
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019 1

ANO XLVI - Nº 191 - SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019. EDIÇÃO DE HOJE: 36 PÁGINAS
184º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

151ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

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

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

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

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................05

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

PROJETO DE LEI.........................................................................07

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

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)

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

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

01. Deputado Ciro Neto (PP)

06. Deputada Daniella Tema (DEM)

01. Deputada Detinha (PL)

07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)

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

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

 Deputado Prof. Marco AurélioLíder:

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

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

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

 AdrianoLíder:

05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

 Deputado Fernando PessoaLíder:

04. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

05. Deputado Wendell Lages (PMN)

 Deputado Vinícius LouroLíder:

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

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

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

MESA DIRETORA

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

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

Deputado Othelino Neto
Presidente

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

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

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

Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado

Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

LICENCIADO

Deputado Rafael Leitoa

LÍDER DO GOVERNO

INDICAÇÃO.................................................................................08

RESUMO DA ATA..........................................................................14

SESSÃO SOLENE.........................................................................16

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................28

RESENHA......................................................................................31

SUBSTITUIÇÃO AO PROJETO DE LEI......................................32

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO..............................33

OFÍCIO.........................................................................................33



SEGUNDA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

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

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

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

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

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

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

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

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

Deputado Rigo Teles

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

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

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

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

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

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

Deputado César Pires

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

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

Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

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

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

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

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

Deputado Rigo Teles

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

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

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

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019 3

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/12/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.12.2019

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

1. PARECER Nº 778/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 137/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE DISPÕE SOBRE O
EXERCÍCIO E A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
FARMACÊUTICAS. – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

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

2. 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 POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL E
AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

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

3. PROJETO DE LEI N° 133/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DE MEMORIAL EM HOMENAGEM AOS POLICIAIS
E BOMBEIROS MILITARES MORTOS EM RAZÃO DO
SERVIÇO, NO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

4. PROJETO DE LEI N° 136/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, ANEXO PROJETO DE
LEI Nº 156/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO
HOLANDA, DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA
CASSAÇÃO DA EFICÁCIA DA INSCRIÇÃO DE
CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO
– ICMS, NAS HIPÓTESES QUE ESPECIFICA. COM PARECER
FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR
PIRES E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO.

5. PROJETO DE LEI N° 138/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, DISPÕE SOBRE A

PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES DE
COMBUSTÍVEL, NA FORMA QUE ESPECIFICA – COM
EMENDA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

6. PROJETO DE LEI N° 336/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAIZA HORTEGAL, DISPÕE SOBRE
A GRATUIDADE DE ÁGUA POTÁVEL FILTRADA EM
LANCHONETES, BARES, RESTAURANTES, HOTEIS E
SHOPPING CENTERS. COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E   DE DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR.

7. PROJETO DE LEI N° 353/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO A
SEMANA ESTADUAL DO EMPREENDEDOR. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

8. PROJETO DE LEI N° 355/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO DIA DO OPTOMETRISTA, A SER COMEMORADO NO DIA
23 DE MARÇO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 704/
2019).

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 164/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR QUE,
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE A GIOVANNI NORMANTON SPINUCCI.
DEPENDE DE PARECER.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10. REQUERIMENTO Nº 703/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON REQUERENDO, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA PELO SEU ANIVERSÁRIO DE 58
ANOS, A SER COMEMORADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO.
REQUER AINDA QUE DÊ CIÊNCIA AO PREFEITO E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA E SEUS PARES. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 715/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO LEI Nº 382/19, DE SUA
AUTORIA.

12. REQUERIMENTO Nº 719/2019, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS ADRIANO, CÉSAR PIRES E WELLINGTON DO
CURSO REQUERENDO, DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,
QUE SEJA CONVOCADO A PRESTAR ESCLARECIMENTOS A
ESTA CASA, O SENHOR MAYCO MURILO PINHEIRO,
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – IPREV, NO DIA
04 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA), ÀS 11 HORAS, NA SALA
DE REUNIÃO DAS COMISSÕES, PARA TRATAR DA ATUAL
SITUAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MARANHENSE.
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13. REQUERIMENTO Nº 720/2019, DE AUTORIA DO

DEPUTADO RILDO AMARAL REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO LEI Nº 494/2019, DE SUA
AUTORIA, QUE ALTERE O ART. 41 DA LEI Nº 8.528 DE 07 DE
DEZEMBRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA
FLORESTAL E DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE NO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

14. REQUERIMENTO N° 709/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO E À SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO,
PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, SENHORA
FLÁVIA ALEXANDRINA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES
SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO DOS
CANDIDATOS ‘SUB-JUDICE”, REALIZADO NO PERÍODO DE
03/06/19 À 30/10/19, REFERENTE AO ÚLTIMO CONCURSO
REALIZADO NO ANO DE 2017, BEM COMO A NOMEAÇÃO
DOS RESPECTIVOS APROVADOS NO CONCURSO.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

15. REQUERIMENTO N° 710/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO E À SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO,
PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, SENHORA
FLÁVIA ALEXANDRINA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES
SOBRE A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO
ÚLTIMO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA
MÉDICO, PSICÓLOGO, CIRURGIÃO DENTISTA E MÉDICO
VETERINÁRIO DO QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

16. REQUERIMENTO N° 711/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO, APÓS
A DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/19, TENDO EM VISTA A
SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA ASSEMBLÉIA EM
AÇÃO, CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

17. REQUERIMENTO N° 712/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO, APÓS
A DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS
PERÍODO DE 19 A 25 DE NOVEMBRO/19, TENDO EM VISTA A
SUA PARTICIPAÇÃO NA 23ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA
UNALE, CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

18. REQUERIMENTO N° 713/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO, APÓS
A DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 30 DE OUTUBRO A 2 DE NOVEMBRO/19, TENDO
EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA
DO PARLAMENTO AMAZÔNICO, CONFORME
DOCUMENTO APRESENTADO. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

19. REQUERIMENTO N° 714/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO, APÓS

A DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR JOSÉ
MARIANO DOS SANTOS SOARES, PELO SEU FALECIMENTO
OCORRIDO NO DIA 26 DE NOVEMBRO/19. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 02/12/2019 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 592/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação de
Mães e Jovens do Novo Paço.

2. PROJETO DE LEI Nº 593/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui o “Dia Estadual do Biomédico”
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 590/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a convocação e o
comparecimento de policiais militares às audiências, na justiça estadual,
quando convocados na condição de testemunhas ou autores da prisão
e/ou apreensão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 591/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a política pública
“Reeducando o Agressor” em casos de violência doméstica e familiar,
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 165/19,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição Federal, para
alterar o § 7º do art. 195., a fim de conceder imunidade tributária,
referente à contribuição para a seguridade social, aos hospitais públicos,
às unidades públicas básicas de saúde e às de pronto atendimento.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 580/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a obrigatoriedade cadeiras
de rodas nas repartições públicas e instituições de ensino públicas e
provadas para uso dos visitantes portadores de deficiência física no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 581/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que disciplina a promoção, o fomento e o
incentivo do audiovisual no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 582/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre o direito à informação da
possibilidade de reconstrução da mama aos pacientes que sofrerem
mutilação decorrente de tratamento de câncer e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 583/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga a afixação de cartazes em hospitais,
casas de saúde e clínicas conveniadas ao SUS, informando da vedação
de cobrança dos procedimentos e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 584/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe acerca da obrigatoriedade de
informação clara e ostensiva, aos consumidores, da realização de testes
em animais nos produtos comercializados no Estado do Maranhão e
dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 585/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui e estabelece diretrizes para a
Política Pública Estadual e Identificação e de Acompanhamento
Educacional de Alunos com Epilepsia na Rede de Ensino do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 586/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga as maternidades públicas e privadas
do Estado do Maranhão a realizarem o Teste do Quadril em todos os
recém-nascidos.

8. PROJETO DE LEI Nº 587/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a obrigatoriedade da
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implantação de logística reversa no Estado do Maranhão para
recolhimento dos produtos que especifica e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI Nº 588/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a possibilidade de que
maternidades e hospitais públicos e privados do Maranhão ofereçam
orientações e treinamentos para primeiros-socorros, e dá outras
providências.

10. PROJETO DE LEI Nº 589/19, de autoria do Deputado
Duarte Junior, que cria a Política Pública de Incentivo e Educação
Tecnológica para a Terceira Idade, denominada “Terceira Digital”, no
Estado do Maranhão.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 164/
19, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede o
Título de Cidadão Maranhense a Giovanni Normanton Spinucci.

12. MOÇÃO Nº 053/19, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro, que envia Moção de Aplausos ao Município de Santa
Rita pela comemoração do aniversário de 58 anos de emancipação
política.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 577/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Educacional Vovó Marcolina.

2. PROJETO DE LEI Nº 578/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Educacional Tia Ana.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 162/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Jackson Lago a Senhora Marina Santos Nascimento.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 163/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Kleber Moreira.

5. MOÇÃO Nº 052/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações à
Maria Tereza Cabral Costa Oliveira, pelo recebimento da medalha
Antonio Rodrigues Vellozo, em comemoração dos 206 anos do Tribunal
de Justiça do Maranhão e pelo reconhecimento dos valorosos serviços
que prestou em favor do Poder Judiciário.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

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

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (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, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 107/2019

São Luís, 26 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 375/
2019, que estabelece diretrizes estaduais para as Ações Informativas e
Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 375/2019, que
estabelece diretrizes para as Ações Informativas e
Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 375/2019.

RAZÕES DO VETO

A presente proposta legislativa, em linhas gerais, tem por
finalidade estabelecer as diretrizes estaduais para as ações informativas
e paliativas sobre a Fibromialgia, bem como sobre a assistência, na
rede estadual de saúde, às pessoas acometidas pela referida patologia.

Não obstante a relevância da proposta legislativa, há de ser
negada sanção à parte de seus dispositivos pelas razões a seguir
delineadas.

De acordo com o art. 3º do Projeto de Lei nº 375/20191, havendo
indícios clínicos de o paciente ser portador de Fibromialgia, os exames
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devem ser priorizados aos casos suspeitos e, caso confirmada a
suspeita, os portadores deverão ser encaminhados aos centros de
referência para tratamento por especialistas.

Ocorre que a rede estadual, conforme informações prestadas
pela Secretaria de Estado da Saúde, não dispõe de centros de referência
para tratamento específico da fibromialgia. Existem, na verdade, centros
de reabilitação que estão aptos a atender variadas especialidades (clínica
médica e pediatria, por exemplo), com realização de diversos serviços
e exames relacionados, dentre outras áreas, às de fisioterapia,
acupuntura e terapia ocupacional.

Nessa perspectiva, a sanção do dispositivo supramencionado
inseriria no ordenamento jurídico comando normativo que não encontra
correspondência fática, razão pela qual, ante a contrariedade ao interesse
público, oponho veto ao art. 3º do Projeto de Lei nº 375/2019.

O art. 4º assim dispõe:

Art. 4º As pessoas acometidas por fibromialgia que se
encontrem em privação de liberdade em quaisquer dos
estabelecimentos prisionais do Estado do Maranhão deverão
ficar em celas separadas nos períodos de crise da doença
com os devidos atendimentos para tratamento.
[grifo nosso]

De acordo com o referido dispositivo, acaso o preso ou
internado possua fibromialgia, a ele será assegurado o direito de
permanecerem em celas separadas nos períodos de crise da doença
para fins de tratamento.

Na forma do art. 14 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de
1984 (Lei de Execução Penal2), a assistência à saúde é um direito do
preso e do internado. Não obstante, o referido diploma normativo
dispõe que quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado
para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em
outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, a exemplo do modo de organização dos espaços
dos estabelecimentos penais.

Acerca da matéria, válido colacionar o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa do Poder Executivo. É que,
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder

Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.

(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741,
grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que
tange à organização dos estabelecimentos penais, forçoso
reconhecer a necessidade de veto ao art. 4º do Projeto de Lei nº 375/
2019 haja vista a nítida inobservância do postulado constitucional da
Reserva da Administração.

Ademais, há de registrar que a proposta legislativa mitiga,
inclusive, a possibilidade de os gestores se utilizarem da faculdade
trazida pelo art. 14, §2º, da Lei de Execução Penal, o qual admite que a
assistência médica aos apenados seja prestada em local diverso do
estabelecimento penal, mediante autorização da respectiva direção.

Pelas mesmas razões, há de ser negada sanção ao art. 9º, caput
e parágrafos, do Projeto de Lei nº 375/2019, a seguir transcrito:

Art. 9º Nos casos de impossibilidade de fornecimento dos
medicamentos utilizados no tratamento da Fibromialgia pela
Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados - FEME,
o Estado do Maranhão poderá, se houver disponibilidade
financeira, realizar o ressarcimento dos gastos realizados
pelos pacientes com a medicação temporariamente
indisponível.
§1º O ressarcimento pela compra de medicamentos só
poderá ser realizado mediante comprovação por meio
hábil, devendo ser a nota fiscal de qualquer estabelecimento
que comercialize fármacos devidamente individualizada com
a numeração do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do
Documento de Identidade do paciente.
§2º Uma vez apresentada a documentação hábil ao
processo de dispensação dos medicamentos junto ao
Sistema Único de Saúde, o tempo para a primeira
dispensação não poderá ser superior a 10 dias.
§ 3º As unidades estaduais de dispensação de medicamentos
do Sistema único de Saúde também encaminharão os pacientes
às respectivas associações para que lhes ofereçam o suporte
adequado.
[grifo nosso]

De acordo com o referido dispositivo, cabe ao Poder Executivo
o ressarcimento pelos eventuais gastos realizados pelos particulares
quando da impossibilidade temporária de fornecimento, pela Farmácia
Estadual de Medicamentos - FEME, dos medicamentos utilizados no
alívio da dor fibromiálgica.

A proposta legislativa estabelece, ainda, os requisitos para
ressarcimento (art. 9º, §1º) e o prazo máximo de dez dias para a
primeira dispensação (art. 9º, §2º).

Faz oportuno que registrar que, no âmbito do Sistema Único
de Saúde, a dispensação e o ressarcimento pelos gastos com
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medicamentos devem observar as disposições do arts. 19-M a 19-T da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os quais exigem a observância
das diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico (ou em sua
ausência, das listas de medicamentos essenciais de responsabilidade
de cada ente federado), bem como o prévio registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA.

Ao dispor sobre o prazo para a dispensação dos medicamentos,
sobre os casos de ressarcimento dos gastos com medicamentos e seus
respectivos requisitos, a proposta legislativa em apreço acaba por
estabelecer regras para o funcionamento do Sistema Único de Saúde,
conjunto de ações e serviços de saúde gerido pelo Poder Executivo, o
que implica ingerência indevida na organização administrativa de
serviços de saúde, razão pela qual oponho veto ao art. 9º, caput e
parágrafos, do Projeto de Lei nº 375/2019.

Nessas circunstâncias, pelos fundamentos acima delineados,
em especial, em razão dos princípios da Separação dos Poderes (art.
6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal), e da reserva
da Administração e considerando a definição, pelo Poder Legislativo,
do modo de atuação da Administração Pública no que tange aos serviços
de saúde e à administração penitenciária, forçoso reconhecer a
necessidade de veto ao art. 3º, ao art. 4º e ao art. 9º, caput e seus
parágrafos, do Projeto de Lei nº 375/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao princípio da superioridade normativa
da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania do texto
constitucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 375/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE NOVEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 592 / 19

Declara de utilidade pública a Associação de Mães
e Jovens do Novo Paço.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação de
Mães e Jovens do Novo Paço, com sede no município de Paço do
Lumiar, no Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A Associação de Mães e Jovens do Novo Paço é uma entidade

civil, sem fins lucrativos com sede no município de Paço do Lumiar do
Estado do Maranhão.

Ela tem como OBJETIVOS: Promover o amparo social da
coletividade; Promover proteção à família, à maternidade, à adolescência
e a velhice; Promover a integração ao mercado de trabalho; Atendimento
e assessoramento aos benefícios da Lei Orgânica da Assistência social
e defesa da garantia de seus direitos; Amparar crianças e adolescentes
carentes; Promover, gerir e executar projetos na área ambiental e
sanitária

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por essa associação, que vem contribuindo de forma
significativa e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a
utilidade pública que a reveste é medida justa com a qual será possível
à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 27 de novembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 593 / 19

Institui o “Dia Estadual do Biomédico” no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Artigo 1º - Fica instituído o “Dia Estadual do Biomédico”, a
ser comemorado, anualmente no dia 20 de novembro.

Artigo 2 ° - Esta data fica incluída no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão

Artigo 3 ° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 21 de novembro de 2019. - WENDELL LAGES
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei é uma homenagem aos biomédicos,

profissionais que se dedicam ao estudo e pesquisa em diversas áreas
da saúde, contribuindo na prevenção e no desenvolvimento de
tratamentos para doenças da modernidade decorrentes das
transformações do corpo humano e meio ambiente.

A Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, dispõe que o exercício
da profissão de biomédico é privativo dos portadores de diploma
devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido
de Ciências Biológicas, modalidade médica.

Ao biomédico, ainda nos termos do mesmo diploma legal,
compete atuar em equipes de saúde, em nível tecnológico, nas atividades
complementares de diagnósticos: realizando análises físico-químicas e
microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente;
realizando serviços de radiografia, excluída a interpretação; atuando
sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico
e de outros para os quais esteja legalmente habilitado; e planejar e
executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na
área de sua especialidade profissional

Embora profissionais com formação em outras áreas possam
realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o
saneamento do meio ambiente e serviços de hemoterapia e de
radiodiagnósticos, é certo que a execução dessas tarefas por um
biomédico, formado especificamente para tal mister, significa melhoria
de qualidade dos serviços a serem realizados.

Ao instituirmos ao calendário o dia Estadual do Biomédico,
estamos fazendo uma justa homenagem aos profissionais da
Biomedicina que tanto contribuem para a Saúde Pública do Estado do
Maranhão

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 21 de novembro de 2019. - WENDELL LAGES
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 719 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, os deputados abaixo assinados,
requeremos de Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja
convocado a prestar esclarecimentos a esta Casa: o Senhor Mayco
Murilo Pinheiro, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado Maranhão – IPREV, no dia 04 de dezembro (quarta-feira),
às 11 horas, na Sala de Reunião das Comissões, para tratar da atual
situação do sistema previdenciário maranhense.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de novembro de 2019. -
ADRIANO - Deputado Estadual – PV - CESÁR PIRES - Deputado
Estadual – PV - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual -
PSDB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.12.19
EM: 29.11.19
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REQUERIMENTO Nº 720 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
494 /2019, que  Altere o Art. 41 da lei nº 8.528 de 07 de dezembro de
2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção à
Biodiversidade no Estado do Maranhão e dá outras providências.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de novembro de 2019. -
RILDO AMARAL - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.12.19
EM: 29.11.19

INDICAÇÃO N° 1643 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino
e ao Senhor Secretário de Estado da Saúde - SES, Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, a presente indicação, solicitando a viabilização de uma
ambulância para HOSPITAL DJALMA MARQUES – SOCORRÃO
I, no Município de São Luís.

Portanto, a adoção da medida acima tem como finalidade melhor
atender a população que necessita dos serviços de urgência e emergência
em saúde.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
27 de novembro de 2019. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1644 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino
e ao Senhor Secretário de Estado da Saúde- SES, Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, a presente indicação, solicitando a viabilização de uma
ambulância para o Município de Afonso Cunha.

Portanto, a adoção da medida acima tem como finalidade melhor
atender a população que necessita dos serviços de urgência e emergência
em saúde.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
27 de novembro de 2019. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1645 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor

Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa, e ao Defensor Público-Geral do Estado do
Maranhão, senhor Alberto Pessoa Bastos, solicitando a instalação
de uma unidade do Núcleo da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão no Município de Pindaré-Mirim, importante instituição
para a promoção dos direitos e garantias fundamentais, objetivando
viabilizar a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
a garantia de assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckham”, em São Luís, 27 de novembro de 2019. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1646 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado – Sr. Flávio
Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança
Pública – Jefferson Portela a viabilização de uma Viatura Policial para
a Delegacia do Município de COLINAS – MA.

Considerando o crescente número de assaltos e violências em
geral que estão sendo praticados na Região, onde no município existem
dificuldades das Rotas Policiais no acesso aos logradouros
circunvizinhos a referida viatura será de extrema utilidade na aplicação
de suas atividades de resguardar a segurança e a paz na Região. Essa
solicitação visa melhoria na Segurança Pública, além de proporcionar
uma melhor qualidade de vida para a população, solicitamos o
atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 27 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1647 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado – Sr. Flávio
Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança
Pública – Jefferson Portela a viabilização de uma Viatura Policial para
a Delegacia do Município de SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA.

Considerando o crescente número de assaltos e violências em
geral que estão sendo praticados na Região, onde no município situa-
se próximo a fronteira com o Estado do Pará, existem dificuldades das
Rotas Policiais no acesso aos logradouros circunvizinhos a referida
viatura será de extrema utilidade na aplicação de suas atividades de
resguardar a segurança e a paz na Região. Essa solicitação visa melhoria
na Segurança Pública, além de proporcionar uma melhor qualidade de
vida para a população, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 27 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO N° 1648 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado – Sr. Flávio
Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança
Pública – Jefferson Portela a viabilização de uma Viatura Policial para
a Delegacia do Município de SÃO LUIS GONZAGA DO
MARANHÃO – MA.

