando
taxas. Senhoras e Senhores, uma taxa que era de R$ 11,80 foi triplicada

para R$ 30,00 e agora vai passar para R$ 115,00. Quais os motivos?
Qual a explicação? Para engordar a conta do Governo para continuar
fazendo propaganda mentirosa, continuar fazendo propaganda
enganosa. Então, Senhor Presidente, era o que tinha para o momento.
E, se porventura, Senhor Presidente Deputado Glalbert Cutrim, se
porventura for indeferido o requerimento, já solicito de imediato que
V. Ex.ª possa colocar para apreciação de Plenário na Ordem do Dia de
amanhã. Era o que tinha para o momento, e, se porventura, Senhor
Presidente Deputado Glalbert Cutrim, se, porventura, for indeferido o
requerimento, já solicito, de imediato, que V. Exa. possa conversar
para apreciação do Plenário, na Ordem do Dia de amanhã. Era o que eu
tinha para o momento e continuamos de forma altiva, determinada,
defendendo a população do Estado do Maranhão. Cadê o Secretário de
Comunicação do Estado que estava por aqui? Nada mais do que a
verdade que dói e que incomoda. E o silêncio ensurdecedor de um
Governo que não tem nem a coragem de responder os altos salários na
Caema, os altos gastos com propaganda mentirosa, propaganda
enganosa, por parte do Governo do Estado do Maranhão. E o que falar
de um Governo que aumentou a extrema pobreza no Estado do
Maranhão, o que falar de um Governador que aumentou a quantidade
de desempregados no Estado do Maranhão, mas tem dinheiro na
Secretaria de Comunicação para continuar fazendo o que Goebbels
fazia na Segunda Guerra Mundial, o que Goebbels fazia com Hitler,
Adolf Hitler, assessorado por Goebbels, fazia o que Flávio Dino faz
hoje, publica mentira atrás de mentira para que essa mentira possa se
tornar uma verdade, mas nós não vamos permitir que isso aconteça.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – O Requerimento do Deputado Wellington,
n° 661/2019, como vota o Deputado Roberto Costa?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - Indeferido

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Como vota a Deputada Andreia Martins
Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Indeferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Indeferido. O Deputado Wellington já pediu
para recorrer ao Plenário, já fica incluído na próxima Sessão.
Requerimento nº 670/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê).
Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Roberto Costa, por trinta minutos,
com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho destacar hoje, também nesta tribuna, como
já fez aqui também a nossa colega Deputada Helena Duailibe, e essa
semana também a Deputada Daniella Tema, também já tratou desse
tema, que é hoje, o dia 13 de novembro, que é o dia que foi marcado no
Maranhão, a Data Estadual Oficial de Combate ao Feminicídio, que é
um dos grandes males que têm, na verdade, atingido a todas as famílias
maranhenses e no Brasil. E eu destaco, mais uma vez, há quinze dias,
eu subi à tribuna já alardeando todos os números que já estavam sendo
praticados no Maranhão em relação ao aumento da violência contra a
mulher no nosso estado. E naquele período, há quinze dias, o número
já estava próximo do número de assassinatos de mulheres em relação a
2018. E, hoje, nós chegamos no dia 13 de novembro, ainda não terminou
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o ano, e, hoje, nós já temos registrados quarenta e sete casos de
assassinatos, já um a mais do que o ano de 2018. Uma situação
extremamente preocupante porque os números só têm crescido. Os
casos de violência têm sido marcados como um ponto negativo hoje no
nosso estado, mas temos que ressaltar que o poder público estadual
com a sociedade civil organizada tem buscado soluções no sentido de
combater este grande mal que tem atingido o nosso estado. O Brasil,
hoje, é o 5º país do mundo, em números de casos de feminicídio. Ele só
está perdendo para El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Rússia. E
com os países desenvolvidos, nós estamos ficando numa distância
absurda. No Brasil, mata-se mulheres 48 vezes mais de que no Reino
Unido. Na Dinamarca, são 24 vezes a mais e 16 vezes a mais do que no
Japão e na Escócia. Por ser crime de ódio e considerado o ápice da
violência contra a mulher, a melhor forma de prevenir que essas tragédias
continuem acontecendo são as denúncias. É necessário que esses casos
de violências possam realmente chegar na rede protetora das mulheres
no nosso país e no nosso estado, porque, só dessa forma, nós
conseguiremos combater o feminicídio. E hoje, no Maranhão, diante
desse grave cenário, eu quero destacar aqui também que o Governo do
Estado deu importante passo, criando o Departamento de Feminicídio
e também sancionando uma lei que hoje tem se tornado fundamental
como o grito de alerta, o grito de socorro de todas as mulheres
maranhenses, que é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que foi
uma proposta da ex-deputada Valéria Macedo, que, quando esteve
nessa Casa, foi uma das grandes líderes do nosso estado em defesa das
mulheres do Maranhão. E esta data, comemorada no dia 13 de novembro
é também em homenagem a Mariana Costa, que foi assassinada pelo
seu ex-cunhado. Mariana que conheci muito, conheço a família, as
irmãs e sei o tamanho do sofrimento que causou a morte da Mariana,
da forma trágica, da forma covarde com que foi cometido este
assassinato. A família da Mariana espera por esse julgamento há três
anos, enquanto os advogados de defesa usam de recursos protelatórios
para adiar o mesmo diante da evidente materialidade das provas. A
família de Mariana sofre com tanta morosidade. A sociedade aguarda
por esse momento. É nesse luto dessa família que surgiu o projeto
“Somos todos Mariana”. Em cima desse projeto que a defesa também
dos direitos das mulheres, também se tornou marca, no nosso estado,
não só o caso da Mariana, mas de todas as mulheres que foram
acometidas de abusos e dessa violência absurda que tem levado tristeza
profunda a todas as famílias e a toda a sociedade. A família da Mariana
chama a sociedade a participar da Semana do Combate ao Feminicídio
com o tema Por Uma Vida Digna. Essa é uma campanha que dá
continuidade ao projeto da rede de enfrentamento à violência contra a
mulher de intensificação do combate a todas as formas de violências
contra a mulher, sobretudo o feminicídio. É o momento em que fazemos
um chamamento à sociedade para unir forças com toda a rede de
enfrentamento à violência contra a mulher no sentido de dar visibilidade
ao tema, com amplos debates para propostas de uma mudança cultural
que sobreponha a igualdade de direitos e deveres entre homens e
mulheres e que se minimizem os efeitos do sistema patriarcal e,
consequentemente, do seu pior resquício que é o machismo. É muito
importante a participação de toda a população como forma de apoio à
luta pela igualdade de gênero e demonstração de que a sociedade não
mais admite nenhum tipo de discriminação, nem violência contra a
mulher. Faço destaque aqui à luta desta Casa, da Assembleia Legislativa,
por meio da Deputada Helena Duailibe, que é a nossa Procuradora da
Mulher, da Deputada Andréa, da Detinha, da nossa Deputada Mical,
da Deputada Daniella Tema. Inclusive faço um destaque importante da
Deputada Daniella Tema que está criando, nesta Casa, uma Frente
Parlamentar de Combate ao Feminicídio. Acho que essa frente tem um
papel fundamental, porque é o Poder Legislativo Estadual levantando
uma bandeira hoje fundamental na pauta em defesa das mulheres do
Maranhão. Essa frente será exatamente um fórum de debate e discussão
para que nós possamos, junto a essa frente, junto à Sociedade Civil
Organizada, criar aparelhos que possam dar proteção à mulher e que a
gente veja, no momento próximo, que esses números de feminicídio
caiam em nosso estado. Antes de concluir, eu gostaria de fazer destaque