Considerando o crescente número de assaltos e violências em
geral que estão sendo praticados na Região, onde no município existem
dificuldades das Rotas Policiais no acesso aos logradouros
circunvizinhos a referida viatura será de extrema utilidade na aplicação
de suas atividades de resguardar a segurança e a paz na Região. Essa
solicitação visa melhoria na Segurança Pública, além de proporcionar
uma melhor qualidade de vida para a população, solicitamos o
atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 27 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1649 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa. Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado – Sr. Flávio
Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança
Pública – Jefferson Portela a viabilização de uma Viatura Policial para
a Delegacia do Município de BARÃO DE GRAJAÚ – MA.

Considerando o crescente número de assaltos e violências em
geral que estão sendo praticados na Região, onde no município existem
dificuldades das Rotas Policiais no acesso aos logradouros
circunvizinhos a referida viatura será de extrema utilidade na aplicação
de suas atividades de resguardar a segurança e a paz na Região. Essa
solicitação visa melhoria na Segurança Pública, além de proporcionar
uma melhor qualidade de vida para a população, solicitamos o
atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 27 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1650 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com Cópia ao
Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Clayton Noleto Silva,
solicitando-lhes que adotem providências, no sentido de reformar a
Ponte situada à MA-026, que liga o Bairro Trizidela ao Centro da
Cidade de Codó, neste Estado.

A presente solicitação tem grande importância estratégica para
o Município de Codó, visto que com a recuperação da referida ponte,
irá possibilitar o desenvolvimento de diversas atividades, além de
representar o atendimento a uma antiga reivindicação feita pela
comunidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de novembro de 2019. -
ZITO ROLIM - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1651 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com Cópia ao
Secretário de Saúde do Estado, o Senhor Carlos Lula, solicitando-lhes
que adotem providências, para a aquisição de uma ambulância, para o
Povoado Dezessete, localizado no Município de Codó, neste Estado,
uma vez que os recursos estão consignados no Orçamento Financeiro
do ano em curso.

A presente propositura surge da premente necessidade para
atender a demanda da população do referido Povoado, por se tratar de
uma medida que irá melhorar a qualidade no atendimento da saúde do
Município, o que de já solicito aos nobres pares a aprovação da
Indicação, ora apresentada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de novembro de 2019. -
ZITO ROLIM - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1652 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com Cópia ao
Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Clayton Noleto Silva,
solicitando-lhes que adotem providências necessárias, objetivando a
Recuperação da “Passarela”, com guarda-corpo, sobre o Rio Itapecuru,
ligando o Bairro Trizidela ao Centro da Cidade de Codó, neste Estado.

A presente solicitação justifica-se a fim de garantir maior
segurança à Comunidade Codoense em geral, principalmente ao grande
número de estudantes que necessitam ter acesso ao Centro da Cidade
de Codó.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de novembro de 2019. -
ZITO ROLIM - Deputado Estadual

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Algum Deputado deseja fazer uso da palavra? Suspendo a Sessão, por
cinco minutos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTRIM – Reaberta a Sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Projeto de Lei n° 192/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages, que institui o calendário oficial, mas o
Deputado está ausente. Então, fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimento n° 703/2019, de autoria do Deputado Ariston. Também
o Deputado está ausente, fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimento nº 704/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê).
Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Fica incluído na Sessão de segunda-
feira. O Requerimento nº 715, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, o
autor pediu para retirar da Ordem do Dia de hoje. Requerimento nº
716/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em
discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 717/2019, de
autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nª
707/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, Deputada Mical
está presente (lê). Como Vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Deferido.

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido. Requerimento nº 708/2019, de
autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Como Vota a Deputada Dra.
Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Deferido.

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido. Os Requerimentos nº 709, 710,
711, 712, 713, 714 do Deputado Wellington fica transferido para a
próxima Sessão, por ausência do mesmo. Requerimento nº 718/2019,
de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Como Vota a Deputada Dra.
Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Deferido.

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deferido. Inclusão na Ordem do Dia de
segunda-feira. Requerimento nº 719/2019, de autoria dos Deputados

Adriano, César Pires e Wellington do Curso. Requerimento nº 720/
2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputada Mical Damasceno, por 30 minutos,
com direitos apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - A Deus seja glória. Senhor Presidente, Mesa
Diretora, Deputados e Deputadas, imprensa, telespectadores, meus
amigos da galeria, Deus abençoe. Eu gostaria de iniciar o meu
pronunciamento, Deputada Daniella Tema, com o versículo bíblico,
que diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como
desculpa para fazer o mal. Está escrito em I Pedro 2:16. Meus queridos
Deputados, povo maranhense, eu jamais queria subir a esta tribuna e o
que me leva a falar este assunto é devido uma situação que está
acontecendo em um povoado chamado Manoel João, que fica cerca de
16 km da sede do município em Arari, Deputado Edivaldo Holanda?
Então, eu estou aqui para fazer uma denúncia. Perseguição religiosa
contra os nossos irmãos evangélicos ali, por perseguição religiosa, por
intolerância religiosa. E lá a história, dizem os moradores que esse
povoado foi fundado pelo senhor chamado Valentim. E Valentim com
sua esposa é um casal venerado, idolatrado. Para vocês verem, os
túmulos deles são anexados a uma igreja chamada Nossa Senhora de
Fátima, para vocês verem como a idolatria em cima desse casal é grande
lá. O que acontece? Existe um grande êxodo rural em vários povoados,
que nós sabemos, de pessoas, de jovens que tentam buscar
oportunidade de trabalho em outros Estados e vários jovens saíram
dali do povoado Manoel João para tentarem trabalhar e terem uma
melhor qualidade de vida. E nesse ínterim, eles conheceram o Evangelho,
confessaram a Jesus, passaram a se congregar em Igrejas Evangélicas e
quando eles quiseram retornar para morar no povoado foram impedidos.
Os primeiros que fizeram isso foram impedidos de morar dentro do
povoado. E muitos foram se agregando aos arredores do povoado. E aí
esses irmãos que se renderam aos pés de Jesus começaram a se congregar
na última casa, mais ou menos do povoado para essa casa onde eles se
congregam até hoje é mais ou menos uns 600 metros, e isso eles ficaram,
todos os nossos irmãos, se congregando lá. E aí ouve uma situação,
isso daí já é de longa data essa perseguição religiosa. Em 2006, na
época era o pastor Israel, a pedido dos irmãos dessa comunidade foi se
realizar um culto, lá nesse povoado, querendo uma assistência
espiritual, os irmãos, e quando chegou para realizar o culto, ele foi com
vários irmãos que saíram de Arari para participar desse culto, foi
impedido, foi arrastado, foi a maior confusão. E eles armados com
armas brancas e na hora não puderam realizar o culto. Quando foi
também em 2000, agora no ano passado, o pastor de lá, da Assembleia
de Deus, em Arari, que a congregação pertence a sede do município de
Arari, ele recebeu diversas reclamações, por parte dos irmãos que os
seus filhos, as crianças, estavam sofrendo perseguição, dentro das
escolas, porque para ele se submeterem à avaliação e para não ficarem
reprovados era necessário eles admitirem e confirmarem que a única
religião verdadeira era a Igreja Católica. Agora, vejam só, engraçado,
que a gente tem, tolera e respeita, os evangélicos, eu desconheço,
evangélicos, a não ser quando ele é fanático para querer insultar ou
afrontar qualquer religião, mas a pessoa que é centrada, que tem temor
a Deus, respeita qualquer religião. E daí agora as nossas crianças,
Deputada Andreia, estão sendo perseguidas nessa escola por um
professor chamado Saulo. Aí me remeteu um homem também chamado
Saulo de Tarso que perseguia muito os nossos irmãos da Igreja primitiva,
inclusive foi responsável até pela morte do Discípulo Estêvão. E está
agora o professor Saulo perseguindo e também motivando várias pessoas
da comunidade, porque os irmãos agora ganharam um pedaço de um
terreno para poder construir a Igreja, dentro de um local, dentro do
povoado e agora eles querem aceitar, agora vê se pode? Nós estamos
vivendo como se estivéssemos no século XIX e que existia só uma
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religião e que era a única religião e não podíamos confessar a outra, vê
se pode uma coisa dessas? Então é uma tristeza, é uma afronta à
Constituição, porque nós temos a garantia da Constituição da liberdade
religiosa. E eu quero aqui chamar a atenção do Poder Público, do
Ministério Público, e também pedir apoio aos nossos nobres colegas
para que nos ajudem porque eu vou lá em Arari. É uma tristeza, agora,
em pleno século XXI, nós não termos a liberdade de construir um
templo dentro desse povoado, porque só pode se for da Igreja Católica,
lá liberado por esse professor chamado Saulo. Professor Saulo, quero
deixar um recado para você. Eu quero aqui dizer que a partir de hoje
você vai ficar debaixo dos meus joelhos. E eu convoco a Igreja, as
Assembleias de Deus do Maranhão e também todos os nossos irmãos
evangélicos de todas as denominações, para colocarem... nossas armas
não é essa arma branca e outras armas, como pistola não, as nossas
armas são joelhos no chão. E não há quem possa ganhar e ter vitória
quando o crente se ajoelha e pede aos pés do Senhor para que tome
providências. E eu creio que não só Deus vai fazer alguma coisa contra
você, e também a Justiça aqui terrena, que eu creio também que o
Ministério Público vai fazer alguma coisa pelos nossos irmãos que
estão sofrendo, passando perseguição. Eu tentei falar com o Prefeito
Djalma, mas não consegui. O telefone dele estava fora de área, para eu
saber dele, porque ele é evangélico. Para saber dessa situação que está
acontecendo nesse povoado, a 16km da cidade de Arari. Eu concedo
aparte ao meu amigo Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (aparte) –
Gostaria aqui de iniciar, Deputada, parabenizando a senhora, de uma
forma tão contundente, estar trazendo esse assunto aqui para esta
Casa. A gente fica muito triste, ao mesmo tempo feliz de saber que
Jesus está voltando, não é? Em Apocalipse mesmo já se falava que as
perseguições dos cristãos, quando viessem, é porque Jesus está
voltando. Mas assim, mas a gente tem que repudiar essa atitude desse
professor Saulo, porque nós vivemos em um Estado laico onde toda
pessoa pode cultuar a sua fé. E por que não os irmãos fazerem uma
igreja lá? Olha, parabéns, conte com nosso apoio e aqui a gente sempre
vai estar nesta Casa junto a senhora, me uno a senhora em defesa do
povo de Deus. Porque o nosso Estado é um Estado de Deus,
independente de religião, se é católica, se é evangélica nós somos um só
Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e nós não vamos aceitar os
cristãos serem perseguidos como estar acontecendo, em Arari, por
meio desse professor Saulo. Até aconselho a Senhora a dar entrada em
uma Nota de Repúdio a esse professor.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Sim.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Porque isso
não vamos aceitar, de forma alguma. Nós somos livres para cultuar o
nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns pela sua defesa.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) – Deputada
Mical, qual é a alegação do professor Saulo para a não construção do
Templo Evangélico?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Porque na verdade nunca houve um templo, porque a igreja a gente
sabe que é um povo reunido, o templo nunca houve dentro do povoado.
Os irmãos até hoje se congregam, se encontram em uma casa, que fica
da última casa do povoado, 600 m. E agora teve um morador que doou
um espaço dentro do povoado e agora o professor Saulo está
comandando diversas reuniões para saber se permite ou não a construção
desse templo,

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - E quem é professor
Saulo?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Ele
pertence... tem duas escolas que existem lá, duas escolas. Aqui o nome
das escolas, uma é Raimundo de Deus Dutra e a outra escola é Enéas
Garcia Fernandes. Então assim, eu não sei qual dessas duas escolas
pertence. O mais grave: é que uma dessas escolas os alunos estão
sofrendo porque devem afirmar que a religião, a Igreja Católica é a
única que deve existir se não eles são reprovados.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Arari está sem
Prefeito?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Pois
é, o Prefeito é evangélico, agora eu tentei falar com ele, mas o celular
dele deu fora de área, mas eu vou conversar, vou tentar ir, pessoalmente,
lá em Arari, para saber do nosso Prefeito, que é evangélico, para saber
essa situação. O Pastor já fez um ofício para a Secretaria de Educação
do Município denunciando, mas nada foi tomada a providência.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – O ruim é que na
Bíblia, Mical era filha de Saulo, e em uma situação essa não deixa de
chamar atenção, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - É uma
tristeza, na verdade, Deputado Yglésio, não é a primeira vez esse ano
que acontece esse tipo de perseguição e intolerância religiosa. Há pouco
tempo, os irmãos saíram da cidade de Lago da Pedra, que a gente tem
sempre grupos de evangelismo. Eu pertenço a um grupo de evangélicos
chamado de Mensageiros de Cristo, da cidade de Viana. E esses irmãos
que pertencem a um grupo chamado Andando com Cristo, saiu da
cidade de Lago da Pedra e foram tentar evangelizar em um povoado
chamado Pedrinha, pertencente ao município de São Luiz Gonzaga.
Chegando lá o líder da comunidade junto com outros, eles não aceitaram
a realização o evangelismo do culto lá. Então, não é a primeira vez.
Então, eu venho procrastinando a não falar desse assunto, mas eu,
enquanto Deputada, não poderia. Eu fui eleita para isso, para defender
os nossos irmãos. Então, eu não poderia ficar calada diante dessa
situação. Então, é uma tristeza e eu estou aqui repudiando essa situação
e quero pedir aos nobres companheiros que nos ajudem a reverter essa
situação, a fazer com que haja essa construção dessa igreja, dentro
dessa comunidade, porque o espaço nós temos. Agora estamos sendo
impedidos por umas pessoas que estão criando tumulto dentro do
povoado. Deputado Vinícius Louro.

 O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputada Mical. Eu quero parabenizá-la pelas suas palavras. Eu
conheço bem a realidade do município de Arari, principalmente do
povoado Manoel João, não sei se V. Ex.ª já chegou a ir ao povoado
Manoel João?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Não,
mas irei.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Certo. Lá, quando a senhora adentrar o povoado Manoel João, nós
colocamos lá quase 2 km de asfalto, a senhora vai ver realmente uma
obra belíssima com meio fio e sarjeta. Mas é um assunto que é muito
delicado, é um assunto muito importante para ser tratado, realmente,
lá existe uma cultura, essa cultura ela é antiga, eu sou uma pessoa
católica, como V. Ex.ª é evangélica, o nossos Deus é único. É muito
importante realmente a explanação da senhora no sentido que nós
temos a liberdade de, principalmente como ser humano e a liberdade
religiosa, mas em se tratando do povoado Manoel João, eu acredito
que lá existe uma particularidade, dentro do Povoado. É importante
que isso, e eu quero aqui até comungar junto com V. Ex.ª, para que a
gente possa escutar a população, fazer reuniões, trazer ao Ministério
Público, para que seja feita uma coisa mesmo assim, não, apesar que eu
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defendo a liberdade, de cada ser humano, de cada cidadão, assegurado
pelo artigo 5º da Constituição, como também a liberdade religiosa, mas
para a senhora ver, quando eu cheguei no Manoel João eu tomei
conhecimento da situação, isso antes mesmo da construção do templo
e eu fiquei até assim observando como os católicos são lá no povoado
Manoel João. E o que eu vejo assim, para a gente não tomar uma
proporção maior, mas sim resolver o problema, de a gente fazer uma
audiência pública e eu me coloco à disposição também, conversar com
as pessoas e ver realmente o que pode se fazer.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Mas,
Deputado, lá eles não estão querendo acordo, nenhum. Por exemplo,
esse professor Saulo, essas reuniões são lideradas por ele, é ele quem
está fazendo toda essa arruaça lá e não quer nem saber. Eles que estão
tentando ter um consenso entre ele para saber se faz ou não faz a igreja,
vê se pode? Quer dizer que a gente não pode construir um templo
dentro do povoado?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Verdade. Eu
conheço o professor Saulo.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Nós
temos essa liberdade, a Constituição nos assegura.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Exatamente.
É como eu estou lhe dizendo, eu defendo todas as partes e todas as
categorias dentro da nossa sociedade, eu só peço que a gente trate isso
com mais delicadeza dentro dessa posição em se tratando do Manoel
João. E aqui eu falo para o Maranhão, se tratando desse povoado, que
se a população pegar o histórico do povoado realmente eles são bastante
católicos e a Dona Concé, como outros dirigentes da Igreja Católica lá,
onde a gente até ajudou bastante dentro da construção da igreja daquele
povoado, a gente possa trazer um resultado satisfatório para a sociedade
de Arari e para a sociedade de Manoel João. Eu aqui não sou contra,
muito pelo contrário, eu quero passar um entendimento para V. Ex.ª
que eu conheço a realidade de lá, sei como é que funciona e me coloco
à disposição. Eu quero aqui me colocar à disposição, principalmente
dos católicos e dos evangélicos do Estado do Maranhão. Muito
obrigado.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Mas
eu só quero lhe chamar a atenção, Deputado Vinícius, é que lá é diferente
a situação. Lá são dois moradores, um casal, o senhor chamado Valentim
que fundou esse povoado com sua esposa, passaram a ser idolatrados
pela comunidade, é uma situação diferente. Não é o catolicismo em si,
o romanismo em si, não é! Foi um, eu não diria nem legado, foi um
ensino deixado por esse casal de moradores e que mudou totalmente a
mentalidade. Para V. Ex.ª ver, Deputado César Pires, que em outros
municípios, em outros povoados não existe uma situação dessa. É
diferente por quê? Tanto é, olha, o túmulo desse casal é anexado ao
templo, só para V. Ex.ª ver a loucura que é. Então é assim, mas diante
de toda essa situação, dessa idolatria junto a esse casal, para esse casal,
mas isso não pode nos impedir de construir um templo. É isso que eu
quero deixar bem claro. Porque a gente respeita os valores e a religião
de cada um, nós temos esse direito e por que não nos levam também a
sério? Quer dizer que a gente vai ficar todo tempo se encontrando em
uma igreja de um irmão que fica a 600m da comunidade? Isso não
existe, isso não existe. Deputado Edivaldo Holanda, por favor.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
- Nobre Deputada Mical, na primeira metade do século passado havia
perseguição religiosa no Brasil. Lá pelo Império a Igreja Católica era
considerada a religião oficial, mas hoje, graças a Deus, nós não temos
isso no Brasil. Todos convivemos em paz, aqui o Plenário desta Casa,
acredito que todos cristãos, católicos ou evangélicos e convivem muito
bem. V. Ex.ª vai a esta tribuna prega, canta louvores a Deus, fala da
palavra, tem essa liberdade de trazer este assunto e recebe a solidariedade

dos companheiros, cristãos católicos. Talvez lá para o Oriente haja
perseguição ainda hoje, por parte do Islamismo, tanto a católicos,
quanto a evangélicos. O chefe da Igreja da Católica, o Papa, ele mesmo
prega a união, a unidade. O que eu estou entendendo pelo o relatório de
V. Ex.ª e pelo o que o Deputado Vinícius Louro falou aqui, é um fato
peculiar do local, que como Vinícius falou e acho que entendemos da
mesma forma, o Ministério Público pode intermediar isso, V. Ex.ª
fazer uma visita, o prefeito. O prefeito eu não sei se esse terreno de lá
se é do município, se é particular, mesmo que seja particular, mas não
há amparo legal, nem constitucional pelo o contrário. Então, V. Ex.ª
tem o apoio, com certeza, dos seus colegas aqui da Assembleia inteira,
os evangélicos e os cristãos católicos, e vai ter apoio também do
prefeito, que também é evangélico, das pessoas da própria comunidade,
desde que a coisa seja colocada com jeito porque deve haver hoje um
acirramento de ânimos, em razão dessa origem que a irmã está falando
lá de antes desse casal. Então, eu não posso falar pela Assembleia, mas
pelo o que eu senti, V.Exa. tem o apoio desta Casa, e tem o apoio da lei
também. Parabenizo pelo zelo de V.Exa. em defender este segmento
cristão importante no mundo, que são os evangélicos. Parabéns pela
sua atuação!

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada, Deputado Edivaldo, obrigada, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputada Mical,
conceda-me um aparte?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Pois
não, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Eu que
pensei que já não havia mais esse tipo de intolerância, sobretudo, pelo
tipo de trabalho que a igreja faz. Eu sou católico, mas eu não faço
intolerância, pelo contrário, às vezes, eu me pergunto quando eu vou
para interior, e são muitas vezes, que eu vejo aquela garotada, aquelas
pessoas passarem com a Bíblia embaixo do braço, com certeza, não é
para Igreja Católica minha, é para igreja protestante. Quando eu vejo
situações de intolerância assim, eu pensei que estava vivendo ainda a
época de Paulo, lá atrás e depois na redenção dele. Mas tenha calma
que essas pessoas irão se curvar, assim como Paulo se curvou de um
tempo depois, que é o que está nas epístolas e tudo, e chegar o momento
também que eles irão se curvar. Mas isso é uma parte religiosa que eu
interpreto assim. Por outra parte, eu nunca vi uma pessoa tão abnegada
dentro daquilo que prega quanto V.Exa.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - V.Exa.
teve uma oportunidade de mostrar aqui com a galeria cheia e fala sempre
uma coisa, porque que todos tem o direito quanto a lei favorece aquele
segmento minoritário, eu não vejo os protestantes serem contrários,
quando a situação é do lado dos protestantes, parece que há uma
arruaça forte em relação. Felizmente nós temos você aqui, tem o apoio
também de todos nós e dizer que sua luta é uma luta que merece todo
o apoio da Casa. Não é uma luta de ofender ninguém, você não está
segregando ninguém, você está apenas dizendo o que quer fazer. A
opção de irem para o templo ou não, é da sociedade, não há força. Mas
construir alguma coisa para abrigar um desejo, um pensamento, uma
filosofia de vida, uma religião, isso aí que não é permitir a intolerância.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada, Deputado. Estou aqui defendendo o nosso segmento. Olha,
eu fico às vezes... quem dera que cada povoado, que cada município
existisse uma Igreja Evangélica. Porque a Igreja Evangélica tem um
papel brilhante dentro da sociedade. Eu tenho certeza, onde tem o
maior número de evangélicos dentro de um povoado, o Estado tem
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menos problemas, porque a Igreja consegue reverter situação, onde a
família não dá jeito, vem a Justiça e não consegue... quando a família
não dá jeito aí vem a justiça, aí a justiça não consegue, vem a igreja e
transforma o caráter da pessoa pela fé em Cristo Jesus. Então, eu não
posso entender, eu quero até fazer uma retificação ao Deputado Yglésio,
que ele falou sobre Saulo, só que o pai de Mical, o rei não se chamava
Saulo, e sim Saul, ele confundiu aí os nomes. Rei Saul, e o cara que está
perseguindo, lá se chama Saulo, mas não é o Saulo de Tarso não, mas é
o mesmo espírito maligno que baixou em Saulo de Tarso quando
perseguia os nossos irmãos na igreja primitiva. E o que eu quero dizer
aqui, que as Igrejas Evangélicas, a igreja de modo geral, é responsável e
muda muito o comportamento de pessoas que dão trabalho à sociedade.
É essa a minha indignação e minha insatisfação, eu não poderia ficar
calado diante de uma situação dessa. E o que estiver ao nosso alcance,
nós vamos unir forças com os nossos irmãos em Cristo, lá de Arari,
para que a gente possa resolver essa situação. São essas as minhas
palavras, Senhor Presidente, obrigada.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputada Mical,
só para fazer uma retificação aí. O Saulo, é Saul em grego.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Nada
disso. Pois eu quero que tu me proves amanhã.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Vou lhe provar
agora, na hora que a senhora descer aqui.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Saulo
de Tasso, que Deus transformou depois, mudou o nome dele e passou
a ser Paulo. E como que a Bíblia fala de Saul e Saulo? Vamos ver,
amanhã, eu trago para V. Ex.ª ver. Estas são as minhas palavras, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputada Mical. Bloco
Parlamentar Democrático, PL/PMN. Deputado Vinícius, por oito
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, primeiramente eu quero
saudar aqui na nossa galeria e que seja registrado nos autos desta Casa
a presença do vereador Adonias Quineiro, da cidade de Pedreiras, do
povoado de Marianópolis, que veio trazer as demandas do município
de Pedreiras e principalmente, ali do povoado de Marianópolis, Pacas,
Pau D’arcos, Alto de Areia, São Raimundo e povoados adjacentes. Seja
bem-vindo, vereador Adonias, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa,
e eu sempre digo que o vereador no município é também um deputado
municipal. E aqui escutando bem todas as suas reivindicações para a
cidade de Pedreiras, como para essa região que também liga até o
município de Joselândia, principalmente naquela MA tão importante,
que é a MA João do Vale, do nosso Maranhense do Século. E nós
sabemos que nós temos trechos ali naquela estrada, onde V.Exa. trouxe
fotos, vídeos, de erosões e alguns buracos que ali têm aparecido no uso
frequente daquela estrada tão importante da nossa região. E recebemos
suas reivindicações e iremos levar junto ao Secretário Clayton Noleto
para que possa, o mais rápido possível, antes mesmo do inverno, para
que não agrave mais ainda a condição da estrada seja feita uma
manutenção rápida e urgente. Também o vereador Adonias da cidade
de Pedreiras trouxe demandas referentes ao ensino estadual no povoado
de Marianópolis, onde nós sabemos das dificuldades que o Brasil está
passando, que o estado do Maranhão está passando, mas também nós
não poderemos deixar que uma unidade escolar tão importante estadual,
no povoado de Marianópolis, seja extinta dali. Nós vamos conversar
com o Secretário Felipe Camarão, que é um secretário atuante, é um
secretário que tem dado bastante atenção na educação do nosso estado,

e conversar com ele para ver se a gente tem meios, Deputado Glalbert
Cutrim, e formas de a gente manter aquela unidade escolar no povoado
Marianópolis. Marianópolis, para os senhores deputados que não
conhecem, não sabem, é o maior povoado da cidade de Pedreiras. É um
povoado importante que nós temos e nós temos que avançar, avançar
tanto na área da educação, avançar na área da saúde, como também de
infraestrutura. Então ao ver, ao invés de a gente, na conversa, na reunião
com o Secretário Felipe Camarão, de extinguir a educação estadual
naquele povoado, nós vamos pedir que seja construída uma Escola
Digna maior ainda no povoado de Marianópolis, porque como foi dito
aqui, Deputado Neto Evangelista, é o maior povoado da cidade de
Pedreiras. Eu já participei em várias inaugurações da Escola Digna
Maranhão afora. E nós tivemos assim vários povoados menores, muito
menores do que o de Marianópolis, a construção e ampliação às vezes
de colégios como é feito pelo Estado as Escolas Dignas. Então, a gente
pede também que o povoado de Marianópolis seja atendido. É muito
importante para a sociedade pedreirense, principalmente para as
pessoas ali da zona rural. Então, parabéns, Vereador Adonias Quineiro,
pelo seu trabalho, um vereador atuante, um vereador que não foge à
luta. Um vereador que dá um assistencialismo, a sua presença, dentro
daquela região, também na sede, na cidade de Pedreiras, aprovando leis
ali que são importantes e rejeitando-as, quando não é de interesse da
população, e ali na região, onde eu venho falando que liga Pedreiras a
Joselândia, todos os povoados ali interligados, V.Exa. faz um grande
trabalho. É presente, às vezes a gente vê as pessoas menos favorecidas,
as pessoas mais carentes, V. Ex.ª transportando no seu carro, levando
um doente ali, como aqui mesmo agora em São Luís V. Ex.ª veio trazer
um enfermo aqui para o hospital, porque a pessoa não tinha condição
de fretar um carro. E o munícipio de Pedreiras não oferece esse
assistencialismo. É uma saúde que vem precária, é uma saúde que vem
sofrendo bastante e o gestor inoperante, sem conhecimento de causa,
Deputado Edivaldo Holanda, não faz nada. Eu não entendo por que os
outros municípios ali da região de Pedreiras, como Lima Campos,
Trizidela do Vale e outras cidades mais que têm os royalties do gás
natural, estão se desenvolvendo e o de Pedreiras está caindo, a cidade
está caindo em um descrédito e, principalmente, não avança mais. É
uma cidade que realmente está sofrendo muito por meio de um gestor
que nunca foi qualificado para gerir nada e aí a população sofre. Mas
nós temos trabalho bastante, eu com outros parlamentares como o
Vereador Adonias Quineiro, no município de Pedreiras, para que a
gente possa alavancar realmente a saúde, a infraestrutura,
principalmente a seguridade alimentar que são projetos, são obras que
foram reivindicações do deputado estadual Vinícius Louro, como Corpo
de Bombeiros na cidade de Trizidela do Vale que beneficia toda a
região, como o Restaurante Popular da cidade de Pedreiras, como a
massa asfáltica que foi colocada com O Mais Asfalto na cidade de
Pedreiras e R$ 600 mil de nossas emendas que hoje, graças a Deus,
graças ao Governador Flávio Dino, ao Deputado Vinícius Louro e ao
Vereador Adonias, o povoado de Marianópolis, Deputado Antônio
Pereira, está todo asfaltada, com um asfalto de qualidade, meio-fio e
sarjeta. É uma forma que nós temos que trabalhar, é com presencialismo
e, principalmente, cumprindo com todas as nossas promessas de
campanha. Então, Vereador, parabéns, conte sempre com o Deputado
Vinícius Louro e estaremos juntos para uma Pedreiras melhor e que
realmente a Princesa do Mearim se torne, ainda mais, a Rainha do
Médio Mearim. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Quero aqui fazer um registro também ao
querido amigo Vereador Adonias, seja muito bem-vindo, meu amigo.
Lá no povoado de Marianópolis também tenho um grande amigo,
vereador, seu amigo de luta e parceiro pelas causas justas lá daquele
belíssimo povoado que é o Vereador Gard, fica aqui também, leve meu
abraço para ele. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP. Deputado Rildo Amaral, por oito
minutos, com direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão

do orador) – Bom dia a todos. Cumprimento os Deputados na pessoa
do meu amigo irmão, Vice-Presidente desta Casa Deputado Glalbert
Cutrim. Senhores, quero destacar hoje, Guigui, lá de Imperatriz, meu
amigo, destacar hoje que esta Casa a partir de amanhã será palco do
Parlamento Estudantil Maranhense, onde 21 estudantes das escolas
públicas estaduais foram escolhidos como deputados escolares,
deputados-mirins. E apresentarão projetos, Deputado Antônio Pereira,
que foram aprovados na disputa de muitos, Deputado Zito Rolim,
para ver quais seriam aprovados aqui. E destaco hoje a presença do
deputado parlamentar estudantil, da cidade de Imperatriz, Antônio
Kaefferson, que está aqui junto com o seu pai fazendo-se presente, em
que apresentou um projeto que pode virar lei nesse estado, assim
como os demais estudantes que apresentaram, e ele é o único da regional
de Imperatriz, mesmo sendo morador de Buritirana, reside e estuda na
cidade de Imperatriz, na escola Nascimento de Moraes. E ele fez um
projeto de lei, Senhor Presidente, que diz que estabelece o dever de
prestação de serviço ou comunitários para a obtenção de créditos
necessários à formação superior nas universidades públicas do estado
do Maranhão. Um importante projeto que, se virar lei, mostra que os
estudantes maranhenses estão ajudando a pensar esse estado, estão
ajudando a pensar a realidade da nossa sociedade. E convido os
deputados que estiverem presentes amanhã na capital São Luís, que
venham prestigiá-los, que venham mostrar para o estado do Maranhão
que esse convênio da Assembleia Legislativa, na pessoa do nosso
Presidente Othelino, e a Secretaria de Educação traz para cá pensadores
do futuro, traz pensadores que serão o futuro do nosso Estado.
Cumprimento-o e cumprimento com ele todos os candidatos que
concorreram, especialmente os que tiveram os seus projetos aprovados,
que trazem para cá um novo jeito de pensar a política maranhense na
questão juvenil. Um forte abraço e que essas pessoas ajudem a
contribuir. Mas também trago para cá o meu reclame que enquanto não
ajudarem a resolver a entrada da cidade de Imperatriz na BR-010, que
hoje se encontra estrangulada, estrangulada por falta de conclusão da
duplicação da BR- 010 do trecho que vai do distrito do Bananal no
município de Ribeirãozinho, até Imperatriz. Inadmissível que a segunda
maior cidade do Estado, onde dá o acesso à capital do Pará, onde dá
acesso à capital do Estado do Maranhão e diversas outras importantes
cidades do Maranhão como Açailândia e Santa Inês, a gente encontre
todo o caos na entrada e saída da cidade, por falta da duplicação. E pior
ainda, sem recurso para a conclusão da obra. Obra essa que pode e
deve, vereador de Açailândia aqui presente, Jales, onde eu já agradeço
a presença. Deve resolver um problema sistemático do trânsito urbano
na BR-010 de Imperatriz. Todo o Estado do Tocantins, nos seus trechos
urbanos, Deputado Neto Evangelista, a bancada federal de deputados
e de senadores já fez a duplicação. E de uma cidade de Imperatriz que
tem o maior comércio do Estado, e agora durante o Natal vai piorar
ainda o tráfego ali. Hoje é mais fácil entrar na grande ilha de São Luís,
que só tem uma única entrada, do que entrar na cidade de Imperatriz.
Fruto do que representa comercialmente e na prestação de serviço a
nossa cidade. E a gente não vê a bancada federal se mobilizar para que
bote recursos diante do todo o caos que se encontra o DNIT. Fica aqui
o meu protesto, que BR-010 seja resolvido o seu trecho urbano de
Imperatriz, o mais breve possível. O Natal agora tende a ser um caos
por conta que Imperatriz se transforma mais ainda no centro comercial,
onde as pessoas procuram para resolver seus problemas e fazer suas
compras de Natal. E desde o dia 1º de dezembro agora, a gente tem que
se preparar para a dificuldade no trânsito. Um forte abraço! Viva o
Parlamento Estudantil! Viva o Maranhão! Viva o Brasil! Um forte
abraço!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputado Rildo. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há oradores inscritos.

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

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

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 02.12.2019

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

Cutrim.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Hélio
Soares, Pastor Cavalcante, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wendell Lages
e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra
aos Senhores Deputados: Duarte Júnior, Rigo Teles e Wellington do
Curso. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação em único turno das Medidas Provisórias nºs:
299/2019 (Mensagem nº 090/2019), de autoria do Poder Executivo,
altera a lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a
contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do Inciso IX do Art. 19, da Constituição Estadual  e  Medida Provisória
nº 300/2019 (Mensagem nº 091/2019), de autoria do Poder Executivo,
dispõe sobre o subsídio dos servidores do subgrupo atividades de
Polícia Civil. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC), estas Medidas Provisórias foram
aprovadas e encaminhadas à promulgação. Em segundo turno, regime
de prioridade, com pareceres favoráveis da CCJC e das Comissões de
Mérito, foram aprovados e encaminhados à sanção governamental os
Projetos de Lei Complementar n°  001/19, (Mensagem nº 01/2019), do
Poder Judiciário, que altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos
a vagar de depositário, de distribuidor e de escrivão de serventia judiciária
constante do anexo único da Lei Complementar nº 125/09 e  008/19,
também de autoria do Poder Judiciário, (Mensagem n° 12/19), que
altera e acrescenta dispositivo à Lei Complementar n° 14, de dezembro
de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão). Em segundo turno, tramitação ordinária, com parecer
favorável da CCJC, foram aprovados e encaminhados a sanção
governamental os Projetos de Lei n°s: 407/19, do Deputado Fernando
Pessoa, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria da Penha
nas Escolas Estaduais do Estado do Maranhão e 428/19, do Deputado
Neto Evangelista, que dispõe sobre a proteção às gestantes participantes
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de concursos públicos estaduais, este último com parecer favorável
também da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho. Ainda em segundo turno, tramitação ordinária,
com parecer favorável da CCJC, foram aprovados e encaminhados à
promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nº 076/19, do
Deputado Fernando Pessoa, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” ao Senhor Wilson Luiz Barbosa Ribeiro e
137/19, da Deputada Daniella Tema, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Capitão de Mar e Guerra, Márcio
Ramalho Dutra e Mello. Em primeiro turno, tramitação ordinária, com
parecer favorável da CCJC, foi aprovado o Projeto de Resolução
Legislativa nº 117/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede
o título  de Cidadão Maranhense ao Senhor Ulisses Schwarz Viana. O
Projeto de Lei nº 192/19, de autoria do Deputado Wendell Lages foi
transferido devido à ausência do autor. Em seguida, foi apreciado o
recurso do Deputado Wellington do Curso contra a decisão da Mesa
que indeferiu o Requerimento nº 678/2019, de sua autoria. O Plenário
rejeitou o referido recurso, mantendo a decisão da Mesa. Na sequência,
foram aprovados os Requerimentos nºs: 683/19, do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando que seja votado em regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 559/19, de sua autoria; 684 e 698/19, do Deputado Doutor
Yglésio, para que sejam votados em regime de urgência, os Projetos de
Lei nºs: 522 e 560/19, ambos de sua autoria; 685/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, subscrito pelos Deputados Professor Marco
Aurélio e Wellington do Curso, encaminhando mensagem de
congratulações e aplausos ao Doutor Natalino Salgado Filho, por sua
posse como Reitor da Universidade Federal do Maranhão–UFMA;
696/19, do Deputado Rafael Leitoa, para que seja realizada uma Sessão
Solene para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Ulisses Schwarz Viana; 700/19, do Deputado Fernando Pessoa,
solicitando que seja votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 117/19, bem como
o Projeto de Lei nº 137/19, ambos de autoria do Deputado Rafael
Leitoa e 701 e 702/9, do Deputado Roberto Costa, também solicitando
que sejam votados em regime de urgência os Projetos de Lei
Complementar nºs: 015 e 016/19, de autoria da Defensoria Pública  e
do Ministério Público, respectivamente. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos n°s: 693 e 694/19, ambos do
Deputado Wendell Lages, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 11 e 14 de novembro, do
corrente ano; 695/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duaillibe,
enviando mensagens de condolências a Senhora Diana dos Santos Batista
e família, pelo seu falecimento do seu esposo, Senhor Elias de Sousa
Almeida ocorrido no dia 15 de novembro do corrente e 697/19, da
Deputada Andreia Rezende, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias referentes ao mês de outubro do ano em curso,
conforme atestado médico. Sendo indeferido pela Mesa o Requerimento
699/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Senhor Raimundo Nonato
de Carvalho Lago Júnior, solicitando a relação de funcionários,
distribuídos por municipalidades, que foram identificados em situação
de acúmulo de cargos, funções e empregos públicos. em não sendo
possível a divulgação de seus nomes, que nos encaminhe, pelo menos,
os municípios que se encontram em situação de funcionalismo irregular.
Por força de acordo das lideranças foram apreciados na Presente Ordem
do Dia e aprovados: em primeiro e segundo turnos, regime de urgência
os Projetos de Lei Complementar n°s: 015/19, do Ministério Público,
que acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 86/2005,
adequando-a aos termos do § 2º do artigo 98 da Constituição da Federal
e 016/19, da Defensoria Pública, que inclui dispositivo à Lei
Complementar nº 168/2014 para destinar percentuais dos valores
efetivamente devidos de emolumentos para a Defensoria Pública do
Estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis das competentes
Comissões Técnicas estes projetos foram encaminhados à sanção
governamental; Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
foi aprovado e também encaminhado à sanção governamental o Projeto
de Lei n° 559/19, do Deputado Rafael Leitoa, que modifica a Lei nº

10.411/15. Ainda em primeiro e segundo turno, regime de urgência, foi
aprovado e encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de
emenda o Projeto de Lei  n° 137/19, do Deputado Rafael Leitoa, que
dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas.
Por fim, o Plenário aprovou em segundo turno, tramitação ordinária o
Projeto de Resolução Legislativa nº 117/19, do Deputado Rafael Leitoa,
que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Ulisses
Schwarz Viana. Com parecer favorável da CCJC, este projeto foi
encaminhado à promulgação. Na forma regimental foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 704/2019, do
Deputado Duarte Júnior; 705/19, do Deputado Carlinhos Florêncio e
706/19, do Deputado Ariston. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos,
o Deputado Zé Inácio Lula e Deputada Mical Damasceno falaram pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado César Pires
falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição. As demais agremiações
declinaram de usar o 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, 27 de novembro de 2019.