a um texto de Dona Flor de Liz, mãe da Mariana, que ela diz: “Três
anos já se passaram. Mariana partiu, deixando um imenso vazio,
deixando uma grande tristeza, deixando uma saudade que não dá
para descrever. Sinto falta da minha filha, sinto falta do calor do seu
abraço, sinto falta da sua voz ecoando em meu coração, me chamando
de mãe. Sinto falta da sua companhia no cafezinho ao entardecer, das
longas conversas e gargalhadas. Sinto falta do seu carinho, mas,
quando olho para o céu, vejo seu sorriso misturado com o pôr do sol,
e isso acalma meu coração. É como se Mariana estivesse me dizendo:
Mãe, estou bem ao lado do pai, cuida das crianças. E são as crianças
que me fazem levantar todos os dias com coragem e determinação.
Filha, darei sempre o meu melhor, te amarei para sempre. Sua mãe”.
Enquanto a Maria da Penha e a Lei do Feminicídio não forem
devidamente aplicadas, as mulheres continuarão morrendo e seus filhos
sendo criados sem mãe. Esse é um registro importante que faço nesse
dia 13 de novembro...

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Deputado,
eu gostaria de um aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Passarei já,
Deputada Daniella Tema, com todo prazer. É um momento importante
de reflexão, mas, acima de tudo, para que esta Casa também, como tem
se posicionado inclusive as mulheres desta Casa, as parlamentares,
que todos nós possamos dar o apoio necessário para que esse combate
ao feminicídio seja uma das grandes bandeiras que esta Casa terá, como
sempre teve, mas que a gente possa reforçar essa grande luta não só em
nome da Mariana, mas em nome de todas as mulheres que foram
vítimas de violência e que sofreram, e que continuam sofrendo, às
vezes perdendo a vida, mas a tristeza continua dentro dos seus lares.
Por isso eu acho que é, como eu disse, é um momento importante de
reflexão e eu tenho certeza que esta Casa, mais uma vez, não vai fugir
da sua responsabilidade com as mulheres maranhenses. Pois não, minha
querida Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) –
Deputado, eu gostaria primeiro de parabenizá-lo. Porque é muito bom
ver um homem subir a essa tribuna para falar sobre esse tema. Vocês
que são peças fundamentais, são peças que estão envolvidas diretamente
com esse tipo de ação. Então assim, eu queria parabenizá-lo por isso e
dizer que é muito importante ver essa voz ecoar não somente pela voz
de nós mulheres. É muito importante ver homens como você também
defender essa importante causa, que é a causa do feminicídio. Nós que
sabemos que o feminicídio é o último ato de violência que um homem
comete contra uma mulher. E eu quero aproveitar também esta
oportunidade para dizer para nossas mulheres, a gente sabe que boa
parte das mulheres mortas, assassinadas brutalmente pelos seus
parceiros, é de mulheres que nunca denunciaram, que não têm medidas
protetivas. Mais de 90% das mulheres que perdem a vida pelo
companheiro não têm medidas protetivas. Então eu quero aqui
aproveitar este dia de hoje, aproveitar a oportunidade, aproveitar o
seu pronunciamento que foi muito bom, que foi muito completo e que
nos deixou muito felizes para dizer, mais uma vez, às nossas mulheres
que não se calem diante de agressões, não se calem diante de abusos
para que mais mulheres não percam a vida. E o objetivo, de fato, dessa
Frente Parlamentar é envolver também vocês homens nessa importante
discussão. Eu quero que o som dessa voz, o som da defesa das nossas
mulheres ecoe não só pela boca da Daniella, pela boca da Andreia, pela
boca da Maria, da Joana, eu quero que esse som também ecoe pela boca
do João, do Roberto, do Leonardo, do Ariston. Então quero aqui
parabenizá-lo pela iniciativa de subir a esta tribuna hoje levantando
essa importante discussão, esse importante tema. E dizer também à
família da Mariana, parabenizar também a família da Mariana por ter
usado um momento de dor, como foi o da perda da Mariana, para
alertar outras mulheres. E me solidarizar com a família e dizer que
estamos de fato passando nesta Casa para deixar a nossa marca, nós
que somos mulheres aqui e deixar a nossa marca em defesa a essas
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maranhenses aí para que a gente reduza esse alto número de vítimas
que vem crescendo com o passar dos anos. Eu espero que a gente
consiga ano que vem comemorar a redução desses índices. Eu espero
que essa Frente Parlamentar que a gente deu entrada aqui na semana
passada realmente sirva e contribua para a gente mostrar que a Frente
Parlamentar serviu para alguma coisa, ela serviu não só para alertar,
mas ela serviu também para criar políticas públicas e ações efetivas em
defesa das nossas mulheres. Mais uma vez, meus parabéns, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputada Daniella Tema. E eu tenho convicção de que essa frente que
a Senhora está criando, desta Casa, terá um papel fundamental na
redução desses números. E acho importante. Porque, como eu disse, é
mais um aparelho, é mais um fórum de discussão e, acima de tudo, de
encorajamento para que as mulheres possam denunciar essas agressões.
Porque só conseguiremos fazer uma política pública realmente de
segurança às mulheres quando elas tiverem, na verdade, as condições e
a coragem necessária para fazer essas denúncias.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Me
permita um aparte, Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Só assim
conseguiremos combater esses números.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Deputado,
depois do Deputado Edivaldo, depois o nosso querido Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
- Deputado Roberto, apenas parabenizar V. Ex.ª por este grande
pronunciamento. Um dos maiores aqui este ano, nesta Casa, para
lembrar a Deputada Daniella da importância que é um pronunciamento
de um homem sobre este tema. V. Ex.ª vai à tribuna e dá esse grito de
alerta, esta palavra de solidariedade àquelas crianças, órfãos, mães,
pais, irmãos, vítimas dessa extrema violência. V. Ex.ª está de parabéns,
Deputado Roberto Costa, pelo pronunciamento que faz nesta manhã,
tarde, nesta Casa. Receba o nosso voto de louvor por essa palavra
importante.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
Deputado Edivaldo, e sei também que o nobre Deputado é mais um
nesta Casa que apoia as iniciativas, inclusive desta Casa e de outros
Poderes, no sentido de combater essa prática, como eu estava dizendo,
que tem se alastrado, mas que nós não podemos de forma nenhuma
abaixar a cabeça. Temos que continuar dando as mãos a todas as
mulheres para que a gente possa ver cada vez mais esses números
sendo reduzidos.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE – Deputado Roberto, assim que possível, eu queria um
aparte também.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Tudo bem,
querida Deputada. Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Primeiro, a
Deputada Andreia, depois eu, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - É porque a
Deputada Andreia, ela fecharia, na verdade, esse discurso. Deputada
Andreia, mas o Deputado Hélio, como sempre educado, está lhe dando
a prioridade.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE (aparte) – Obrigada, Deputado Hélio. Então, Deputado
Roberto, realmente, é como todos já falaram, é muito importante que
os homens também entendam que essa luta não é só uma luta feminina.

Essa luta é todos nós para que a gente possa ter uma sociedade,
realmente, igualitária e que esse tipo de relacionamento abusivo não
cabe mais em nenhum lugar. As mulheres ganharam seus espaços, as
mulheres estão no mercado do trabalho, estão na política e realmente
ninguém precisa mais viver nenhum relacionamento abusivo. Quando
a gente coloca esse dia da conscientização no dia de uma perda tão
grande, de um momento tão devastador, como foi o caso da Mariana,
isso nos coloca muito a pensar. Ainda pouco, eu conversava com V.
Ex.ª. e eu acho que aquela situação, que aquela família vive, que
principalmente aquelas crianças vivem é muito mais devastador do que
talvez até o meu acidente. Então, Roberto, parabéns pela sua iniciativa,
parabéns pela sua sensibilidade. A gente conversa muito e eu sei que V.
Ex.ª tem um olhar bem amplo para essa causa feminina. E que essa
família possa receber as nossas orações, a nossa solidariedade e que
possam ter a misericórdia de Deus para conseguir vivenciar muito bem
esse momento, passar e conseguir viver o resto da vida. Parabéns, meu
amigo!

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Obrigado,
querida Deputada Andreia. V.Exa. realmente colocou muito bem o
tamanho do sofrimento, no caso, da família da Mariana e de todas as
mulheres que passam por essa situação, das famílias que perdem a
mãe, perdem a irmã, perdem a filha. E, como eu disse, não é apenas o
assassinato, mas é o sofrimento eterno que fica encravado dentro do
seio dessas famílias. Muito obrigado, querida, pela sua participação,
sempre engrandece qualquer discurso desta Casa. Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Obrigado. Eu vou agradecer inicialmente e pedir ao Deputado Edivaldo,
que se sente mais três minutinhos enquanto eu faço esse aparte, porque
ele nos causa inspiração. Ele produz a inteligência dele, a eficácia,
quando ele fala, todo mundo fica atento. Eu até agradeço a permanência
de todos que estão aqui no plenário. Mas, Deputado, é com prazer que
eu peço a V. Exa. para adicionar-me ao seu pronunciamento nesse
momento tão importante que a família brasileira atravessa. É um
verdadeiro distúrbios social causado por vários problemas que causam
esse transtorno a muitas famílias no nosso Brasil. E aqui, no Maranhão,
não é diferente. Nesse momento, me solidarizo por meio desse aparte
com a família da Mariana, que eu a conheço muito bem e sei do
sofrimento e a tristeza, a ferida incurável nas duas famílias desse triste
acontecimento. E lhe parabenizo, colocando-me à disposição dessa
frente tão importante, que é para cuidar exclusivamente da família, da
mulher, do lar, da preservação e do respeito que esta Casa tem com
todas as famílias e, principalmente, as mulheres. E parabenizo e fico
emocionado até. Eu tinha um compromisso, fiquei para apartear esse
momento, como os outros deputados o fizeram, porque é um assunto
pertinente e de grande relevância. E é o momento dessa Casa, mais uma
vez, mostrar a sua dedicação e o seu agradecimento ao povo do
Maranhão, quando vão as urnas depositar a confiança escolhendo seus
legítimos representantes, colocando assim uma esperança nos seus
próprios destinos. E essa ação sua, hoje, de trazer, ativar esse assunto,
que já foi várias vezes debatido aqui nesta Casa, mas nós não sentimos
o avanço. Então agora acho que você escolheu o momento ideal para
trazer esse debate, e a Casa abraçar, de corpo e alma, esse assunto tão
importante para todos nós. Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Obrigado,
Deputado Hélio, pelas suas colocações. Sei também da sua sensibilidade
em relação a essa causa. Sei que será sempre um grande parceiro na
defesa dos direitos das mulheres, aqui na Assembleia Legislativa como
sempre foi. E acho que, como eu disse, é hora de darmos as mãos,
reforçarmos a luta que, inclusive, vai ser travada em relação a essa
frente, que é da Deputada Daniella Tema, que a gente possa também
fazer a nossa contribuição. E também fazer um convite: no sábado,
terá passeata, a partir das 16h. Sairá ali de perto da Casa das Dunas a
passeata, que vai finalizar essa Semana de Combate ao Feminicídio.
Então, eu acho que a participação de todos os Deputados, dos
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funcionários, de todo mundo, da sociedade é de suma importância para
que a gente possa priorizar, como eu disse, esse tema como fundamental
dentro do debate nesta Casa. Senhor Presidente, eu queria, para concluir
o meu discurso, na verdade, eu queria solicitar ao senhor um Minuto
de Silêncio, desta Casa, a todas as vítimas de feminicídio no Estado do
Maranhão, que sofreram este ano. Se o senhor puder me autorizar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com toda certeza, Deputado Roberto. Agora?
Já? Peço que todos fiquem em posição de respeito para registrarmos
um Minuto de Silêncio em homenagem às vítimas de feminicídio no
nosso Estado, no nosso país, no mundo inteiro. Tempo dos Partidos
ou Blocos.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Hoje, faço
um aparte agradecendo a presença do Secretário da Sinfra, Clayton
Noleto, que hoje esteve presente na nossa Comissão de Obras
explanando o plano de execução do governo em se tratando das rodovias
do nosso estado do Maranhão. Teve uma avaliação que diz que o
Maranhão está em segundo lugar entre os estados com as piores estradas
do Nordeste, então a Comissão de Obras teve a iniciativa de convidar
o Secretário Clayton Noleto para ele possa apresentar o plano de
execução do Governo do Estado em se tratando das rodovias. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputado Felipe. Aproveito para
parabenizar V.Ex.ª pelo trabalho na comissão. Bloco Parlamentar de
Oposição. Deputado César Pires, por oito minutos. Já peço à Mesa
que incorpore o Tempo da Liderança logo em seguida, por mais cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Presidente Glalbert Cutrim, foram
divulgados os dados do IBGE e quase nada foi respondido pelo Governo
em relação àqueles dados trabalhados e demonstrando a pobreza que
existe no nosso Maranhão. Durante algum tempo eu tive a felicidade
de ser líder do Governo e por algumas pessoas, do mesmo Governo
que está aí, eu vi as lamentações quando algum dado era colocado pelos
órgãos credenciados pelo Brasil. O Maranhão era tido como um Estado
pobre àquela época quando ainda o governador atual trabalhava a sua
candidatura e o que eu vejo agora é que nada mudou, apenas o fosso
aumentou e ficou abissal a diferença entre o compromisso com que ele
fez lá atrás nos palanques da vida e a realidade com que vive o
Maranhão. Nós temos hoje um percentual de extrema pobreza que em
2016, já dito aqui, era 16.9%. Agora aumentou para 19.9%, tendo um
acréscimo de 223 mil pessoas vivendo extrema pobreza no Maranhão.
Senhores, 12% da população maranhense ganha R$ 85,00, na verdade
12.5%. E para tristeza minha eu vi aqui alguém dizendo que os dados
do IBGE não retratam a realidade. O índice Gini, que trata do fosso
entre os que ganham muito e os que ganham pouco, aumentou no
Maranhão tornando o Maranhão o pior da Federação. Ou seja, os que
ganham muito e os que ganham pouco a diferença é muito grande.
Perdemos, conseguimos perder, apesar das nossas riquezas naturais,
até mesmo para o vizinho Estado do Piauí. O desemprego aumentou
em 60 e 67 mil de 2014 a 2018, justamente no período de Sua Excelência
o Senhor Governador Flávio Dino. E hoje nós temos 377 mil pessoas
desempregadas, contrariando todos os discursos que o Governador
fez justamente aqui desta tribuna. E eu tenho os discursos todos
guardados, colecionados para que eu possa fazer uma comparação