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

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

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ariston, Felipe
dos Pneus, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio,
Rigo Teles, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé
Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente,
que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos Senhores
Deputados: Roberto Costa e César Pires. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia e suspendeu a Sessão para que as competentes Comissões
emitissem parecer sobre o Projeto de Lei nº 522/2019, de autoria do
Deputado Yglésio. Na sequência, o Presidente informou que o referido
Projeto de Lei foi provisoriamente retirado de pauta para análise
posterior de forma mais detalhada, conforme acordado entre o autor e
os membros das Comissões. Em ato contínuo, o Plenário aprovou o
Requerimento nº 706/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 579/2019. O
Projeto de Lei nº 192/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages
bem como os Requerimentos nºs: 703/2019, de autoria do Deputado
Ariston e 704/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior foram
transferidos para a próxima Sessão em virtude da ausência dos
respectivos autores. Submetido a apreciação da Mesa, foi deferido o
Requerimento n° 705/2019, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, para que seja justificada a sua ausência das sessões plenárias
realizadas no período de 07 a 17 de novembro, do corrente ano, por
motivo de tratamento de saúde conforme atestado médico. Por força
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de acordo de lideranças, com parecer favorável das competentes
Comissões, foi apreciado na presente Ordem do Dia, o Projeto de Lei
nº 579/2019, de autoria da Mesa Diretora que, dispõe sobre o reajuste
dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que
em regime de urgência, foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 707/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno; 708/2019, de autoria da Deputada
Daniella Tema; 709, 710, 711, 712, 713 e 714/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; 715 e 718/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio; 716 e 717/2019, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Roberto Costa. No tempo dos Partidos e Blocos,
os Deputados Zé Inácio Lula e Rafael Leitoa falaram pelo Bloco
Parlamentar do Maranhão. As demais agremiações declinaram de usar
o tempo a elas destinado. Inscrita no Expediente Final, a Deputada
Mical Damasceno declinou do uso da palavra. 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, 28 de novembro de 2019.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 17h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento nº 584/2019, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio
Lula, em comemoração aos 110 anos do Ensino Tecnológico no
Maranhão. Convido para compor a Mesa o Magnífico Reitor Francisco
Roberto Brandão, Reitor do Instituto Federal do Maranhão. Convido
o Magnífico Reitor Jhonatan Almada, Reitor do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA. Convido o professor José
Ferreira Costa, primeiro Reitor do Ifma, no período de 2004 a 2012.
Convido o professor Lima, Diretor do Cefet no período de1998 a
2001, e deputado estadual no período de 2002 a 2011. Convido a
professora Valéria Martins, Reitora do Ifma no período de abril a
outubro de 2012. Convido Luca Freitas, aluno do curso de
Eletroeletrônica do Campus São José de Ribamar, representando todos
os alunos do Ifma. Convido todos para assistirem a um vídeo sobre a
história da Rede Federal de Ensino Tecnológico. Concedo a palavra ao
Senhor Zé Inácio Lula, autor do Requerimento de Convocação desta
sessão, que vai falar em nome do Poder Legislativo.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - Exmo. Senhor
Deputado Roberto Costa que hora preside esta sessão. Magnifico
Reitor Francisco Roberto Brandão, Reitor do Instituto Federal do
Maranhão – Ifma. Magnífico Reitor Jhonatan Almada, Reitor do
Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão - Iema,
aqui representando também o Governador Flávio Dino. Professor José
Pereira Costa, Primeiro Reitor do Ifma no período de 2004 a 2012.
Nosso amigo e companheiro Zé Costa, muito obrigado por ter vindo.
Professor Lima, diretor do Cefet no período de 1998 a 2001 e também
nosso colega deputado estadual que aqui representou o povo do
Maranhão, por um bom período. Professora Valéria Martins, Reitora
do Ifma no período de abril a outubro de 2012. E Luca Freitas, aluno
do curso de Eletroeletrônica, do campus São José de Ribamar, que aqui
representa todos os alunos da rede Ifma de ensino. Muito obrigado
por você aqui representar os alunos do Ifma do Maranhão todo. Para
ser fiel à história dos 110 anos, eu vou fazer um discurso por escrito,
vou pedir a paciência de vocês, tentarei não ser muito longo, tentarei
ser breve, mas é importante relatar o que aconteceu, pelo menos nesses
últimos anos, nessa construção da história do Ifma. Começo fazendo
referência a vários professores e diretores que estão aqui. Eu estou
com a voz um pouco embaçada, mas é por uma justa razão. Nesse final
de semana, eu estava no congresso do meu partido, Congresso Nacional

do PT, Partido dos Trabalhadores, também sou flamenguista, e tive a
honra de comemorar duas vezes o título da Libertadores e do Brasileiro.
Para quem gosta de futebol e torce e também se envolve em debates em
plenária, em congresso, acaba que a gente fica com a voz um pouco
comprometida. Mas quero, dado o momento da história que estamos
vivenciando dessa importância para nós que fazemos essa homenagem,
eu quero citar nominalmente todos aqueles que estão em cargos de
direção comandando essa revolução da educação tecnológica no Estado
do Maranhão. Para isso, peço a permissão de todos vocês para citar o
nome do senhor Agenor Almeida Filho, diretor executivo do Instituto
Federal do Maranhão; o senhor Carlos César Teixeira Ferreira, Pró-
reitor de Planejamento e Desenvolvimento do Instituto Federal do
Maranhão; Fernando Antônio Carvalho de Lima, Pró-reitor de Extensão
do Instituto Federal do Maranhão; Natilene Mesquita Brito, Pró-reitora
de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Maranhão; Ximena
Paula Nunes Bandeira Maia da Silva, Pró-reitora do Instituto Federal
do Maranhão; Andersom Oliveira da Silva, Diretor-Geral do Ifma,
Campus Coelho Neto; Aristóteles de Almeida Lacerda Neto, Diretor-
Geral do Ifma, Campus Santa Inês; Cláudio Leão Torres, Diretor-
Geral do Ifma, Campus São Luís, no Monte Castelo; Ebenezer de
Almeida Araújo, Diretor do Centro de Referência Educacional de
Vitorino Freire; Francisco Alberto Gonçalves Filho, Diretor-Geral do
Ifma, Campus Grajaú; Jânio Fernandes da Silva, Diretor-Geral do Ifma,
Campus São Raimundo da Mangabeira; João da Paixão Soares, Diretor-
Geral do Ifma, Campus Caxias; José Cardoso de Sousa Filho, Diretor-
Geral do Ifma, Campus Caxias. José Cardoso de Sousa Filho, Diretor-
Geral do Ifma - Campus Pedreiras. José Valdir Damasceno, diretor
geral do Ifma - Campus Barreirinhas. José Herbert Ferreira da Silva,
Diretor-Geral do Ifma - Campus Açailândia. Lucimeire Amorim Castro,
Diretora-Geral do Ifma - Campus São Luís - Maracanã. Madalena de
Sousa Neves, Diretora-Geral do Ifma - Campus Avançado de Rosário.
Marco Antônio Goiabeira Torreão, Diretor-Geral do Ifma - Campus
São José de Ribamar. Maron Stanley Gomes, Diretor-Geral do Ifma -
Campus Bacabal. Paulo Batalha Gonçalves, Diretor-Geral do Ifma -
Campus São Luís - Centro Histórico. Raimundo Pinho Godinho, Diretor-
Geral do Ifma - Campus Araioses. Samuel Saraiva Gomes Barroso,
Diretor do Centro de Referência Educacional de Colinas. Saulo Cardoso,
Diretor-Geral do Ifma - Campus Imperatriz. Vandeberg Pereira Araújo,
Diretor-Geral do Ifma - Campus Pinheiro, da nossa querida Baixada.
Vilson de Almeida Sousa, Diretor-Geral do Ifma - Campus Buriticupu.
Francisco Inaldo Lima Lisboa, Diretor do Ifma - Campus Itapecuru-
Mirim. Lúcio César Nascimento Sousa, Diretor-Geral do Ifma, Campus
avançado Porto Franco; Marinete Moura da Silva, Diretora-Geral do
Ifma, campus Barra do Corda; Davina Camelo Chaves, Diretor-Geral
do Ifma Campus Zé Doca; Adailton dos Reis Silva, Diretor-Geral do
Campus Alcântara e por último Washington Luís Conceição, Pró-Reitor
de Administração do Instituto Federal do Maranhão. Todos que foram
citados nos deram a honra de estar nesse momento aqui presentes
fazendo parte dessa Sessão Solene e aos demais que não puderam
comparecer da mesma forma estendemos as homenagens porque todos
vocês fazem parte dessa construção histórica para a educação brasileira,
para educação maranhense. Inicio agora o meu pronunciamento fazendo
referência aos deputados que estão aqui, não só ao deputado Roberto
Costa, que está presidindo a Mesa, presidindo esta Sessão Solene,
assim como o deputado Marco Aurélio, que também se faz presente,
professor Marco Aurélio, e outros deputados que já estiveram aqui
presentes, mas esta homenagem de todos nós, deputados, do Parlamento
maranhense. Quero também mais uma vez destacar a presença do
nosso magnífico reitor Roberto Brandão, também mais uma saudação
calorosa a todos os pró-reitores que aqui estão presentes, os diretores
dos 29 Campi do Ifma, presentes no plenário, estimados professores
e professoras que estão presentes, fazem a história do Ifma no
Maranhão, estudantes, público em geral, mais uma vez, boa noite a
todos e quero antes de tudo agradecer a Deus por ter dado a mim esta
oportunidade como filho de trabalhadores da Baixada maranhense que
por falta de uma boa escola profissionalizante na nossa região não
tiveram uma profissão definida, mas, com imenso esforço, meus pais
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me mandaram para esta capital, me matricularam numa escola e me
deram uma formação profissional em nível superior. É bem verdade, eu
sempre destaco isso, quando eu vim para cá para São Luís já foi para
fazer o segundo grau, o ensino médio, estudei até a 8ª série na cidade de
Bequimão. Hoje, eu ocupo esta tribuna na qualidade de deputado
estadual eleito por um partido cuja a base é formada por trabalhadores
para prestar uma justa homenagem ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, o Ifma, que, neste ano de 2019,
completa 110 anos de fundação com um trabalho que só nos enche de
orgulho por sua concepção de sempre estar focado na formação de
trabalhadores e, sobretudo, na inclusão de filhos de famílias mais pobres
que necessitam se qualificar ou requalificar para o mercado de trabalho.
Apenas para fazer um breve resgate histórico acerca do modelo de
ensino tecnológico profissional existente no Brasil e em particular este
aqui, que nós estamos tratando agora do Instituto Federal do Maranhão,
se faz necessário retornar às origens desse modelo de ensino no país,
rever seus os objetivos fundadores e as circunstâncias histórico políticas
que conduziram determinados líderes políticos a investirem em um
sistema de ensino capaz de oferecer educação profissional. Preparar
jovens para o mercado de trabalho e promover a inserção social desses
jovens pela via do trabalho, visto que antes, por falta de conhecimento
profissional, muitos deixavam de ter acesso ao trabalho digno e de
produzir suas próprias condições de subsistência e também contribuir
com o sustento de suas famílias. O primeiro grande ato dessa história
foi inscrito no ano 1909 sob Decreto nº 7.566, o ato fundador coube a
um político filho de um trabalhador, pedreiro da cidade de Campos
dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, vice-presidente à época,
vice-presidente da República que, com a morte do Presidente Afonso
Pena, assumiu a Presidência da República. Nilo Peçanha era um mulato
de origem pobre que preocupado com a educação dos filhos, dos
trabalhadores brasileiros oprimidos, plantou a semente de uma das
políticas mais exitosas de educação no Brasil. Três meses após assumir
a Presidência da República, Nilo Peçanha cria 19 escolas técnicas nas
capitais do Brasil, marcando a atuação direta do Governo Federal no
ramo de ensino profissionalizante, cuja introdução, desde esse mesmo
decreto, o Presidente justificava afirmando: “Se torna necessário não
só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável
preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho
profícuo que os afastará da ociosidade, da escola do vício e também do
crime”. No Maranhão essa instituição foi identificada com vários nomes.
O primeiro foi Escola de Aprendizes Artífices, depois Escola Técnica
de São Luís, que com a evolução se chamou Escola Técnica Federal do
Maranhão. E no ano de 1989, a Escola Técnica Federal do Maranhão
foi transformada, pela Lei nº 7.863, em Centro Federal de Educação
Tecnológica do Maranhão, o antigo e famoso Cefet. O segundo ato
marcante dessa memorável instituição foi descrito no início deste século,
quase 100 anos depois da sua fundação, por outro operário, Presidente,
Luís Inácio Lula da Silva, que como Nilo Peçanha também teve a
lucidez de perceber o desenvolvimento deste país passava
obrigatoriamente pelo sucesso de um revolucionário sistema de
educação e, no meio deste, pela formação de trabalhadores para interagir
com as novas tecnologias e operar a maquinaria produtiva, seja no
meio urbano como no meio rural. Luís Inácio Lula da Silva recebeu no
início do período de governo, do Partido dos Trabalhadores, um
conjunto de instituições formado por escolas agrotécnicas, escolas
técnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica, constituído por
140 unidades distribuídas em quase todos os Estados, menos no Estado
do Amapá, no Acre, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Aqui
no Maranhão, nessa fase, nós contávamos com um Cefet instalado no
bairro do Monte Castelo, em São Luís, e uma unidade descentralizada
na cidade de Imperatriz, além de duas escolas agrotécnicas federais,
uma localizada na cidade de Codó e a outra localizada também aqui em
São Luís. Pela visão e ação do governo Lula em levar educação
profissional e tecnológica para todas as regiões deste país, ele que teve
de reescrever artigos relativos ao Decreto, que eu citei anteriormente,
restritivo de uma lei sancionada pelo governo anterior, na verdade pelo
Governo de Fernando Henrique Cardoso, que proibia a criação de

novas escolas técnicas. Então Lula teve que reescrever as leis para que
a gente pudesse ter campos espalhados hoje no Brasil todo. Para termos
ideia da evolução, senhoras e senhores aqui presentes, de 2009 a 2012
foram construídas 140 escolas técnicas no país, enquanto que no
Governo do PT, entre 2003 e 2016, o Ministério da Educação
concretizou a construção de mais de 500 novas unidades referentes ao
plano de expansão da educação profissional. Então totalizando 644
Campi em funcionamento hoje em todo o Brasil. Hoje há uma rede que
é formada por 35 Institutos Federais, 2 CEFETs e o Colégio Pedro II,
oferecendo curso de qualificação, ensino médio integrado, cursos
superiores de tecnologia, licenciatura, engenharia e agronomia. A rede
federal da educação profissional, científica e tecnológica, tornou-se
para o mundo um dos maiores exemplos de política educacional pelo
sucesso do ensino de ciência e tecnologia com a inclusão em escolas
públicas. No Maranhão esse sucesso só foi possível pelo trabalho e
dedicação dos seus dirigentes, do corpo docente, técnicos
administrativos e demais trabalhadores. Quero aproveitar aqui a
oportunidade para destacar a atuação de alguns nomes importantes
que fizeram e fazem parte dessa história de progresso da educação
tecnológica do nosso Estado: o professor Ronald Carvalho, aqui
representado por sua filha a professora Valéria Martins. Foi um grande
educador que dirigiu a então Escola Técnica Federal do Maranhão por
mais de 20 anos e um dos grandes professores de História e cidadão
dedicado ao esporte. Como sucessor ao professor Ronald tivemos um
ex-aluno, professor Celso Leal, que foi o último diretor da Escola
Técnica e primeiro diretor do Cefet. Em seguida tivemos o professor
Domerval Moreira Filho, hoje aposentado, mas que deu uma grande
contribuição ao ensino tecnológico no nosso Estado, seguido pelo
professor e Ex-deputado Dr. José Lima que aqui se faz presente. Eu
quero mais uma vez destacar a sua presença e parabenizá-lo pela sua
contribuição ao instituto. Por conta do crescimento devido à atuação
do governo federal na pasta da educação tecnológica, mais uma vez a
instituição passou por um processo de reorganização. Para isso, foram
criados, em dezembro de 2008, os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia. No Maranhão, o instituto teve origem com a
integração da Escola Agrotécnica Federal de Codó, então dirigida pelo
professor Fábio Lustosa, pela Escola Agrotécnica Federal de São Luís,
dirigida pelo professor Vespeziano da Hora, e a Escola Agrotécnica
Federal de São Raimundo das Mangabeiras, então dirigida pelo professor
Carlos Firmino, além do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Maranhão, Cefet, na época dirigido pelo professor Zé Costa que
passou a ser reitor da nova instituição chamada Ifma. A gestão do
professor Zé Costa, que vai de 2004 a 2012, deu-se na fase áurea de
investimentos na política educacional profissional e tecnológica no
Maranhão fomentada pelo governo Lula. A estrutura física em nosso
estado saltou de quatro pontos de presença para mais de 20 campus,
saindo de 3.500 alunos matriculados, em 2004, para 24.000 alunos, em
2012. E esses números não pararam de crescer até os dias de hoje.
Quando sua gestão encerra, assume a reitora, professora Valéria, que,
interinamente, teve a missão de continuar acompanhando as expansões
até a eleição do reitor atual, nosso nobre amigo, Magnífico Professor,
Reitor Roberto Brandão, a quem cumprimento e parabenizo mais uma
vez pelo brilhante trabalho que tem realizado à frente desta instituição
que até hoje continua construindo e multiplicando educação tecnológica
no nosso estado. Sob a gestão do professor Roberto Brandão,
atualmente o Ifma oferece cerca de três mil vagas ao ano para os seus
511 cursos cadastrados na plataforma Nilo Peçanha, do MEC, e a
quantidade de alunos matriculados já supera os 33 mil alunos em cursos
presenciais orientados por um efetivo de 1.130 professores. A rede
Ifma chega atualmente a 29 municípios com campus estruturados em
quase todos os demais por meio do programa de educação a distância.
Então, com a educação a distância, o Ifma consegue atingir o número
considerável de municípios maranhenses, o que garante o melhor
aprendizado ao estudante e capacitação para o mercado de trabalho,
oferecendo cursos técnicos de acordo com as demandas e necessidades
de cada localidade. Um orgulho para todos nós, maranhenses. Senhores
e senhoras, vale lembrar que, no período do governo Lula e do governo
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Dilma, governo do PT, que vimos florescer, neste País, a maior expansão
dos Institutos Federais da história do Brasil. O governo atual tem
adotado medidas ameaçadoras ao pleno funcionamento dos institutos
federais, as quais estão sendo sentidas pelo Ifma, como o corte em seu
orçamento, o que compromete a política de expansão do ensino
tecnológico no Brasil e impõe desafios aos trabalhadores docentes e
dirigentes que auxiliam o Magnífico Reitor Roberto Brandão a conduzir
esse trabalho de forma brilhante. Destaco que, por várias vezes, usei a
tribuna aqui da Assembleia também para denunciar os cortes feitos
pelo governo federal ao orçamento dos institutos federais de todo o
País e, aqui no Maranhão, não foi diferente. Cortes que, na época,
atingiram mais de 30% ou quase 40% do orçamento do Instituto Federal.
De tal forma, não fosse a pressão popular, a pressão social e, sobretudo,
o empenho dos reitores e dos alunos que foram para a rua contra os
cortes na educação brasileira, talvez não teríamos revertido essa que
seria uma catástrofe para a continuidade do ensino do Ifma em nossos
país. Nesta oportunidade em que realizamos esta sessão solene para
externar o respeito e a admiração da presidência desta Casa e de todos
os parlamentares que, neste momento, tenho a honra de representar,
quero parabenizar o Ifma pelos 110 anos de luta pela educação
transformadora dos maranhenses, ressaltando que as senhoras e os
senhores têm um aliado nesta Casa para junto com vocês seguir na luta
contra os cortes na educação, maldosamente “ensentados” pelo governo
Bolsonaro e defender o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, por quê? É como diz o nosso ex-Presidente
Lula “Não tem como ter um país desenvolvido sem investir na
educação”. Não aos cortes na educação! Parabéns, reitor, ex-reitores,
pró-reitores, diretores gerais, professoras, professores, administrativos
e alunos que constroem essa história de sucesso todos os dias. Parabéns
ao Ifma e à rede federal de educação tecnológica! Viva a educação! Viva
o Ifma! Estamos na luta. Muito obrigado. E, mais uma vez, boa noite.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Quero registrar aqui também a presença também
do nosso querido Deputado Marco Aurélio, que também tem sido
assim um baluarte em defesa da educação do nosso Estado, da educação
também na cidade de Imperatriz que tem pautado no seu mandato
também no fortalecimento dela. Concedo a palavra à aluna Camila
Pedrosa, presidente da Ubes.