entre a realidade e os dados apresentados pelo IBGE. A taxa de
desocupação aumentou de 7.4 para 14.4 na população acima de 14
anos. No Brasil essa taxa de desemprego foi de 12.5 para 11.5 vivendo
a mesma realidade que o Governador Flávio Dino, que o Maranhão
vive, que o Bolsonaro vive. Mas o Bolsonaro conseguiu diminuir,
apesar das críticas que foram feitas e têm sido feitas em volumes
altíssimos em relação a ele. Senhores, nós criamos também uma
modalidade aqui de desalentados. O Maranhão tem 516 mil desalentados
e aumentou no segundo semestre de 2019 para 588 mil desalentados. E
sabem o quem são os desalentados? Eu sei que sabem. São as pessoas
que perderam qualquer sonho, qualquer esperança de buscar emprego,
porque não adianta, não há força de trabalho, não há investimento no
Maranhão para poder gerar emprego. O Maranhão apresenta um
investimento na LOA, que vamos aprovar nesta Casa, apenas de 6.69
% de investimento, contrariando tudo historicamente. Ou seja, o
Maranhão está falido e dá agora demonstração, mais ainda, da sua
falência, com o aumento do desemprego, com o aumento da pobreza,
com aumento dos desalentados e com a baixa de investimento para
esse próximo ano, que se avizinha, de 2020. Na Caema nós temos
47.3% de pessoas sem acessar a água. Eu vou repetir, 47.3% de pessoas
sem acesso à água, senhores, é triste, é triste, e nós vamos observar
também aqui que o abastecimento de água houve uma redução de 84%,
e o investimento que o governo botou, que era de trinta e dois milhões,
em 2019, passou para cinco milhões de reais, sinal claro de que essas
taxas vão permanecer. O Governo pouco está se lixando para a questão
da Caema, para a questão do saneamento básico. Reduziu drasticamente
o orçamento para a Caema, de trinta e dois milhões, para cinco milhões.
88.4% da sociedade maranhense não tem esgoto, não tem esgoto,
senhores, e para que vocês possam perceber isso, saímos de um
investimento de 2020, 27% menos do que do ano passado para a
questão do esgoto, testemunho vivo, claro, de que nada será feito. E
vejam aqui, abastecimento e melhoria do sistema de abastecimento de
água, em 2019, trinta e dois milhões; em 2020, cinco milhões, redução
de menos 84%, ampliação e melhoria do sistema de esgoto sanitário,
dezenove, cento e vinte milhões; em 2020, oitenta e oito milhões,
redução de menos 27% do investimento na Caema. Implantação de
sistema de esgoto sanitário, de quatro milhões quatrocentos e cinquenta
e um, para três milhões quinhentos e sessenta, menos 20%. Sinal da
falência e da não preocupação com saneamento básico de Sua Excelência,
o Senhor Governador. E esta Casa vai aprovar essa LOA. O
investimento vem caindo drasticamente, aqui no Maranhão. Em 2016,
um bilhão e oitocentos; em 2017, um bilhão setecentos e noventa e
dois; em 2018, um bilhão e quatrocentos e seis; em 2019, um bilhão e
quatrocentos e sessenta e dois; em 2020, um bilhão e trezentos e trinta
e cinco milhões de reais, Deputado Hélio Soares. Portanto, não tenho
esperança. Na própria Sinfra, na Infraestrutura, em 2017, em 2018,
novecentos e trinta e oito milhões de reais, baixou para quinhentos e
trinta e cinco, e agora trezentos e noventa nove, tchau, tchau a esperança
de poder fazer estradas. 60% das estradas feitas no Maranhão ainda
foram com dinheiro do BNDES, ou com empréstimo a nível federal,
Deputado Rigo Teles, e agora não tem. Portanto, eu não creio que o
Maranhão possa vir a ter estradas novas, de agora por diante, quando
o Governo Federal. E antigamente, Deputado Hélio, o Governo
prospectou aqui na própria LOA, para que vocês possam ter uma
ideia, previsões de receita de transferência da União, prospectou em
2019, quinhentos e trinta e três milhões. Sabe quanto agora? Vinte e
sete milhões, sinal claro de que o Governo Federal não repassará um
centavo para o Governo Estadual, muito pouco. E como fazer estrada
se parte disso era feito com dinheiro do BNDES, adquirido no
empréstimo passado? E por que ele não contrai novos empréstimos?
Porque ele está em letra C e não tem competência para poder, porque
foi um péssimo gestor, um péssimo pagador e não tem capacidade de
fazer captação de novos empréstimos. Portanto, o Governo não pode
investir em estradas da forma que está aí porque reduziu de 2018,
2019 para cá, quase em 200% a redução de investimentos em estradas
e vai ser aprovado nesta Casa, na LOA, não são meus esses dados
estatísticos, não são meus, a redução da Caema também não é meu,
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está na LOA. A esperança de investimento federal saiu de quinhentos
para vinte e sete também não é minha. Que esperança tem esse povo
agora aqui? O índice de pobreza aumentou, o desemprego aumentou, o
desalentado aumentou, que são pessoas que começaram a procurar
emprego e já não acham mais. E eu pergunto: quem há de contestar
esses dados, Deputado Rildo? Deputado Ariston, esses dados são da
LOA que V. Exa. vai aprovar. É um povo sem resposta; é um governo
que prometeu e não cumpriu. Aumentou a pobreza, aumentou o
desemprego; vai diminuir a capacidade de investimento de apenas
6.69%; não tem capacidade de buscar dinheiro fora; as estradas vão
piorar com o inverno; o recurso é pouco. E eu pergunto: o que fazer? E
o sonho começa a terminar porque tive conhecimento que agora, dia
15, vai fechar o orçamento e aqueles que não receberam emendas “tchau,
tchau!” Eu não recebo, para mim tanto faz. Um bilhão e setecentos mil
o déficit da previdência! Um bilhão e setecentos mil, o déficit da
previdência, mas a Secretaria de Comunicação tem 67 milhões, o
Gabinete Civil tem 126 milhões, para quê? Mais de setenta milhões
para a Secretaria de Governo. E para a Caema redução drástica. Esgoto
não tem, ampliação de água não tem; e vão dizer assim: “mas melhoramos
lá para a Secid”. Mesmo se somar o que está na Sinfra mais o que
aumentou na Secid, ainda fica um déficit. E quem pode provar o
contrário? E para que vocês possam ter uma ideia, o faturamento do
estado, como ele próprio disse no encaminhamento da LOA, aumentou
em 12% o faturamento. Mas aumentou em contrapartida 17% o gasto.
E grande parte dele sabem com o quê? Com pessoal. 52% com pessoal
para poder aparelhar o Estado. Secretarias com 17, 18 advogados,
filhos de procuradores, filhos de não sei de quem, tudo aparelhado.
Advogados no lixo lá dentro, enquanto falta outras situações, Deputado
Hélio. Mas não sou eu, está na LOA, na Lei Orçamentaria Anual. E eu
disse agora ao Secretário: como é que você vai trabalhar com 399, se
você trabalhou com 995? Mas com grande parte do dinheiro do BNDES.
E, agora, como é que vai abrir novas estradas? Mas ele foi muito
correto, disse: “Nós só vamos restaurar; abrir novas não tem”. Caixa
Econômica não financia mais, Banco do Brasil não pode financiar mais
e o BNDES vai financiar o que se é um mal pagador, está com letra C.
Então, senhores, isso aqui não é invencionice; isso não é “criacionice”.
Isso aqui são dados oficiais ou do IBGE que aumentou a pobreza,
aumentou o desemprego; e o silêncio do governo é franciscano. Sabe
por quê? Porque não tem o que dizer, porque os discursos dele é
totalmente divorciado dos dados científicos, que são patrocinados pelos
órgãos do Brasil. E o que eu vi foi algo esdrúxulo. Outro dia um colega
subiu nessa tribuna e disse assim: “Olha, esse organismo de pesquisa
aqui retratou esse e esse desenvolvimento. Esse IBGE não está falando
a verdade”. Outro dia a Globo não prestava, mas o G1 que, por acaso,
falou do Governo. Ah! Agora aqui está a redenção do nosso Governo
porque o G1 colocou alguma coisa. Como se isso fosse pressuposto
básico de desenvolvimento. O que eu vejo aqui é falência de um governo
que no palanque aqui dentro sentado resolve tudo, mas na prática não
resolve. No seu discurso que eu tenho todos aqui, em todos ele diz
assim: Nenhum deputado, nenhum prefeito será tratado diferente dos
demais. A democracia pugna por isso”. Prefeitos e os Deputados aqui,
até os de Situação, sequer falam com o Governo, ou seja, ele erra na
pobreza quando não melhora, erra na questão sanitária quando diminui
o investimento da Caema e a questão do esgoto, quando diz que ia
colocar a água para todo mundo, e não colocou, diminuiu o orçamento
para poder colocar água, portanto, não vai ter estrada, a saúde está
precária, o investimento que era do ano passado para a saúde foi o
mesmo desse ano, aumentou cinco milhões, muito pouco diante da
falência. Que alguém prove o contrário, eu tenho os dados estatísticos
estudados aqui, que alguém se aventure a dizer que não é verdade que
aumentou a pobreza, que aumentou o desemprego, que diminuiu a
questão orçamentária para algo fundamental, que manteve 67 milhões
para a Comunicação, 126 para o Gabinete Civil, 70 para a Secretaria de
Governo. Agora para que se faz isso? Diminuiu em 84% investimentos
da Caema, aumentou o investimento no Porto em 123% para
aparelhamento, mas para quê se o porto emprestou dinheiro para o
Estado de forma errada. A Secretária Cintia ainda vai ter que responder