A SENHORA CAMILA PEDROSA – Boa noite a todos e a
todas. Começo saudando a Mesa, na pessoa do Exmo. Reitor do Ifma,
Roberto Brandão, do magnífico reitor do Iema, Jhonatan Almada, do
caríssimo companheiro e amigo Lucas Freitas. Um boa noite a todos e
todas presentes, aos diretores, pró-reitores, aos convidados e
observadores. Com muito orgulho e com muito prazer que eu vos falo
hoje em nome da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.
Entidade essa que é a maior de representatividade secundarista na
América Latina. Hoje, com muita honra, eu tenho orgulho de fazer
parte da direção nacional, da mesma, na pasta de escolas técnicas, onde
a gente trata diretamente com a educação tecnológica não só do estado
do Maranhão como em nível nacional, em nível de Brasil, mas eu não
posso esquecer que para adentrar a essa pasta, eu primeiro tive que
entrar no Instituto Federal do Maranhão, lá em 2016, onde o mesmo
me abriu portas, uma dessas foi adentrar ao Grêmio Estudantil Edson
Luís, que hoje está na gestão da Adara, que está presente aqui também,
assim de 2016 a 2018, o Instituto Federal do Maranhão me formou. E
eu não digo isso só enquanto ensino técnico, também não digo isso só
enquanto ensino médio, falo como cidadã, como pessoa, como alguém
que faz movimento estudantil por amor e por acreditar em um Brasil
melhor e uma educação para todos e para todas. O Instituto Federal de
Educação, o Instituto Estadual de Educação, todos esses contribuem
para um importante papel dos jovens dentro da sociedade formando
assim mentes pensantes, dando a oportunidade dos jovens sair da
escola tendo uma formação técnica, tendo uma formação,
concomitantemente, ao ensino médio podendo adentrar depois dali a
uma universidade, mas também num mercado de trabalho. Hoje, com

as condições em que a gente vive em nosso estado é muito importante
que o jovem possa trabalhar, logo após o ensino médio. E é por isso
que hoje nós estamos comemorando aqui esses 110 anos de ensino
tecnológico e é importante a presença de todos, e é importante a presença
do meu amigo na Mesa também, o Luca, que é presidente do Ifma do
Campus de São José de Ribamar. E é importante que a gente continue
fazendo esse trabalho, o trabalho que o reitor Roberto Brandão faz, o
trabalho que o reitor Jhonatan Almada faz e todos aqueles e aquelas
que contribuem para esse processo. Tive já a honra de visitar alguns
institutos federais, aqui do Maranhão, do Campus em Santa Inês, do
Campus Rosário, onde a gente construiu grêmios e hoje a gente faz
isso, roda o Maranhão levando o movimento estudantil para valorizar
a escola técnica, valorizar dessa forma todo o ensino que a gente
construiu, todo o legado dos institutos federais e institutos estaduais,
todo o legado que a educação tecnológica transforma no Maranhão,
tudo aquilo que a gente vive e tudo aquilo que a gente ainda tem para
viver e agora eu falo enquanto ex-aluna de um campus do Instituto
Federal, onde eu já falei que ele me formou, eu falo enquanto diretora
da UBES, mas eu falo principalmente enquanto pessoa que acompanha
a política e que sabe o quanto é importante a educação tecnológica para
dentro do nosso estado. Hoje eu agradeço a todos que estão aqui, esse
é um momento muito importante, não só para mim, não só para os
alunos, não só para os diretores, mas para a sociedade. Nós sabemos,
que acompanhamos de perto o quanto o Maranhão melhorou depois
da escola técnica, depois de um ensino de qualidade, depois que o
jovem pode adentrar o ensino público e ser formado com qualidade e o
quanto nós devemos ainda lutar, porque muito já foi feito, mas muito
ainda tem que se fazer. Não há sequer uma batalha na história deste
país que a juventude não tenha ido de vanguarda, que a juventude não
tenha protagonizado. Por isso hoje eu falo em nome de uma juventude
que se ergue para derrotar tudo que não nos representa. Eu falo em
nome de uma juventude que luta e que sonha por um Brasil melhor. Eu
falo em nome de uma juventude que não se cala. Por isso nós estamos
aqui para defender o legado da educação. Carregamos bandeiras,
carregamos bandeiras de movimentos sociais, mas eu falo com certeza
que a nossa principal bandeira é a bandeira da educação. É para isso
que nós estamos aqui, é para isso que construímos Grêmios, que nós
construímos Centros Acadêmicos, que nós construímos Diretórios
Centrais. É para isso, para a educação, para uma educação de qualidade
e para que as próximas gerações terminem o trabalho que a gente está
começando. O Maranhão hoje é referência tanto em movimento
estudantil quanto em escolas técnicas. Hoje a gente faz um trabalho
muito árduo, mas que no final vale a pena. Porque construir movimento
estudantil dentro de uma Escola Técnica é algo gratificante. Construir
um movimento estudantil e falar de jovem para jovem, fazer com que
os alunos se sintam representados, fazer com que os alunos tenham
voz, fazer com que cada vez mais o jovem participe ativamente da
sociedade, como a gente tem aqui, nesta solenidade, vários jovens
presentes. Não existe escola se não existir aluno. Se os alunos são os
principais dentro de uma escola, se os alunos são os que fazem a
escola, a escola tem que ser representativa para eles. E o ensino
tecnológico no Maranhão vem fazendo isso, vem dando cultura, vem
dando esporte, vem dando lazer e vem dando educação de qualidade, o
que o jovem precisa para passar o dia na escola. É com muita honra,
hoje, que eu falo isso a vocês e digo que não é preciso de muito para
que a gente consiga revolucionar, a gente consegue revolucionar com
pouco, basta querer e se dedicar. Muito obrigada pela oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Antes de chamar o próximo orador, eu quero
apenas fazer um comentário muito rápido. Primeiro, da nossa alegria
de estarmos aqui presidindo esta sessão, primeiro porque o Ifma tem
também uma passagem da minha vida muito próxima e até hoje foi uma
experiência muito marcante. Eu inclusive tenho uma tia que ainda trabalha
no Ifma, foi aluna da Escola Técnica Federal, é odontóloga, Aparecida,
uma tia muito querida e depois dela eu também fui aluno, não da Escola
Técnica, mas do Centro Federal de Educação Tecnológica. E uma das
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amizades que eu tenho assim construído durante muitos anos e que
permanece são de três amigos meus, também que foram colegas meus
no Cefet. Um é Denílson, Dr. Denílson Almeida, hoje ele é cardiologista
aqui em São Luís, o outro é Ricardo, inclusive é Superintendente dos
Correios no Maranhão e o outro é Armando, que hoje é funcionário do
TRE, mas mora em Imperatriz, mas são amizades assim que foram
extremamente marcantes na minha vida e a gente permanece da amizade
do Cefet até hoje. E vivenciei toda a experiência do Cefet na sua
totalidade, eu digo não só na formação mais acima de tudo também na
construção nossa, pessoal, de ter vivido. Eu estava dizendo aqui para
o professor Roberto, que participei do JEMs pelo Cefet. Uma das
alegrias que eu tive, que eu sempre gostei muito do 7 de setembro e o
Cefet, a Escola Técnica quando participava do desfile da Raça no dia 5
era também um momento extremamente marcante. Eu também desfilei
naquele tempo, assim para mim foi um motivo de orgulho porque
estudar na Escola Técnica, depois no Cefet sempre foi motivo de
orgulho para todas as pessoas, porque sempre foi uma referência. Nós
falamos assim: ah, o quanto é importante o ensino tecnológico. É uma
verdade. Mas o quanto era importante o ensino tecnológico nesses
anos que a Escola Técnica, o Cefet, terminaram sendo na verdade a
grande mola propulsora do ensino profissionalizante, eu não digo só
no Estado, mas acima de tudo em São Luís, porque o Campus de São
Luís era, digamos assim, a referência. E se não me engano, era São Luís
depois houve o Campus de Imperatriz. Então hoje a gente consegue ter
o acesso facilitado ao ensino tecnológico, ao ensino técnico, mas naquele
tempo a Escola Técnica, o Cefet sempre foi assim, era o desejo de todo
aluno, de toda a família ter um filho na Escola Técnica, era como se a
gente tivesse se encaminhado na vida. Então eu quero parabenizar aqui
o Deputado Zé Inácio pela proposta de fazer uma justa homenagem a
uma instituição que todos nós devemos reverências, não só de quem
estudou mas, acima de tudo, por tudo aquilo que ela construiu de
fortalecimento educacional em nosso estado. Em função disso, eu até
olhei aqui a nossa amiga também que acabou de usar a palavra, a
Camila Pedrosa, que falou em nome da União Brasileira dos Estudantes,
eu também fui dirigente da União dos Estudantes Secundaristas, fiz
movimento e lembro que umas das primeiras motivações que eu tive na
minha vida em relação também ao Movimento Estudantil foi pelo
Grêmio do Cefet. Se eu não me engano, perguntou o Fernando Silva,
que é assessor também do Deputado Zé Inácio que presidia na época,
em 1990, depois ele também foi ser presidente da União Municipal
dos Estudantes Secundaristas. Então, eu quero dizer da minha alegria,
da minha satisfação, inclusive interna, de poder vivenciar este momento
dessa instituição que também contribuiu para a minha formação não
apenas como estudante, mas, acima de tudo, como homem. Então, eu
fico muito feliz e não poderia deixar de fazer essa declaração também
de amor a essa instituição e convidar o Deputado Zé Inácio para que
ele possa dar prosseguimento a essa sessão presidindo a sessão pelo
gesto que ele teve de sabedoria e de sensibilidade em fazer essa justa
homenagem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Deputado
Roberto Costa, que estava presidindo a sessão, mas que tem outro
compromisso agora. Nós voltamos a presidir a sessão. Passo a palavra
agora ao senhor professor José Ferreira Costa, Ex-reitor do Ifma.

O SENHOR JOSÉ PEREIRA COSTA – Ilustríssimo Deputado
Zé Inácio. Magnífico Reitor do Instituto Federal do Maranhão,
Professor Roberto Brandão. Magnífico Reitor do Instituto Estadual
do Maranhão, Professor Jonathan. Professora Valéria, Ex-reitora e
Dirigente Continuada do Instituto Federal do Maranhão. Professor
Lima, Ex-diretor Geral do Cefet Maranhão. Lucas, estudante da Rede
Federal de Educação Tecnológica aqui no Maranhão, representando a
classe estudantil nessa honrada Mesa. Meus queridos professores,
professoras, técnicos administrativos, demais colaboradores do
Instituto Federal do Maranhão, alunos aqui presentes, especialmente
os pró-reitores que fazem a direção dessa instituição e os diretores

gerais que abrilhantam essa festa idealizada pelo digno Deputado Zé
Inácio, que teve a sabedoria e a sensibilidade de fazer uma homenagem
a essa instituição, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão. Confesso a vocês que eu nem sabia que me sentaria
nesta Mesa e, principalmente, falaria sobre isso, então não me preparei
para esta fala, mas, como costumo falar pouco, eu vou me comportar
para dar um fechamento a essa minha fala. Dizer da satisfação de
alguém como eu que foi aluno dessa rede quando se chamava Escola
Técnica Federal do Maranhão, ainda cheguei a ser professor da própria
Escola Técnica Federal do Maranhão, depois ela foi transformada em
Centro Federal da Educação Tecnológica do Maranhão. Eu estava lá na
fase de transformação da Escola Técnica em Cefet, continuamos a
história pelo Cefet e, já no final da história cefetiana, eu havia sido
escolhido pelos meus colegas como diretor geral e ali nós fizemos a
transição como diretor geral do Cefet, fizemos a transição para o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Na
época, havia um movimento em toda rede federal de transformação dos
Cefets em Universidades Tecnológicas do Maranhão. Aqui no
Maranhão, não era diferente, nós tínhamos um exemplo nacional que
era o Cefet do Paraná que havia sido transformado em Universidade
Tecnológica do Paraná, e os maranhenses também queriam transformar
o Cefet na Universidade Tecnológica do Estado do Maranhão. Aprouve
ao Ministério da Educação apresentar um projeto que conseguia reunir
os interesses das diferentes instituições, onde estavam os CEFETs,
onde estavam as escolas técnicas, as escolas agrotécnicas, algumas
unidades de ensino descentralizadas. Enfim, criar um modelo de
institucionalidade que pudesse atender os interesses de todos e provocar
um grande processo de expansão dessa rede em todo o Brasil criando
uma certa harmonia em seu funcionamento não só no Estado, mas em
todos os Estados da Federação. E assim criou-se o Instituto Federal do
Maranhão e a Rede Federal da Educação Tecnológica com 35 Institutos
Federais no Brasil, alguns Estados naturalmente têm mais de um
Instituto. No Maranhão, nós continuamos apenas com o chamado
Instituto Federal do Maranhão com 29 Campi, e um número maior de
unidades de Educação à Distância chegando aí a cerca de 80 polos de
presença do Instituto Federal, através da educação à distância e das
sedes físicas e estendendo-se para todo o Estado, não só através dos
polos de educação à distância, mas com matrículas de alunos de outros
municípios que se apresentam em cada um desses polos, aqui citados,
como cerca de 70, 80 polos pontos de presença da educação à distância
do Instituto Federal do Maranhão. Portanto, eu como membro
participante dessa história, como aluno, como professor, como diretor,
como reitor e até a chegar a presidente do Conselho Nacional de
Dirigentes, na fase do Cefet, eu sou uma pessoa que me sinto
extremamente contemplado e feliz quando nos reunimos para falar da
educação profissional e para falar do Instituto Federal do Maranhão,
porque tenho eu consciência da felicidade que cada família têm ao
matricular um dos seus alunos em cada canto desse distribuído pelo
interior do Maranhão. Eu que vim de Zé Doca para estudar em São
Luís, na Escola Técnica, os meus colegas ficaram para trás e do meu
povoado quase ninguém chegou, e para não ser tão forte com eles, eu
digo quase ninguém, porque parece que ninguém do meu povoado, que
quando eu digo que sou de Zé Doca, eu coloco para me situar
geopoliticamente no Estado. Porque, na verdade, eu sou de um povoado,
mas do meu povoado, na minha época, ninguém chegou a um curso
superior. Meu pai teve, como disse aqui o Deputado Zé Inácio, que os
pais dele, por meio de um grande esforço o trouxeram para estudar em
São Luís, assim aconteceu comigo também. E nós tivemos a felicidade,
Deputado Zé Inácio, de fazer uma grande expansão, de ser protagonista
de uma grande expansão, de um sistema de modelos de ensino que é sui
generis no mundo, que articula a educação desde os cursos de educação
iniciada e continuada em nível básico. A graduação e a pós-graduação,
mestrado e doutorado e em nenhum outro país no mundo se conhece
um sistema que por dentro da matrícula você consiga sair da educação
básica e chegar a pós-graduação em stricto sensu. E nós sermos
protagonistas de um trabalho, de um projeto ousado como esse que
aconteceu no Maranhão e que continua acontecendo e a cada dia as
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nossas matrículas crescem e os resultados aparecem, as famílias estão
felizes, quando a gente sabe que no interior muitas famílias fazem
promessa pra ver os seus filhos aprovados. O que se tem notícia é que
após o processo de seleção seja para os cursos de nível médio, seja
para os cursos de nível superior muitas famílias mandam celebrar missa
para agradecer a Deus pela graça alcançada, os evangélicos dirigirem
cultos pela graça alcançada. E, enfim, a expressão da felicidade da
população maranhense por ter uma Unidade dessa Instituição na sua
cidade, nas suas regiões. Portanto, eu me sinto feliz por estra aqui
como ex-dirigente está usando essa tribuna nesse momento para
agradecer ao Deputado Zé Inácio, mais uma vez, pela sensibilidade de
nos convocar para essa sessão solene e pela felicidade de encontrar
aqui, Deputado, a classe dirigente dessa Instituição que veio prestigiar
o seu convite, que veio demonstrar para a Assembleia Legislativa, para
os Deputados do Maranhão que nós temos um grupo dirigente entrosado
que está realmente vivendo a realidade dessa Instituição e querendo
demonstrar que lá na sua cidade, lá onde eles estão atuando, nós estamos
fazendo a melhor educação profissional. E como diz numa fase que é
cunhada nos ônibus da nossa Instituição: “formam-se aqui os melhores
profissionais do Maranhão”. E esse é o trabalho que todos esses
professores, gestores e técnicos administrativos estão fazendo pelo
Maranhão afora. Muito obrigado pela oportunidade e que continue o
grande trabalho do Instituto Federal do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Nós que agradecemos professor Zé Costa, não só pela
sua presença, mas também com relação à sua fala. Passo agora a palavra
ao senhor professor Lima, que também além de ter tido uma grande
passagem pelo Ifma foi deputado, teve uma passagem também por
esta Casa Legislativa. Com a palavra o professor Lima.

O SENHOR PROFESSOR LIMA – Boa noite a todos. Exmo.
Senhor Deputado Zé Inácio Lula, autor da proposição e Presidente
desta Sessão Solene. Magnífico Reitor Francisco Roberto Brandão,
Reitor do Instituto Federal do Maranhão, o Ifma. Professor José
Ferreira Costa, Primeiro Reitor do Ifma no período de 2004 a 2012.
Magnífico Reitor Jhonatan Almada, Reitor do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão – Iema. E aqui eu gostaria de fazer
uma referência ao nosso Governador Flávio Dino, do nosso Partido
PCdoB, que teve uma visão histórica de criar uma instituição estadual
que não fosse apenas de ensino de Ciência, mas que pudesse levar o
ensino técnico e tecnológico. Professora Valéria Martins, Reitora do
Ifma, no período de abril a outubro de 2012. Valéria, eu gostaria aqui de
fazer uma lembrança. Um jovem de 26 anos teve a honra de ser recebido
pelo seu pai, com aquela simplicidade, com aquela humildade o professor
Ronald Carvalho conquistava todos os corações. Luca Freitas, aluno
do curso de Eletroeletrônica do Campus de São José de Ribamar,
representando todos os alunos do Ifma. Senhores, a minha satisfação é
imensurável dos dois lados. Primeiro de estar em uma Casa onde eu
passei 10 anos. E aqui faço referência ao Bráulio que está ali, Presidente
da Mesa, ao Gonzaga também que ajuda a Mesa e as demais moças que
fazem parte do Cerimonial desta Casa. Também, ao mesmo tempo, de
encontrar os amigos da nossa querida instituição que passou por vários
nomes, da antiga Escola Técnica Federal que eu fui aluno. Em 1975
entrei na Escola Federal, sai em 1977. Em 1978 passei em Química
Licenciatura, depois passei em Engenharia Elétrica, Mestrado em Física,
doutorado em Engenharia de Materiais. Diretor do Cefet, Deputado
por dois mandatos. Mas dizer também que esta Casa, por meio do
Deputado Zé Inácio, está de parabéns de toda vez relembrar a década
do ensino profissionalizante e agora 110 anos da educação profissional,
no convite a educação tecnológica. Nós que fazemos essa instituição,
que tivemos várias oportunidades geradas pela nossa instituição, tanto
como ensino técnico, tanto como ensino superior, porque se não fosse
o ensino técnico não estaríamos no superior e nem na pós-graduação.
Satisfação de fazer o Mestrado na Paraíba, em João Pessoa, satisfação
de estar aqui com o amigo Gedeon que fez o Doutorado em Engenharia
de Materiais e, hoje, nós temos a pós-graduação, o mestrado em

Engenharia de Materiais. Satisfação de formarmos três mil professores
em convênio com várias prefeituras onde tenho a satisfação de um
deles estar aqui hoje, que é o professor Agenor. Muito obrigado,
professor, e prefeito no município de Mirinzal. Continuação no concurso
de Mestrado e depois Doutorado em convênio com Cuba, convênio
com Alemanha. Reforma de todo o Cefet que estava em uma situação
difícil, por meio do Proep, recurso do FAT. Quantas coisas fizemos,
Madalena, minha vice-diretora, que eu faço homenagem a todas as
mulheres na noite de hoje. Uma salva de palmas às mulheres, gente.
Tantas conquistas foram feitas, mas quero agradecer a Deus, parabenizar
mais uma vez esta Casa e a todos os diretores do Cefet, servidores,
todos que fazem e compõem esta grande instituição que tem o seu
ensino médio comparado aos países ricos da Europa e dos Estados
Unidos, o que demonstra claramente, e aqui eu quero puxar um pouco
para o meu lado, para a minha sardinha, que meu projeto é federalizar
todas as escolas do Brasil. Federalizando todas as escolas do Brasil,
que tenhamos um único projeto pedagógico, um único projeto de gestão
e uma educação de qualidade que torne este País rico, desenvolvido e
com orgulho de ser uma nação e ter cidadãos que sejam aqueles que
amem o seu país. É uma pena que muitas vezes nós passemos por
governos que fazem política de governo, mas não fazem política do
Estado. Porém, esta instituição faz política de Estado. Meu muito
obrigado e que Deus abençoe a todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Obrigado, professor Lima. Passamos a palavra ao
Magnífico Reitor Jhonatan Almada, do IEMA.

O SENHOR REITOR DO IEMA JHONATAN ALMADA –
Boa noite. Agradecer ao Deputado Zé Inácio pelo convite para
participar dessa homenagem pelos 110 Anos da Rede Federal. Uma
primeira colocação importante é que o maior atestado da qualidade do
trabalho que vocês fazem é o discurso da estudante de vocês, a Camila,
que é diretora da Ubes. O discurso dela é a prova concreta da qualidade
do ensino oferecido no Instituto Federal do Maranhão, na Rede Federal
de Educação Profissional Científica e Tecnológica, porque ela aqui e
todos os estudantes são, na representação que ela fez, o objetivo, o
fruto, o sentido da existência de qualquer instituição de ensino, o que
justifica nós estarmos aqui, o que justifica a União, o Estado ou o
Município pagar os nossos salários e fazer o investimento, que ainda
é pouco, deve-se dizer. Em torno desses 110 anos, eu pensei aqui em
três temas para falar rapidamente com vocês, para falar, sobretudo, em
respeito aos dirigentes porque vocês são uma instituição que está com
110 anos, o Iema fez agora cinco, ou melhor, vai fazer cinco, então a
gente é uma criança ainda comparando com o Instituto Federal. Vocês
têm pessoas da estatura da professora Valéria, do professor Zé Costa,
professor Lima, professor Brandão no seu quadro de dirigentes, todos
vocês que estão aqui e que são também dirigentes do instituto, então
vocês têm uma história que precisa ser respeitada. O primeiro tema é
o acesso ao Maranhão que tem mais de 390 mil matrículas no nível
médio, sendo apenas 10% delas na educação profissional, então um
pouco mais de 38 mil. Desses 38 mil, uma parte expressiva é estudante
do Instituto Federal ou do Sistema “S”, 10% é do Iema. Então, nós
temos um mundo ainda por expandir e por crescer para que a gente
possa chegar próximo a países como Alemanha, França e Coreia do
Sul, onde a matrícula do nível médio regular é muito pequena, quase
não existe, porque quase todo mundo se encaminha para a educação
profissional. O segundo ponto que eu acho que toca todos nós, dessa
conjuntura difícil que o país atravessa e todas as instituições federais
e que afeta também os estados e municípios, é o tema do financiamento.
Vocês vão dizer que já foi feito um grande investimento, o nosso custeio
é alto, mas vocês têm que lembrar que há uma organização para a
cooperações de desenvolvimento econômico, que é o CDE, cujo
relatório que ela publicou este ano de 2019, que é o relatório anual que
eles publicam, diz que os países avançados do mundo investem em
média por ano 10 mil dólares no ensino médio técnico, e o Brasil
investe 4.100 dólares. Então nós estamos muito longe ainda do que
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deve ser investido na educação profissional. Esse é um ponto. O terceiro
ponto que já foi citado sobre a qualidade, um dado mais importante,
um estudo recente publicado pela fundação Lema e pela iniciativa de
estudos e desenvolvimento educacional analisou 5.042 escolas do Brasil
inteiro para buscar a seguinte resposta: qual dessas 5.042 escolas
consegue de fato ensinar o jovem que vem de um nível socioeconômico
mais baixo, que é vulnerável, que precisa ser incluindo e que vem com
as enormes lacunas das redes municipais de ensino, que são muito
ruins no Brasil todo. Dessas 5.042 escolas, eles só encontraram 100
que conseguem fazer esse trabalho. Dessas 100, 62 eram escolas
técnicas. Das 62, 40 do Ceará, porque a rede ela não incluiu, a pesquisa
não incluiu a rede federal e no Ceará e Pernambuco são os dois melhores
sistemas de educação básica do Brasil hoje. Então, esse é um ponto, a
qualidade ela não pode ser questionada porque ela realmente é muito
boa e os estudos cada vez mais identificam. O Iema se espelhou no
Ifma, o Governador Flávio Dino ao decidir criar um Instituto Estadual,
ele olhou a experiência do Instituto Federal, inclusive um professor de
vocês foi nosso primeiro diretor, professor Francisco. E esse fato, ele
se inspirou nessa criação, a partir do depoimento de uma jovem que
disse que não conseguiu entrar no Ifma, porque não é fácil, o número
de vagas não atende à demanda; a demanda é muito maior. Então por
essa motivação dessa estudante, ele decidiu criar o Instituto Estadual,
que tem uma atuação complementar à rede federal. Nós temos que
estar onde o Ifma não está, é claro que às vezes coincide de estarmos
juntos no mesmo município, como São José de Ribamar, mas é bom
porque aí a gente coopera com Ribamar; Ribamar coopera conosco,
eles usam nossa quadra, nós vamos lá e fazemos atividades com eles
ou no Itaqui-Bacanga, a gente divide o laboratório, compartilha os
experimentos, os equipamentos ou lá em Barra do Corda, onde a gente
também já fez doação de equipamentos. Então, são instituições irmãs,
nasceram com esse objetivo de levar educação profissional, científica e
tecnológica. E espero que esta união com professor Roberto, ela se
consolide cada vez mais, que a gente possa assinar nosso termo de
cooperação, porque acho que é o momento. Por fim, meus amigos,
para não cansar mais vocês, agradecer muito ao Deputado Zé Inácio,
parabenizar pela iniciativa, pela ideia, parabéns, muito importante
sempre valorizar a educação, quando parte do poder político é muito
mais significativo. Agradecer ao Deputado Roberto Costa também que
esteve aqui, o Deputado Marco Aurélio pelo trabalho que faz. São
Deputados na área da educação; professor Brandão, nossos reitor do
Ifma, agradecer muito, desejar a vocês sucesso, mais 110 anos e que a
gente possa, não eu aqui nesse lugar do Iema, em outro local, outra
pessoa que eu não tenho vocação para oligarca. Eu espero que outra
pessoa, daqui a 100 anos, possa ocupar esta tribuna e comemorar
junto com vocês os 210 anos da rede federal e os 100 anos do Instituto
Estadual. Espero que isto aconteça. Vida longa à rede federal, vida
longa ao Ifma, parabéns a vocês, sucesso!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Obrigado Jhonatan Almada e também o parabenizo
pelo grande trabalho que se faz à frente do IEMA, contribuindo com o
Governo Flávio Dino na formação dos jovens no ensino de formação
profissional. Passamos a palavra agora ao magnífico reitor Roberto
Brandão.

O SENHOR REITOR ROBERTO BRANDÃO - Zé Costa
falou que ia falar pouco, o Deputado Zé Inácio disse que não ia falar
muito e acabou falando pouco, foi o trocadilho que ele fez, mas,
independente disso, vamos para uma rápida conversa e conversar sobre
o Instituto Federal do Maranhão. É uma temática que nos agrada muito.
Primeiro, uma saudação especial ao Excelentíssimo Senhor Deputado
Estadual, Presidente da Mesa dos trabalhos da Sessão, Deputado Zé
Inácio e autor da Sessão Solene, que faz o encontro com os 110 anos,
a comemoração dos 110 anos, da rede federal de educação científica e
tecnológica, aqui no Maranhão. A todos que compõem a Mesa, ao
estudante Lucas, ao ex-Deputado Lima, ex-gestor do Cefet, ao magnífico
reitor Jhonatan. Ele não falou, mas ele tem uma esposa no Ifma, a

esposa dele é professora do Centro Histórico e ele não falou e por isso
que ele veio dizer que é do Ifma, Zé Inácio, eu estava dizendo para o Zé
Inácio, emenda, Zé Inácio, faz aí e por isso que eu confundi. Mas,
magnífico reitor e a instituição parceira, a Iema, aos magníficos reitores
Zé Costa e Valéria, aos nossos pró-reitores, diretores gerais, aos
professores, aos técnicos administrativos, aos nossos estudantes, aos
professores, gestores, ex-gestores, gestores também da educação e
parlamentares. Aqui tem o ex-vereador Batista Botelho, quero fazer
uma saudação especial a você com muito respeito, Botelho, aqui de
São Luís, vereador do nosso município. Ao nosso deputado estadual
Marco Aurélio. E por falar em Marco Aurélio, há um ano e meio,
Marco Aurélio, nós estávamos nesta tribuna aqui da Assembleia, naquele
momento provocado por V. Ex.ª onde traz o abraço fraterno e amigo ao
Instituto Federal do Maranhão e diz da importância do que é o Ifma
para o Estado do Maranhão. Passa-se o ano de 2018, entramos 2019,
estamos em comemoração aos 110 anos e o Deputado Zé Inácio vem
abraçar o Instituto Federal e a Rede Federal e assim somar cada vez
mais esforços. A sua fala, o seu dinamismo, o eco que faz atingir toda
a região Sul do Maranhão e Região Tocantina e, quiçá, o Estado do
Maranhão, com o Deputado Zé Inácio que traz esse conjunto de forças
para que o Instituto Federal do Maranhão possa, cada vez mais, dizer
a toda população do Maranhão o que nós estamos aqui fazendo, o que
viemos aqui fazer, que é fazer educação de qualidade, é fazer a educação,
é transformar vidas, é tirar os bolsões de misérias do nosso Estado em
um momento com alento maior. Mas o Deputado Zé Inácio já fez uma
panorâmica do histórico e não vou aqui resgatar esse histórico, não
vou ser repetitivo, mas sim afirmativo. Então o Instituto Federal do
Maranhão, que é composto por essas autarquias antigas, essa história
toda da Escola de Aprendizes Artífices até o Cefet, o Colégio Agrícola,
a Escola Agrotécnica Federal de São Luís também chegando nesse
contexto, a Escola Agrotécnica Federal de Codó e a Escola Agrotécnica
Federal de São Raimundo das Mangabeiras faz com que a gente tenha
esse grande poderio que é o Instituto Federal do Maranhão, que nós
vimos no vídeo com cerca de 40 mil alunos, com 3.300 servidores,
entre professores e técnicos administrativos, pulsando a educação
profissional e tecnológica em nosso Estado. Temos essa plêiade de
cursos e cursos técnicos, cursos superiores que fazem o diferencial.
Mas eu queria colocar um diferencial maior, um pouco mais, que é a
questão da inclusão. O Instituto Federal do Maranhão consegue enxergar
onde poucos ainda enxergam, quiçá o Instituto Federal do Maranhão
pudesse enxergar um pouco mais, pudesse abrir mais espaço, pudesse
abrir mais vagas para que mais pessoas, mais cidadãos maranhenses,
mais cidadãos brasileiros pudessem estar tendo a oportunidade de
fazer uma educação, adentrar ao Instituto Federal. Seja ele por qualquer
necessidade que precise, o Instituto Federal do Maranhão está
engatinhando para que possa receber de braços abertos, de coração
aberto esses maranhenses para estarem se sentindo incluídos e
participarem do processo de formação de cada um de nós. Então esse
diferencial, esse algo mais, o Instituto Federal bate em vários programas,
em várias ações para que a gente tente, ao longo dos anos, ao longo das
caminhadas em todos os pontos, em todos os rincões do Estados,
fazer com que esses diretores que estão aqui, que foram mencionados,
tão bem mencionados pelo Deputado Zé Inácio que representa o
Instituto Federal lá na ponta, possa estar dizendo às comunidades:
‘Venham, venham estudar no Instituto Federal do Maranhão’. Quando
abre um auditório de um Campus para uma reunião com pais, para uma
reunião com entidades de classe, reunião com a sociedade daquela
comunidade que vive e as pessoas sair dizendo, Zé Costa: “Será que
meu filho pode estudar naquela escola? Aquela escola é muito cara
para o meu filho”. E aquela reunião, aquela ida, naquele momento, ao
Instituto Federal, seja qual campus for, faz com que a pessoa
desmistifique essa ideia de que aquilo é impossível para meu filho. E aí
começa todo um trabalho de agregação de valores e o Instituto Federal
do Maranhão passa a ter um aluno que veio revolucionar vidas. Eu
estava há 15 dias, nós fizemos uma viagem, uma missão internacional
e passamos por Portugal. Em Portugal, cidade do Porto, o Instituto
com convênio com Politécnico do Porto, lá nós temos 15 alunos nosso
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fazendo experimento, passando três meses custeados pela comunidade
europeia, paga em euros. Recursos oriundos de convênios que o Instituto
Federal, a nível de internacionalização, conseguiu já evoluir. E lá tem
uma aluna, uma aluna nossa, filha de Mirador, lá perto de Colinas, viu
Samuel? Filha de Mirador e os pais moram hoje em Orozimbo.
Orozimbo é povoado, de Pastos Bons. Mora em Orozimbo, os pais
dela, ela conseguiu com muita luta fazer o ensino fundamental. Depois
ela veio fazer ensino médio no Instituto Federal do Maranhão, no
Campus Monte Castelo. Passou no seletivo, por essas caminhadas já
representadas aqui pelos nossos diretores, ex-gestores, e hoje ela faz
graduação e está fazendo pesquisa aplicada em alto grau no Instituto
Politécnico do Porto, em Portugal, falando em inglês. O idioma padrão
é inglês, apesar de ser em Portugal. Esse pequeno exemplo nós vamos
encontrar em vários Campus, ou em todos os Campus. Nós vamos
encontrar o esforço de cada um e chegar a ter a sua vida transformada.
Mas a sua vida transformada como cidadão, e como falou a Camila, um
cidadão completo porque sai com o conhecimento específico da área,
mas também sai com a formação política e cidadã, independentemente.
Nós temos essa ideia de que quem faz movimento estudantil é aluno
que não estuda, mas todos os nossos alunos têm espelhos, têm
referências. Se fosse assim, o nosso Governador, que saiu do Movimento
Estudantil, sempre foi primeiro aluno em tudo e não faria as duas
coisas. A Camila, como exemplo, com a fala que ela fez aqui, como
representante da Ubes, tem essa formação e tem essa aplicação. Assim,
os nossos alunos estão se preparando para a vida, são os futuros
gestores desses municípios que têm dificuldades de formação de pessoas,
não só para o mundo educacional, mas para preparar os gestores
daqueles municípios, seja no Executivo, seja adentrando pelo Judiciário,
seja adentrando pelo Legislativo. Precisamos de qualidade, precisamos
de novas cabeças, e o Instituto Federal do Maranhão e as escolas que
têm esse olhar chegam a essas regiões com esse propósito. Por isso
que nós estamos satisfeitos, alegres, contentes e estamos sendo
homenageados, não só pelos 110 anos, também pelos 110 anos, mas
pelo que nós deixamos de legado na formação de cidadãos, os variados.
Os múltiplos exemplos estão aí ao longo dos nossos Campus. Basta
pegar qualquer um deles que nós vamos ter exemplo, como esse da
aluna, lá do campus Monte Castelo, que teve a sua origem em
Orozimbo. Antes disso, na cidade de Mirador, com perspectiva
nenhuma para que fosse um diferencial na sociedade e hoje ela está
mudando o cenário. Então, os nossos estudantes que aqui estão, do
Campus de São José de Ribamar, do Campus Maracanã, do Campus
Monte Castelo, do Campus Centro Histórico e dos demais, a gente
sabe a dificuldade de estar aqui, mas que estão representados por esses
alunos do novíssimo Campus de São José de Ribamar. A maioria aqui
permaneceu, tem sim sinalizações de aplicação do resultado concreto
dos cursos que vocês escolheram na formação da vida de vocês. E
assim, Deputado Zé Inácio, nós saímos deste momento cada vez mais
fortalecidos para continuar essa grande jornada. Nós temos dificuldades
com a tendência de diminuição de orçamento, de diminuição de projetos,
diminuição de ações, diminuição de programas no sentido quantitativo,
mas continuamos no sentido qualitativo de buscar sempre a melhor
ação entre essas ações. Nós vamos cada vez mais defender isso e todas
as vozes. Não posso deixar de registrar e dizer que, mesmo com as
dificuldades orçamentárias pelas quais passa a rede federal, as
instituições federais, as pessoas não entendem que educação não se
constrói do dia para a noite ou da noite para o dia, é um caminhar
constante, é um aprendizado constante, não adianta querer desfazer
50 anos de construção da educação brasileira, não adianta virem pessoas
que não entendem de educação, falar, dar opinião e desqualificar a
educação brasileira. O Brasil tem uma caminhada, são mais de 50 anos
de processo pedagógico construído e não é um achismo, conceitos e
definições que vão chegar a questionar a qualidade da educação brasileira.
Nós não vamos recuar, nós não vamos nos amedrontar, seja qual for o
gestor da educação que venha ao contrário do que é a proposta do
crescimento da educação brasileira. Então, nós vamos repudiar sempre
que houver. Alguém diz que nós fazemos balbúrdia, alguém diz que nós
plantamos maconha em nossos territórios, alguém diz que nós usamos

o recurso público de forma indigna, que nós usamos e fazemos da
nossa autonomia de instituição aquilo que não é para ser aplicado na
população e na sociedade brasileira. Então, quero deixar registrado,
enquanto gestor do Instituto Federal do Maranhão, enquanto reitor,
enquanto professor, enquanto cidadão, quero dizer que nós não vamos
concordar, em nenhum momento, que haja esse tipo de interferência,
interpelação ou qualquer que seja o conceito dado. Vamos sempre
repudiar e dizer que a educação é uma constante construção, com
ideias diferentes, mas o cenário e o tempo são para nós discutirmos,
debatermos internamente e sairmos com melhorias da própria sociedade,
do próprio maranhense. Com essas palavras quero agradecer mais uma
vez a todos que vieram, que prestigiam esse cenário aqui na Assembleia,
a sessão solene provocada pelo Deputado Zé Inácio, a todos que
vestem a camisa do Instituto Federal do Maranhão. Marco Aurélio, o
Ifma é verde e vermelho e agora nós somos vermelhos. Boa noite a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Obrigado, Brandão, não só pela sua fala, mas pelo
grande trabalho que tem feito à frente da Reitoria do Ifma. Eu passo
agora a palavra ao Deputado Professor Marco Aurélio, que é o último
inscrito para usar da palavra. Só adiantar a vocês que, após a fala do
Marco Aurélio, nós vamos fazer uma pequena homenagem, mas uma
homenagem dada ao reconhecimento do trabalho de vocês, personalizada
aqui, ou seja, em algumas pessoas que nós vamos entregar uma placa
para homenagear o que contribuiu por ter feito parte da história do
Ifma. Com a palavra, o Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente desta Sessão Solene, Deputado Zé Inácio,
Magnífico Reitor Roberto Brandão, querido amigo, é sempre bom vê-
lo nesta Casa e saber também da deferência que V. Ex.ª tem por ela, que
há um ano e meio, nós tivemos uma Sessão Solene aqui e até hoje a sua
foto no perfil é daquele dia aqui desta tribuna, hoje é o dia de mudar a
foto, atualizá-la. Querido Professor Zé Costa, ex-reitor dessa
instituição, que temos imenso respeito, Professora Valéria também ex-
Reitora, Professor Jhonatan Almada, Reitor do Iema, que muito bem
falou e o Professor Lima também falou da inspiração que o Governador
Flávio Dino buscou para criar o Iema, foi exatamente no Instituto
Federal do Maranhão, e foi ali com a expertise do Ifma, de toda a
experiência de vocês, e de companheiros que também ajudaram naquele
primeiro momento, a exemplo do próprio Reitor Roberto Brandão, a
exemplo do Professor Alberto que aqui está, que foi o reitor no primeiro
momento e que fez um grande trabalho e foi cedido por V. Ex.ª, e hoje
dá orgulho ver o Iema também crescendo, a exemplo do Ifma,
fortalecendo essa rede profissionalizante no Estado do Maranhão.
Professor Lima, ex-Deputado Estadual, grande satisfação, nos vimos
no último final de semana, tenho sempre respeito ao trabalho de V.Exa.
Querido aluno Lucas, em seu nome, eu cumprimento todos os
estudantes que aqui estão, o tempo passou, o horário até excedeu, mas
faço questão de parabenizar a permanência de vocês nesta Sessão e
cumprimentar todos os participantes que vêm hoje prestigiar esta
Sessão Solene, que faz uma homenagem mais do que justa desses 110
anos do ensino profissionalizante no Maranhão, que tem a marca
inconfundível da instituição, Instituto Federal, seja com os outros
nomes que tinham, que foram muito bem discorridos aqui, e até chegar
a este momento do Instituto Federal. Faço questão de cumprimentar
grandes amigos da nossa região, a Professora Ximena, que foi importada
aqui por vocês, foi minha professora de probabilidade na Uema, uma
grande amiga. Está aí o Professor Betinho, que faz uma gestão brilhante,
lá em Açailândia; o Professor Alberto, em Grajaú; Professor Pinho
também que foi importado por Araioses e faz um trabalho brilhante lá;
o Wildglan, que é flamenguista, está ali feliz da vida; o Samuel e todos
os companheiros. Mas minha fala não irá ser longa, porque o tempo já
é exíguo. Eu quero apenas testemunhar, porque eu sou um apaixonado
pelo Ifma. Eu tenho inveja dos que me antecederam aqui, que falaram
que foram alunos do Ifma. Vocês tiveram essa oportunidade. Eu não