criminalmente por isso, por que tirou o dinheiro, os 200 milhões, que
ela está respondendo que não deveria ser feito, deveria responder
criminalmente por isso. Quando se pergunta, não responde, porque,
na verdade, deram um bongue para ela, e era na verdade um equilibrista
de patins sem pneus, não tem competência para gerenciar. O Estado
vai caindo porque não sabe. Quem que não se lembra do Simão Cireneu,
de um Bringel?! É um comparativo de ordem diferenciada muito forte.
Senhores, esse é o Estado e essas são as previsões para 2020: uma
redução orçamentária, investimento de 6.69%. Estão aqui os
investimentos que vocês observaram. Pobreza aumentando,
desalentados aumentando, concentração de renda aumentando,
desemprego aumentando, investimento diminuindo, o tratamento
político diminuindo. Senhores, fica aqui o meu registro para que V.Ex.ªs
possam ter certeza de uma coisa: o Maranhão que vocês sonharam
tanto em fazer um caminho correto está naufragando.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Bloco Parlamentar Solidariedade PP,
Deputado Fernando.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Declino,
meu querido Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Declina meu amigo Fernando. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Yglésio. Declina. Bloco
Parlamentar Democrático PL/PMN, Deputado Hélio. V.Ex.ª deseja
fazer uso da tribuna pelo bloco?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Não, eu gostaria
de usar, mas eu sei que V.Ex.ª tem horário para almoçar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Se V.Ex.ª quiser, nós viramos o dia trabalhando
aqui, Deputado Hélio. Declina. PSDB declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -Não há orador inscrito.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Ariston,  Arnaldo Melo, César
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza
Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, 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): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos
Florêncio, Detinha, Duarte Júnior, Hélio Soares, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa e
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Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra ao
Deputado Rigo Teles. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando que a Proposta de Emenda Constitucional nº 017/19, de
autoria do Deputado Neto Evangelista, ficou transferida devido ausência
do autor. Em seguida, submeteu a deliberação do Plenário em único
turno os Pareceres nºs 714/19, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº 377/19, do Poder
Executivo, que “dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativo de saúde no âmbito do Estado do Maranhão e 715/19,
também da CCJC, em redação final ao Projeto de Lei nº 352/29, do
Deputado Pará Figueiredo, que determina que  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. Estes pareceres foram aprovados e os
respectivos Projetos de Lei encaminhados à sanção governamental.
Em segundo turno, tramitação ordinária foi aprovado e também
encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei n° 427/19, da
Deputada Mical Damasceno, que inclui no calendário oficial do Estado
do Maranhão, o Centenário da Igreja Assembleia de Deus do Estado do
Maranhão. Em seguida, o Plenário aprovou em primeiro turno, regime
de prioridade o Projeto de Lei n° 492/19, do Poder Executivo,
(Mensagem nº 085/19), 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, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho. Em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foi aprovado e
encaminhado à promulgação o Projetos de Resolução Legislativa n°
127/19, do Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Senhor João Francisco Jones Fortes
Braga, com parecer favorável da CCJC. Também foram aprovados em
segundo turno, tramitação ordinária e encaminhados à promulgação, os
Projetos de Resolução Legislativa n° 053/19, do Deputado César Pires,
que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao
engenheiro Lourival da Cunha Souza, Coordenador da Campanha SOS
VIDA e 134/19, de autoria do Deputado César Pires, que concede
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Wilson de Araújo e
Silva, natural do Estado do Piauí. O Projeto de Lei n° 489/19, do
Deputado Neto Evangelista, os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
063/19, do Deputado Duarte Júnior e  122/19, do Deputado Adriano
foram transferidos devido a ausências dos respectivos autores. Os
Requerimentos n°s: 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 656/19, do
Deputado Doutor Yglésio foram transferidos a pedido do autor.  Na
sequência o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 631/19, do
Deputado Arnaldo Melo, subscrito pelos Deputados Edivaldo Holanda
e Rigo Teles, enviando votos de congratulações à população do
Município de Formosa da Serra Negra, pela passagem do seu
aniversário, comemorado no mês de novembro; Requerimentos nºs
632, 633, 638 , 639, 640 e 655/19,todos do Deputado Arnaldo Melo,
também com votos de congratulações à população dos Municípios de
Alto Alegre do Maranhão, Lagoa do Mato, Boa Vista do Gurupi,
Jatobá,  São Domingos do Azeitão e Sucupira do Riachão, pela passagem
de seus aniversários, comemorados no mês de novembro; 641/19, do
Deputado Doutor Yglésio, subscrito pelo Deputado Glalbert Cutrim,
enviando votos de congratulações ao Doutor Natalino Salgado Filho,
pela sua eleição para composição da lista tríplice e nomeação a Reitor
da Universidade Federal do Maranhão, pelo Presidente da República;
642/19, também do Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja
enviada mensagem de repúdio a Universidade Uniceuma, pela
negligência e omissão com que a Instituição tratou os recentes
infortúnios enfrentados pelo Professor Amazonas, acusado
injustamente de condutas que não condizem com sua trajetória
profissional; 643/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe,
encaminhando mensagem de congratulações ao Senhor Flávio Vinícius

Araújo Costa pela sua designação como membro consultor da Comissão
Especial de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Por
fim, o Presidente submeteu à deliberação da Mesa que deferiu os
Requerimentos n°s: 625/19, do Deputado Arnaldo Melo, solicitando
que seja desarquivado o Projeto de Resolução Legislativa nº 057/18, de
autoria da ex-Deputada Nina Melo; 644/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe, para que que seja transcrito nos Anais desta 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; 651/19, Deputado
Adelmo Soares, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Plenária do dia 06 de novembro do corrente ano, tendo em vista sua
visita ao Município de Barreirinhas a convite da Secretária de Estado
da Agricultura Familiar para participar da feira de agricultura familiar e
agro tecnologia do Território Médio Mearim, representando esta Casa;
652/19, do Deputado Wendell Lages, solicitando que seja justificada
sua ausência na Sessão Plenária dos dias 04, 05 e 06 de novembro do
corrente ano, por estar em viagem participando do Congresso Brasileiro
de Gestores da Agropecuária; 659/19, do Deputado Felipe dos Pneus,
solicitando que seja consignado nos Anais desta Casa registro de pesar
aos familiares do soldado Ítalo Bruno dos Santos Chaves, no 7º Batalhão
da Polícia Militar, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 10 de
novembro do corrente ano. Por fim a Mesa indeferiu os Requerimentos
n°s: 657/19, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando informações
quanto aos motivos de não-pagamento, nos últimos 05 meses, às
locadoras que fornecem as viaturas utilizadas pelas forças de segurança
no Estado do Maranhão, bem como cópia de todas as notas de
pagamento referentes ao período de janeiro a outubro deste ano e 658/
19, também do Deputado Wellington do Curso, também ao Governador
do Estado, com solicitação de informações quanto aos motivos de não-
pagamento, nos últimos 03 meses, da empresa “lsl locações e serviços”
que presta serviço ao Governo do Estado, bem como cópia de todas as
notas de pagamento referentes ao período de janeiro a outubro de
2019. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 660/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa; 661/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso;
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669/2019, de autoria do Deputado
Ciro Neto e 670/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Rildo Amaral falou pelo
Bloco Parlamentar Solidariedade. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado.  No Expediente Final não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado
o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 13 de novembro de 2019.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 086/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 993/2019

Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora
Glaucia Helen Maia de Almeida, Juíza de Direito.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense à
Senhora Glaucia Helen Maia de Almeida, Juíza de Direito, natural de
João Pessoa, Estado da Paraíba.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de novembro de 2019.
Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 073/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 994/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” à Senhora Silvia Cristina Costa Leite.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” à Ilustre Cidadã Maranhense Silvia Cristina Costa
Leite, Coordenadora do Setor de Atividades Especiais Espaço Mulher
(SAEEM).

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de novembro de 2019.
Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 053/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º   995/2019

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Engenheiro  o Senhor Lourival da
Cunha Souza, coordenador da Campanha SOS
Vida.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman ao Engenheiro o Senhor Lourival da Cunha Souza,
coordenador da campanha SOS Vida.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  13 de novembro de 2019.
Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 127/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 996 /2019

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Doutor João Francisco Jones Fortes
Braga

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Doutor João Francisco Jones Fortes Braga.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  13 de novembro de 2019.
Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 134/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 997 /2019

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor José Wilson de Araújo e Silva natural de
Parnaíba, Estado do Piauí.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Sr.
José Wilson de Araújo e Silva, natural de Parnaíba, Estado do Piauí.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de novembro de 2019.
Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeira Secretária, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 023/2016-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
TELEMAR NORTE LESTE S/A. OBJETO: Fica acrescida a previsão
de Cláusula Resolutiva no Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 023/
2016, de modo que o termo final da prorrogação poderá se dar antes de
completados 6 (seis) meses, quando da conclusão do processo licitatório
de contratação de novos links, e a consequente entrega do objeto.
BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3672/
2019-ALEMA. ASSINATURA:  Deputado OTHELINO NOVA
ALVES NETO–Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão-
CONTRATANTE e TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº
33.000.118/0001-79-CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 11/
11/2019. São Luís–Ma, 13 de novembro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão.
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