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019 23
tive, eu cheguei no Maranhão vindo do Pará, eu já tinha terminado o
segundo grau, não tive a oportunidade de ser aluno do Ifma, mas depois
de ser aluno da Uema, eu tive a oportunidade de ser professor,
preparando as gerações que entraram no Ifma. Preparando os meninos
e meninas para fazerem um seletivo ainda no Cefet, depois no Ifma, e
ali eu vi meninos se tornarem gigantes. Eu vi meninos que, de repente,
não tinham ali um horizonte muito claro, e, de repente, com pouco
tempo, ver um horizonte e falar: eu consigo. Com esta base, com um
sonho, com a fé, eu consigo, e vi meninos dali do Ifma entrarem no
ITA, formarem-se em Universidades das melhores do mundo, a exemplo
do Rener, do Roger, que vocês lembram muito bem, que formaram em
Stanford e outro formou em Paris, na melhor Universidade de
Tecnologia da França. Meninos filhos de pobres, de pessoas que não
tinham grande condição financeira, mas que encontraram nesta base o
alicerce para edificar os seus sonhos. Eu vi meninos, a exemplo do
Tiago Marreiros, que eu chamava de Xexeu, que era um menino que ia
para a escola de skate, descolado, ia para o cursinho preparar-se para
o Ifma. No primeiro momento, não queria nada para a vida, reprovou,
mas, de repente, no outro ano voltou com muita dedicação e o Thiago
está formando agora em Medicina, no Rio de Janeiro. Eu vi meninos, a
exemplo do André, que essa experiência me marcou muito forte,
professor Brandão. O pai do André havia falecido poucos meses antes
deste diálogo que eu tive com a mãe dele, a dona Dalva. A dona Dalva
era uma vendedora ambulante nos eventos, nas festas, nos shows e o
André em uma fase muito rebelde, muito difícil que ele estava
atravessando, ela foi comigo lá ao cursinho e pediu o apoio. Ele já tinha
reprovado no seletivo do Ifma quando ele terminou o 9º ano, já estava
no 1º ano do ensino médio, faria, portanto, a segunda vez para voltar
para o 1º ano, caso passasse. Mas ele estava em uma rebeldia muito
grande e ela foi lá ao cursinho e conversou comigo, falou: “meu filho,
eu quero te pedir, eu quero que você faça uma promessa para mim”. E
eu: - O que é, dona Dalva. E ela falou: “os meninos estão todos
encaminhados no estudo, mas o André não está querendo. Eu queria
que você me fizesse uma promessa: que você vai cuidar dele”. Eu fiz
aquela promessa a ela e de forma muito fatal, depois de alguns dias
daquela conversa, ela sofreu um acidente e veio a falecer. E ele ainda
com 15 anos de idade já estava sem o pai e sem a mãe. E aquele menino
eu o tratei como filho e me dediquei para que ele passasse no seletivo
do Ifma, que era o sonho dela. Ele estava em um momento de muita
rebeldia e perdendo o pai e a mãe a coisa complicou. E eu me aproximei
daquela família e dava aulas para aquele menino. Ele ia de manhã, ele ia
à tarde e ele fez o seletivo, e não passou. Mas naquele momento, o
Alberto lembra bem, teve um problema no seletivo, que foi anulado. E
acho que por uma questão de horário, teve outro seletivo e tivemos ali
mais de um mês de preparação. E eu coloquei uma turma só por causa
do André, eu não tinha aluno suficiente, eu coloquei uma turma só por
causa do André. A turma não se pagava, tomei um prejuízo grande e dei
aula demais e a professora de Português, Orleane, deu aula demais e o
meu objetivo era só que o André passasse. E o André passou. O André,
aquele menino que estava em um momento muito difícil, que sofreu
dores que talvez nenhum de nós aqui sofreu, de forma ainda tão jovem
como ele era, ele passou no Ifma, se formou e agora está terminando
um ensino superior no Ifma de Engenharia Elétrica, lá em Imperatriz. É
um homem, está empregado, tem um projeto de vida e acredita nesse
projeto de vida. São histórias iguais a essa, Deputado Zé Inácio, que eu
faço questão de sempre testemunhar. E parabenizar V. Ex.ª pela sensatez
de entrar com este requerimento que garantiu esta sessão, que
homenageia toda essa história. E assim vidas são transformadas. Eu
vejo no Ifma uma escola que de fato é uma referência, porque ela se
preocupa em dar as ferramentas para que o jovem possa sonhar. E
assim cada um de vocês, seja do administrativo, seja da sala de aula,
seja o gestor, seja o reitor, todos tem um papel fundamental. Porque às
vezes o ambiente em que essas crianças e jovens estão não lhes
permitiria sonhar tão grande, não lhes permitiria sonhar tão alto, não
lhes permitiria ver o horizonte com o olhar de águia, mas eles encontram
vocês e, quando encontram vocês, eles passam a sonhar e acreditar que
é possível, porque é possível. E assim, meus amigos e amigas, eu faço

questão de parabenizar essa linda história do Ifma e de toda a rede
profissionalizante do Estado do Maranhão, a rede de ensino tecnológico.
Vocês têm um papel fundamental e que continue assim. Reitor Roberto
Brandão, eu não poderia deixar de homenagear o seu trabalho. No ano
que vem V. Ex.ª conclui uma etapa muito importante, mas deixará
marcada nesta instituição também a sua marca, a sua marca de um
homem dedicado, de um homem que tem vocação para a educação, que
construiu uma influência em Brasília que é fundamental para o
desenvolvimento da instituição. Na sua gestão, o instituto ampliou
bastante, conseguiu estar presente em tantos municípios e isso
transformou a realidade do nosso Estado do Maranhão. É muito
importante essa marca que o reitor Zé Costa, e de todos que o
antecederam, justamente em um momento bom de alinhamento do
Governo Federal que teve essa vocação que V. Ex.ª não desperdiçou a
oportunidade e garantiu o fortalecimento da instituição aqui no
Maranhão. Faço questão de destacar meu amigo Saulo que estava aqui
e todos os amigos. Faço questão de homenagear essa história, história
digna, história bela. Com certeza tem muito mais para ser construído.
Parabenizar e, ao mesmo tempo, fazer a reflexão sobre este momento
difícil de desconstrução de tudo que foi feito na política federal. Não
tem sido fácil nos últimos anos, com um limite de gastos com educação,
com tantas investidas, com contingenciamento. Neste momento pode
faltar recurso, mas não falta o coração de cada um de vocês, e eu tenho
certeza de que essa história ainda vai muito longe. Reitor Jhonatan
Almada, V. Ex.ª falava que, daqui a algum tempo, iremos comemorar os
100 anos do Iema, e eu quero estar lá, velhinho, mas eu quero estar lá
junto com V. Ex.ª, junto com todos vocês. Parabéns. Vocês fazem a
diferença, vocês merecem. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Obrigado. Professor Marco Aurélio. Só destacar que
esta sessão foi transmitida ao vivo pela nossa TV Assembleia e também
foi transmitida ao vivo para o mundo todo pelo site da Assembleia
Legislativa e pelas nossas redes sociais. Para concluir a sessão solene,
nós temos o momento de homenagear algumas pessoas que fizeram
história e que fazem parte dessa história do Ifma. Para isso eu vou
passar a Presidência da Sessão Solene, ao Deputado Marco Aurélio,
para que a gente possa chamar os homenageados e fazer essa homenagem
simbólica, mas é uma homenagem do nosso mandato àqueles que possam
sintetizar, neste momento, a simbologia dessa homenagem aos 110
anos de história do Ifma.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Em nome desta Casa, a gente
agradece a participação de todos e de todas, com certeza, uma linda
cerimônia e a gente faz questão de enaltecer a presença de cada um. E
nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão Solene.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 15h50.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Boa tarde a todos e que Deus seja
louvado. Em nome do povo e invocado a proteção de Deus, declaramos
aberta a Sessão Solene convocada por meio do Requerimento n.º 461/
2019, de autoria do Senhor Deputado César Pires, em comemoração
aos 50 anos do curso de Agronomia da Universidade Estadual do
Maranhão. Convido, para compor a Mesa, o Professor José Rômulo
Travassos Silva, Pró-reitor de Gestão de Pessoas da Uema, neste ato
representando o Reitor da Uema, o Professor Gustavo Costa; Professor
José Augusto Silva Oliveira, Ex-reitor da Universidade Estadual do
Maranhão; Professora Ana Maria Silva Araújo, Diretora do Centro de
Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Maranhão; Professora
Maria Cristina da Silva Mendonça, Diretora do Curso de Agronomia
da Universidade Estadual do Maranhão. Convidamos o Exmo. Senhor
Benedito Terceiro, Deputado Estadual Constituinte. Convidar o Coronel
Carlos Augusto Furtado, Presidente da Academia Maranhense de Letras,



SEGUNDA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
Ciências e Artes Militares. Assistiremos agora a uma apresentação do
Coral Vozes, da UNABI, sobre a coordenação da Professora Efigênia
Magna e regência de Francisco Neumann. Agradecemos a belíssima
apresentação do Coral Vozes, da UNABI. E aproveitamos também a
oportunidade, em nome do Presidente Othelino, Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dos demais Deputados,
a presença de vocês. Agradecemos a presença de vocês na Casa do
Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E esta justa
homenagem que a Assembleia Legislativa presta na tarde de hoje, autor
do requerimento, Deputado César Pires, e que foi aprovado de forma
unânime por todos os Deputados da Assembleia Legislativa. E cabe
fazer o registro dessa aprovação de forma oportuna, em dois momentos.
O primeiro, pela credibilidade, o respeito que o Deputado César Pires
tem pelos demais pares e os demais pares tem pelo Deputado César
Pires e conseguiu a aprovação desse requerimento de forma unânime. E
o segundo, o reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão pelos relevantes serviços prestados pelo Curso de
Agronomia, pelos engenheiros agrônomos do Estado do Maranhão.
Então, na tarde de hoje, a Assembleia Legislativa faz essa justa
homenagem, esse justo reconhecimento e parabenizar, de forma especial,
o amigo, parceiro, ex-reitor da Universidade Estadual do Maranhão,
ex-secretário de Educação do estado e um amigo que nós temos nesta
Casa. E é com muita honra que convidamos o Deputado César Pires
para fazer o uso da palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Que Deus abençoe
todos nós, derrame copiosamente suas bênçãos sem limites sobre os
nossos sonhos, nossa esperança, sobre a história bem contada do Curso
de Agronomia, sobre todos nós aqui presentes. Sua Excelência, o Senhor
Deputado Estadual Wellington do Curso, Presidente desta Sessão
Solene, a quem eu faço os meus agradecimentos pessoais, em nome da
Uema, em nome do Curso de Agronomia também por estar conosco
presidindo essa Sessão; ao professor José Rômulo Travassos Silva,
pró-reitor de Gestão de Pessoas da Uema, nesse ato representando o
Magnífico Reitor Professor Gustavo Costa. Quero parabenizar também
o José Rômulo pelo tratamento que me deu mesmo à distância, eu vim
tive a felicidade de conhecer o Rômulo hoje, mas já me tratava muito
bem, quando dos encaminhamentos de minha aposentadoria, que eu
sei que é igual a de muitos aqui, os que não foram serão também, terão
o mesmo caminho; Professor José Augusto Silva Oliveira é Reitor da
Universidade, tivemos a felicidade de trabalhar juntos na Universidade
Estadual do Maranhão, tive a felicidade de tê-lo como Pró-Reitor, um
dos profissionais mais equilibrados e talentosos que eu tive a felicidade
de trabalhar; Professora Ana Maria Silva Araújo, Diretora do Centro
de Ciências Agrárias, o meu reconhecimento também pela talentosa
administração que fazes. Professora Maria Cristina Silva Mendonça,
Diretora do Curso de Agronomia, meus parabéns pelo exercício do
trabalho, sucesso, professora. Exmo. Senhor Benedito Terceiro,
Deputado Estadual Constituinte, estivemos aqui nos 30 anos, Benedito,
eu já disse que ele não é mais terceiro, que ele é sexto, de tanta solenidade
que o Benedito está por aqui. Mas vamos continuar amigos. Coronel
Carlos Augusto Furtado, Presidente da Academia Maranhense de Letras,
Ciências e Artes Militares, colega de farda e amigo também. Meus
senhores e minhas senhoras, eu quero fazer um reconhecimento ao
curso, porque se eu for citar nomes aqui, são todos de uma
expressividade gigantesca que não cabe no meu coração e seria pequeno
esse espaço aqui para aguentar tanto talento. E fazer de tanto talento
que tem, fazer uma lembrança de quando John Fitzgerald Kennedy
jantava só, numa solenidade que viu tantos talentos e alguém perguntou:
será que presenteava ali, homenageava as pessoas que recebiam o Prêmio
Nobel, em vários campos de concentração de conhecimento? E disse:
Aqui tem maior quantidade de metros quadrados de talentos. E ele
disse: Exceto quando Thomas Jefferson jantava sozinho. Vocês veem
como o conhecimento, o reconhecimento às vezes é grande, mas eu tive
sempre pela Agronomia e desde o meu reitorado que eu sempre vi a
agronomia como a maior concentração de mestres e de doutores na vida
pública naquela universidade desde o início, mas sem motivações da

parte... Eu quero lembrar uma coisa. Eu vi, tenho que falar, não se trata
de uma questão política para lembrar o nome do Dr. Sarney nas inúmeras
vezes em que estivemos juntos. Ele sempre repetia aquele mesmo
discurso e dizia: “Mas eu criei o Porto do Itaqui”, com aquele jeito dele
de falar, “eu patrocinei a ferroviária, o asfalto”, e por aí ele ia, “criei
escolas, criei as universidades, cursos superiores”. E eu ficava assim,
pensando em que o levava a repetir tantas vezes a mesma coisa. Um
dia a curiosidade bateu dentro de mim e perguntei para ele por que
disso, e ele disse: “César, a gente precisa ser lembrado, eu preciso
repetir. As gerações vão se mudando, meu trabalho precisa ser
consagrado, precisa ser encucado no sentimento de cada um. Existe
uma revolta, revolta grande quanto ao meu nome porque não sabem
aquilo que eu fiz”. E a agronomia, quando eu vejo aqui o Lourenço
Tavares Vieira da Silva, faltou Zé Carlos, faltou o Moreira Filho que
deveria estar aqui também conosco, o ex-reitor da Universidade Federal
do Maranhão, que assinaram junto com Dr. Sarney. Mas no teu nome,
Lourenço, eu quero remontar toda essa história, a historiografia
fantástica que tu ajudaste a construir. Talvez seja por isso e por tantas
outras coisas que eu, atendendo aos apelos de Zé Augusto, fizemos
essa homenagem para que ninguém se esqueça daquilo que tu fizeste.
Os teus sonhos são agora consagrados 50 anos depois. Com certeza,
nem eu e nem tu estaremos aqui para presenciar, mas a nossa história
e tua história sempre serão reconhecidas. Em teu nome, eu quero
homenagear todos aqueles que ajudaram e se esforçaram para que
pudessem chegar aqui. Foi talento dessa natureza que construiu outros
talentos que deram sequência a tudo isso que nós estamos assistindo
aqui. Vejo aqui o meu querido César Viana. Sim, senhores, é que foi
construída essa história e, se eu perguntasse agora ou talvez, Lourenço,
tu deves estar passeando, dando asa à tua imaginação, alando os teus
pensamentos e pensando assim: meu Deus, nunca imaginei que eu
poderia ver tantos doutores na minha vida, eu nunca imaginei que ele
tivesse doutorado. Naquela época, a missão institucional era outra, era
de produzir não só conhecimento, mas de produzir o desenvolvimento
onde tivesse o curso de agronomia, mas mudaram as concepções.
Naquele momento daquela concepção que eu sempre digo que é
napoleônica, porque Napoleão era um déspota, mas ele sempre achou
que o desenvolvimento do seu império só seria possível se ele
qualificasse a mão de obra profissional do seu império. E assim ele
botou tudo dentro da universidade para que pudesse refletir melhor o
pensamento qualitativo dele em relação a isso. Tivemos depois, e esse
foi o pensamento geral pelo qual foi criada a Universidade Estadual do
Maranhão, que não foi criada imbuída de um propósito de produção de
conhecimentos e de cientificidade, foi de interiorizar para poder
patrocinar o desenvolvimento, pelo menos foi isso que chegou a mim,
Lourenço, foi isso que chegou a mim, Evandro, todo esse processo em
relação a isso. Foi justamente para isso, e não foi, parou nisso, foi na
administração, foi quando pesquisou ponte na engenharia e por aí
foram evoluindo as coisas. Chamam-se Universidades Napoleônicas
aquelas que produzem cérebros para interagir dentro do estado e
desenvolver. Vieram, evidentemente, outras reformas acadêmicas, como
é o caso da Universidade de Campinas, que era totalmente diferente da
concepção nordestina, a nossa era fazer o desenvolvimento do próprio
estado. Evidentemente que o tempo foi passando, a coisa foi evoluindo
e, em 1996, lá eu estava, Zé Augusto, pró-reitor, tinha vindo do Centro
de Ciências Agrárias e criamos o primeiro mestrado naquela universidade
que foi o mestrado em Agroecologia. Tive a felicidade das minhas
mãos, eu digo que foram obras assinadas por mim sem que eu tivesse
a participação na massificação, na sedimentação e na construção, mas
tive o prazer de poder assinar. E assim começou um processo de pós-
graduação dentro da universidade, lá dentro do curso de Agronomia. E
o Zé, vaidoso dizia para mim: “César, agora tenho doutorado e quero
te dizer que é o único do Brasil”. Não é assim, Zé? Perdoe a forma
como estou dizendo, mas somos vaidosos por isso. E é por isso esta
homenagem, para que isso não venha morrer. Eu também não quero
que a minha história morra. Eu não quero que a história dos outros
venha a morrer também. E é por isso que a gente remonta toda uma
história para dizer que agora a história pertenceu a nós. Nas minhas
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leituras de espírito, dizem assim: “César, cada dia vivido não pertence
mais a gente, pertence a morte”. Mas eu não quero que pertença à
morte não, eu quero é que coloque no meu epitáfio que um dia eu
contribuí para o desenvolvimento do Maranhão e vocês também
contribuíram para o desenvolvimento do Maranhão. É justa a
homenagem de um remontar de uma história construída com esforço,
com grande esforço. Eu me recordo que quando eu tive a felicidade de
fazer o primeiro concurso, era uma máquina Lettera 22 que quando a
gente errava a última frase lá embaixo tinha que rasgar o papel e começar
tudo de novo, porque não tinha correção. Quando uma máquina de
correção chegou para nós, que aí a Lígia que trabalhava comigo, Beatriz
Andrade, Solange Buzar disseram: “agora vai dar tudo certo” - Por
que, professora? - Porque agora a gente não precisa jogar o papel no
mato, a gente corrige aqui mesmo. Olha o tempo que passou para
poder chegar até aqui. Mas nem por isso, nem por isso o quando César
Viana, quando o Evandro dava aula lá no papel, o retroprojetor era o
maior instrumento que nós tínhamos e era uma briga gigantesca para
que cada um pudesse dar aula nela. E o papel que a gente plotava era
um papel que era um saco de embolar que botava e anotava para poder
projetar. E tinha que escrever o nome dois dias antes, porque senão
tinha retroprojetor... pelo menos no meu departamento era assim, talvez
na Agronomia tenha sido diferente. Mas creio que não, as limitações
eram as mesmas. Isso valoriza cada vez mais cada um de nós. Livro,
passava 30 dias, 60 dias para poder chegar para nós, e quando chegava
já estava devassado. Impresso em não sei quanto e a gente estava lá na
frente. E assim foi evoluído, do curso daquele ali os outros mestrados
foram rápidos para que eu pudesse produzir. E aqui Deus me deu a
felicidade de estar aqui com o NEAD - Núcleo de Educação à Distância,
que tive a felicidade de assinar a sua criação e fiquei tão feliz, José
Augusto, quando a professora Elke disse aqui que já tinha na plataforma
254 mil alunos. Esperei educadamente que ela descesse, botei a mão no
ombro dela e perguntei assim: - Professora, a senhora não errou nos
dados, não? - Errei não, professor César, porque nós temos também
tratamento internacional já naquele curso. E, assim eu fiz para que eu
não pudesse morrer a minha história e que não morra também a de
vocês, que vocês fizeram, é só para isso que a gente relembra tudo isso.
Não vou me ater a questão de datas, porque eu tenho certeza que as
pessoas que vão trabalhar esse cenário um pouco melhor do que eu, um
pouco não, completamente melhor que eu, eu quero o caráter emocional
só. Eu quero só uma coisa, que Deus permita que se eu não tiver,
Lourenço, de fazer os 50, mais na frente, mas que você volte ao meu
gabinete e diga assim: “César, tenho 60 anos, eu acho que você ainda
está em condições de patrocinar isso”. E nós vamos juntos fazer isso
aqui. A todos vocês, gente, a toda essa história que a gente relembra,
para que não possa morrer, a todos que não vieram aqui, que um dia
sonharam e assinaram um documento, que vocês sempre se rendam,
vocês sempre rendam homenagens a eles. Não era fácil construir
universidade naquela época, era arredio todo mundo, eram os doutores,
era difícil até encontrar profissional. E já mesmo na universidade quando
eu reitor, antes de Zé e antes de Valdir, já era difícil, a gente queria
montar um curso de Enfermagem e não tinham 10 enfermeiros. Como
fazer? Aí um ministrava 05 disciplinas. Como é que podia? Mas,
mesmo assim, fomos insistindo, insistindo e hoje a gente consegue já
uns conceitos muito bons em relação a isso. Mas é preciso acreditar. É
preciso acreditar, sonhar, materializar, trabalhar, forçar a barra para
que possa estar certo. Então, em todos aqueles que, em 1969, assinaram
aquele documento, minha salva de palmas para eles, o meu
reconhecimento a todos aqueles cérebros qualificados, produzidos
dentro da universidade, com todas essas limitações de dificuldades que
tornaram esse curso um dos melhores cursos da Universidade Estadual
do Maranhão, e de melhor interação com o desenvolvimento, meus
aplausos também, só me resta uma coisa, bater palmas para vocês a
vida toda enquanto Deus me permitir a vida, sucesso pelos 50, que
venha os 60. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Concedo a palavra ao professor José

Augusto Silva Oliveira, ex-Reitor da Universidade Estadual do
Maranhão.

O SENHOR JOSÉ AUGUSTO SILVA OLIVEIRA – Ela será
assim um Centro de Saber destinado aumentar o conhecimento humano,
um noviciado de cultura capaz de alargar a mente e amadurecer a
imaginação dos jovens para a aventura do conhecimento. Uma escola
de formação profissional no ramo agronômico, e instrumento mais
amplo e mais profundo de elaboração e transmissão da cultura
maranhense, justificativa da criação da Escola de Agronomia do
Maranhão. Apresento os meus cumprimentos ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Wellington do Curso, Presidente desta Sessão Solene;
Excelentíssimo Senhor Deputado Professor César Pires, ex-Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão e autor da Proposição que
homenageia o Jubileu de Ouro da Escola de Agronomia do Maranhão.
Talvez mais 10 anos, 60, quiçá, chegamos aos 100 anos. E estaremos
aqui festejando os 100 anos da Escola de Agronomia, pelo menos, esse
é meu desejo a todos e com saúde. Caríssimo Professor José Rômulo
Travassos Silva, neste ato, representando o Magnífico Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, Professor Gustavo Pereira da
Costa. Professor Rômulo é o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da
UEMA. Caríssima Professora Ana Maria Silva Araújo, Diretora do
Centro de Ciências Agrárias. Caríssima Professora Maria Cristina da
Silva Mendonça, Diretora do Curso de Agronomia. Em nome da
Professora Maria Cristina, saudar os Ex-diretores do curso de
Agronomia que aqui estão presentes nesta cerimônia. Excelentíssimo
Senhor Engenheiro Agrônomo Benedito Terceiro, Deputado Estadual
Constituinte, muito nos honra com a sua presença nesta cerimônia dos
50 anos. Nós estávamos lá no início. Coronel Carlos Augusto Furtado
Moreira, Presidente da Academia Maranhense de Letras, Ciências e
Artes Militares. Eu gostaria de apresentar os cumprimentos ao Padre
João Rezende, Confrade do Instituto Histórico e Geográfico do
Maranhão, em nome dele os demais confrades do Instituto Histórico e
Geográfico do Maranhão. Antônio Guimarães também está aqui
presente. Gostaria de cumprimentar a Senhora Eva Rufino Castro, que
é Presidente da Associação dos Rotarianos de São Luís, entidade à qual
pertenço. Cumprimentar os professores e professoras que vieram a
esta solenidade, de maneira particular os professores e professoras do
curso de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão. Saudar as
grandes lideranças, os pioneiros que organizaram, estruturam e
implantaram a Escola de Agronomia do Maranhão, e o faço em nome
do professor Lourenço José Tavares Vieira da Silva. Hoje, eu e o
professor Lourenço temos algo em comum e o nosso melhor cartão de
visita é a Maria Eduarda e a Maria Vitória, nossas netas. Gostaria de
cumprimentar o aluno da Uema, Hildebrando Pimenta Pires, que, nesta
cerimônia, representa o Lourenço Vieira da Silva, que é o diretor e
acadêmico do curso de Agronomia. Senhoras e senhores, expressar-me
nesta oportunidade é motivo de grande júbilo. Sou um ex-aluno da
Escola de Agronomia do Maranhão, escola que me outorgou o grau de
engenheiro agrônomo. Ainda recém-formado, passei a integrar o seu
quadro de professores, comprometendo-me com o ensino e a pesquisa
iniciando minha vida profissional. Graças à generosa acolhida da Escola
de Agronomia delinearam-se os caminhos de minha trajetória acadêmica
na Universidade Estadual do Maranhão. Nas páginas da história
descortina-se valiosa coletânea de atos e fatos administrativos e
acadêmicos, que possibilitaram a criação, instalação e funcionamento
da Escola de Agronomia no contexto do ensino superior no Maranhão.
Destaca-se como passo inicial a coragem e o dinamismo de uma equipe
de profissionais, na sua grande maioria recém-formados, que autorizados
pelo ambiente político idealizaram e fincaram as bases, de um processo
educacional nos objetivos e interesses maiores da agricultura
maranhense. Quando o Governo Federal, por intermédio do Ministério
da Educação, criou a Escola de Agronomia da Amazônia nos idos da
década de 50, o fez consciente do relevante papel que ela iria
desempenhar na preparação de profissionais para atuarem em uma
região especial, com características próprias, perfeitamente estanques
do quadro geográfico brasileiro. No que concerne as peculiaridades de
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clima, de solo, destarte os fatores econômicos e sociais. À época a
engenharia agronômica ainda não atraia o interesse da juventude da
região Norte, região Norte do país que demandava a universidade, o
que propiciava um lento crescimento da Escola da Amazônia. Um
novo momento se instala a partir da década de 60, no qual o modelo
agrícola, dependente de insumos industriais e da mecanização, se
estendeu por várias regiões do mundo, tornando-se conhecido como
revolução verde e os princípios de uma nova ordem na agricultura
brasileira primando pela substituição dos métodos empíricos pelos
estudos científicos. Tudo isso despertou interesse pela Ciência
Agronômica. A partir de então e durante alguns anos os discentes da
Escola de Agronomia da Amazônia, na sua maioria, eram provenientes
do Estado do Maranhão. Fato crescente e em ritmo cada vez maior,
tornando-se aquela escola incapaz de atender à procura, tanto no aspecto
da absorção do quantitativo de alunos quanto no tocante às exigências
de profissionais requeridos pelos órgãos de desenvolvimento regional.
No Maranhão, por exemplo, a Secretaria de Agricultura estruturava o
seu quadro de engenheiros agrônomos com a participação de
profissionais egressos dos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia.
Nesse cenário, aliado às características muito próprias do Maranhão,
face ao seu meio natural e os elementos que configuram a organização
de seu espaço e a sensibilidade do então Governo do Estado, na pessoa
do Dr. José Sarney, em associar o ensino agronômico à prática dos
problemas agrícolas surge imperiosa necessidade da criação da Escola
de Agronomia do Maranhão, que teve a liderança do professor Lourenço
José Tavares Vieira da Silva, e um grupo de jovens e entusiastas recém-
formados engenheiros agrônomos. Desde o início da sua história, há 50
anos, a Escola de Agronomia do Maranhão vem atendendo às
expectativas do setor produtivo rural do estado, adicionando
conhecimentos em busca de soluções que possibilitem o aprimoramento
dos produtos e a obtenção de renda. Nos tempos atuais está agregando
a este trabalho outro item indispensável a promoção da sustentabilidade,
atualmente, sob a nominação de Curso de Agronomia como resultado
da incorporação da escola à estrutura da Universidade Estadual do
Maranhão continua sua luminosa trajetória, aglutinando esforços de
dirigentes, de professores, pesquisadores, técnicos, alunos e servidores.
Gerando uma gama imensa de resultados que valorizam a produção e
os produtos da agricultura do Estado do Maranhão. Após a instalação
do programa de pós-graduação em Agroecologia, aqui já mencionado
pelo professor César Pires e com foco nessa lógica, buscou-se uma
inserção mais estreita entre as matérias da pós-graduação e as da
graduação. Fato que propiciou, em curto espaço de tempo, uma mudança
comportamental, com efeitos na melhoria da aprendizagem, dos alunos
e na consequente produção acadêmica e científica, com reflexo positivo
na formação dos engenheiros agrônomos e sua visão para o
desenvolvimento sustentável da agricultura. Essa instituição, portanto,
tem um presente e terá um futuro dos que hoje nela convivem e os que
amanhã vierem a fazer parte desta comunidade, da Escola de Agronomia
do Maranhão, do hoje Curso de Agronomia da Universidade Estadual
do Maranhão outorga-se a tarefa da condução, ampliação e difusão de
conhecimentos técnicos e científicos na área agronômica, de que tanto
necessita o Maranhão, com vistas ao seu desenvolvimento
socioeconômico. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Concedo a palavra à professora Ana
Maria Silva Araújo, diretora do Centro de Ciências Agrárias da Uema.

A SENHORA ANA MARIA SILVA ARAÚJO – Boa tarde a
todos. Exmo. Senhor Deputado Wellington do Curso, Presidente desta
sessão solene, em nome de quem cumprimento a Mesa Diretora desta
Casa Legislativa e todos os Deputados presentes. Aproveitando a
oportunidade para agradecer ao Deputado Cesar Henrique Santos Pires
pela proposição apresentada em homenagem ao Jubileu de Ouro da
Agronomia, do Curso de Agronomia da Universidade Estadual do
Maranhão. Excelentíssimo Senhor José Rômulo Tavares da Silva, neste
ato representando o Magnífico Reitor da Universidade Estadual do

Maranhão, professor Gustavo Pereira da Costa. Professor José Augusto
Silva Oliveira, ex-diretor do curso de Agronomia, em nome de quem
cumprimento todos os ex-diretores presentes e o atual diretor do curso.
Professora Maria Cristina da Silva Mendonça, Excelentíssimo Senhor
Benedito Terceiro, Deputado Estadual Constituinte, presente nesta
solenidade, coronel Augusto Furtado, Presidente da Academia
Maranhense de Letras, Ciências e Artes, autoridades representantes
das instituições, entidades de classes, colegas professores, servidores
da universidade, queridos alunos, senhoras e senhores aqui presentes
que prestigiam esta sessão solene para a celebração dos 50 anos do
curso de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão, meus
cumprimentos a todos. Hoje iniciamos as solenidades comemorativas
aos 50 anos do curso de Agronomia. Com certeza é um momento de
muita emoção para muitos dos senhores que se fazem presentes nesta
solenidade, pois 50 anos não são 50 dias, e tenho a certeza de que
resgatar a história do curso de Agronomia, para muitos dos senhores, é
um momento ímpar, deve estar passando nesse momento um filme em
cada um de vocês, cada um no seu tempo, cada um com as suas
lembranças, pois a história pessoal de muitos aqui presentes se
confunde com a história da agronomia, inclusive a minha, que sou ex-
aluna, não na época que o curso foi criado e idealizado, mas também
participei e participo até hoje dessa história. A nossa história se reporta
à data de 03 de novembro de 1969, onde um grupo de jovens sonhadores,
idealistas como já foi falado aqui, ousaram a criar o curso de Agronomia.
Então minhas especiais congratulações aos pioneiros dessa história.
Professor Lourenço José Tavares da Silva, idealizador e criador do
curso; José Trajando Brandão Martins; José Mariano dos Santos,
primeiro-diretor; João Rebelo Vieira; Djalma Nina Rodrigues, que não
se encontra mais entre nós. E entre outros, que se eu for relatar o nome
de todos que estão nesta lista a gente não termina aqui, mas outros que
com certeza serão citados ao logo das diversas solenidades de
comemoração do Jubileu de Ouro da Agronomia, mas que na longa
caminhada se juntaram e colocaram os seus tijolinhos na construção
dessa obra, que ajudaram a irradiar inteligências e talentos para o
Maranhão e para o Brasil. A atual nominação do curso de Agronomia é
uma decorrência da modificação estrutural experimentada pela Uema,
de acordo com o Decreto n.º 13.819, de 25 de abril de 1994, e que por
esse Decreto o curso ficou vinculado ao Centro de Ciências Agrárias e
que por intermédio dos seus departamentos acadêmicos, dos seus
núcleos técnicos, fazendo experimental, desenvolve as atividades de
ensino, pesquisa e extensão na área agronômica. Ressalta-se que o
Centro de Ciências Agrárias é integrado pelos cursos de Agronomia,
Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca e Zootecnia, sendo o curso
de Agronomia o mais antigo. Contudo, todos esses cursos têm um
papel relevante na formação profissional daqueles que contribuem
para o engrandecimento do setor agropecuário maranhense. A Escola
de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão foi a primeira
do Estado e por mais de três décadas o curso de Agronomia da Uema
foi o único centro formador de profissionais em agronomia no Maranhão.
Profissionais para uma agricultura que ainda apresenta forte desafios
em um cenário que combina desigualdades e potencialidades, exigindo
capacidade de ousar e acreditar, como fizeram os pioneiros deste curso.
Nesses 50 anos, ao longo desses 50 anos houve mudanças significativas
no que diz respeito à estrutura curricular do curso de Agronomia, bem
como nas convivências entre os alunos e nas áreas de atuação da
profissão, contemplando princípios que orientam o novo currículo
mínimo das diretrizes curriculares e que hoje de formação generalista,
não mais especialista como foi no início do curso, de formação
humanística e de compromisso com o equilíbrio ambiental,
possibilitando ao profissional de Agronomia desenvolver, a par da
competência técnica, a capacidade de trabalhar de forma mais harmônica
possível com os fenômenos da natureza. Tendo o homem como objeto
principal do seu trabalho por meio da contribuição e elevação das
condições de exigências das populações rurais. As mudanças na área
são grandes, principalmente no campo com a introdução de tecnologias,
com a introdução da agricultura de precisão, das mudanças climáticas,
da biotecnologia, das transgenias e entre outros, outras áreas e outras
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técnicas que modificaram tanto economia como a questão social.
Atualmente o curso, além de desenvolver o ensino também desenvolve
a pesquisa, a extensão, e como já foi colocado aqui pelo professor
César conta, conta o programa de Pós-Graduação em Agroecologia já
consolidado com Mestrado e Doutorado e também estão sendo feitas
algumas ampliações e melhoramentos no que se refere a alguns setores
do curso. O curso possui um corpo docente, como também já foi
mencionado, com mais de 60 professores ativos, a maioria doutores e
com uma média de uns 320 alunos matriculados, servidores técnico-
administrativos e os filhos egressos, engenheiros agrônomos formados
já passam de mais de dois mil profissionais. Então, o Centro de Ciências
Agrárias hoje sente-se honrado em poder prestigiar essa homenagem
ao curso de Agronomia, os votos de feliz aniversário ao curso pelo seu
passado e presente e também o futuro, como já foi também colocado
aqui pelo professor José Augusto, são dedicados aos pioneiros
idealizadores, aos professores de todas as gerações, aos diretores, aos
servidores, técnico-administrativos, aos estudantes e aos mais de mil
profissionais formados que beberam desta fonte do saber emprestar o
seu talento ao desenvolvimento rural e agrícola do Maranhão e do
Brasil. Do projeto de criação foi possível fazer boa colheita, pois
brotaram bons frutos e muitos talentos. Parabenizo, mais uma vez,
todos os professores e alunos que fizeram e que fazem parte da criação
e estruturação do curso de Agronomia e gostaria de registrar a satisfação
de participar desse momento e de fazer da história desse curso.
Primeiro, como ex-aluna, como professora, depois como diretora do
curso, por dois períodos, e atualmente como diretora do Centro de
Ciências Agrárias, onde o curso está vinculado. Parabéns a todos nós!
As solenidades alusivas ao curso dos 50 anos, elas iniciam-se hoje, e as
demais solenidades terão continuidade ainda na Câmara Municipal de
São Luís e na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, na
Fiema. Então, sintam-se todos convidados a participar e vamos
aproveitar a oportunidade para refletirmos as diretrizes do Curso de
Agronomia, para confraternizarmos no ambiente de celebração, de
saudosismo, relembrar a convivência acadêmica, trocar experiências e
renovar os ânimos para os novos desafios que nos aguardam aí por
mais 50 anos, eu espero. Que Deus nos guie e nos abençoe nessa
empreitada e meu muito obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Concedo a palavra ao professor José
Rômulo Travassos Silva, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Uema,
representando o Reitor Professor Gustavo Pereira da Costa.

O SENHOR PROFESSOR JOSÉ RÔMULO TRAVASSOS
SILVA – Boa tarde a todos. Neste ato, com muita satisfação,
representando o Magnífico Reitor, Professor Gustavo Pereira da Costa,
que me incumbiu da responsabilidade de estar representando nesta
Sessão Solene, e eu gostaria de cumprimentar, por meio dele, o
Presidente desta Sessão, o Deputado Wellington do Curso, e o
idealizador desse projeto, o Deputado César Pires, que é também ex-
reitor da nossa universidade. Deixar os cumprimentos mais especiais,
não que as autoridades não sejam, mas deixar os cumprimentos mais
que especiais a todos os docentes, entre diretores, chefes de
departamentos do curso de Agronomia que, ao longo de todos esses
anos, construíram uma história que certamente fez a diferença não só
no Maranhão, mas no Nordeste e quiçá no Brasil. Então, quando nós
falamos de 50 anos, parece-me uma vida, pois 50 anos representam
uma vida. Falando do curso de Agronomia, embora eu não seja da
época nem vinculado diretamente como docente do curso, mas,
historicamente, tenho percebido e tenho conhecimento pela convivência
de que o curso de agronomia fez e continua fazendo e certamente fará
grande diferença na economia do Estado do Maranhão e do Brasil.
Fazer 50 anos de curso é uma trajetória inegável da quantidade de
conhecimento e de profissionais que entraram na universidade e que
concluíram o curso. Por meio dele, reconhecemos o quanto é importante
a presença da Universidade Estadual do Maranhão na formação da sua
população e na formação do cidadão e do profissional brasileiro,

especificamente para o curso de Agronomia que neste momento é
homenageado. Então, eu gostaria de deixar os meus parabéns a todos
que fazem esse curso com muita garra, porque fazer educação hoje, no
nosso País, não me parece muito fácil, mas precisamos estar à frente e
acreditando que é pela educação, pelo ensino especificamente da
pesquisa e da extensão que nós vamos formar as atuais e as futuros
mentes brilhantes deste País, no curso de Agronomia e de todos os
outros cursos que são oferecidos pela Universidade Estadual do
Maranhão. Então, eu quero deixar aqui os cumprimentos do professor
Gustavo, o professor César infelizmente me pediu para representá-lo
em virtude de ter um compromisso fora do Estado, ele está participando
de um Congresso Internacional de Gestão Universitária, no qual,
provavelmente, se não em engano, ele está palestrando, mas deixa os
agradecimentos e o abraço pelo reconhecimento não só da Universidade
Estadual do Maranhão, mas do curso de Agronomia que neste momento
está sendo homenageado. Então, parabéns a todos aqueles que formam
a universidade, que acreditam no ensino, que acreditam na formação
acadêmica, que acreditam na graduação, na pós-graduação como
instrumento de formação do cidadão e profissionalismo dos nossos
estudantes. Agradecer em particular ao professor César, ao Deputado
César Pires, elogio a nossa pró-reitoria e dizer que nós estamos não só
a minha pró-reitoria, mas todas as outras pró-reitorias estão à
disposição de qualquer docente, de qualquer discente que precise dos
nossos serviços. Estaremos sempre de portas abertas e disponíveis
para atendê-los sempre que necessário. Mais uma vez parabéns a
todos e sucesso cada vez mais para o nosso curso de Agronomia.
Porque são esses cursos que nos dá orgulho de ser Uema. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Neste momento faremos o lançamento
do selo personalizado cuja arte é assinada pelos designers gráficos Iarê
Costa e Aerton da Silva Oliveira, e traz a marca criada para as
comemorações dos 50 anos do curso de Agronomia da Uema.
Informamos que a cartela com selo, assinada pelas autoridades
convidadas, passará a fazer parte do acervo filatélico dos Correios e
servirão também como fonte de pesquisa e registro de tão importante
acontecimento no contexto histórico e sociocultural no Estado do
Maranhão. Para o ato de lançamento do selo personalizado, alusivo
aos 50 anos do curso de Agronomia da Uema, convidamos o
coordenador de Desenvolvimento Empresarial dos Correios do
Maranhão, o senhor Silvio Eduardo Silva, a se posicionar junto a Mesa
de lançamento. Neste momento convidamos também de forma especial
o Deputado César Pires com o senhor Silvio Eduardo Silva para efetuar
a primeira obliteração do selo personalizado alusivo aos 50 anos do
curso de Agronomia da Uema, colocando assim em circulação nacional.
Momento muito especial e Assembleia Legislativa fica muito honrada
em estar participando deste momento desse Jubileu de Ouro do Curso
de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão. Eu em particular,
pela amizade que tenho de forma institucional particular com o
Deputado César Pires, fico honrado em presidir ou iniciar a presente
sessão, presidindo a presente sessão solene. É uma honra. E sempre
fico à disposição do Deputado César Pires e aproveito para parabenizá-
lo, parabenizar também toda sua equipe, todos seus assessores, os
nossos assessores. Todas as sessões solenes geralmente são feitas nas
manhãs durante a semana, mas de forma especial, devido a uma agenda
muito tumultuada e bastante extensa por parte da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, estamos realizando na tarde de
hoje. E aí toda Assembleia Legislativa mobilizada para esta sessão
solene. Então parabenizar de forma especial os assessores do Deputado
César Pires, os assessores do Deputado Wellington, a Taquigrafia,
Gabinete Militar, todo o Complexo de Comunicação, toda a parte do
Cerimonial da Mesa, o nosso muito obrigado a todos vocês, também
estão recepcionando os nossos convidados e, de forma bastante especial
e com o dever de justiça, eu quero convidar o Deputado César Pires
para dar continuidade a Sessão Solene. Deputado César Pires, ocupe
aqui a Presidência da Sessão, por gentileza. Como eu costumo chamar
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para que todos tomem conhecimento, meu príncipe Deputado César
Pires.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Para a próxima obliteração convidamos o Professor
José Rômulo Travassos Silva, Pró-Reitor de Pessoas da Uema, neste
ato representando o Magnifico Reitor. Nós queremos parabenizar todos
aqueles, parabenizar o Correio, Curso de Agronomia, por esse momento
histórico e fazer registro de Sedivan Santana da Costa, presidente em
exercício do CREA/Maranhão; Hamilton de Jesus Santos Almeida, ex-
diretor do Curso de Agronomia, atualmente, professor de Agronomia;
José de Ribamar Gusmão Araújo, professor; padre João Rezende,
Paróquia Nossa Senhora Aparecida/Vila São Luís e membro do Instituto
Geográfico do Maranhão; João Ribeiro Vieira, ex-professor de
Agronomia da Uema, ex-deputado federal, um dos homens, um dos
políticos extraordinários aqui nesse Maranhão tem; Taís Correia,
professora de Agronomia da Uema; Raimunda Nonata, professora de
Agronomia da Uema; professor Elias Azulay, presidente da UBE/MA
- União Brasileira de Escritores; José de Jesus Reis Ataíde, professor
de Agronomia, um dos grandes empreendedores desse Maranhão
também; Assir Alves, historiadora; Antônia Guimarães Oliveira,
professora de Agronomia; Antônia Lima Oliveira, professora de
Agronomia; Gilson Soares da Silva, professor da Universidade Estadual
do Maranhão, do curso de Agronomia; Maria de Lourdes Santos, chefe
geral da Embrapa Cocais. Senhores e Senhoras, nada mais havendo a
tratar, nós damos encerrada a presente Sessão.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 1158/2019, de 25 de novembro de 2019, exonerando
JOANA COSTA ROSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 1169/2019, de 26 de novembro de 2019, exonerando
MARCUS VINICIUS MENDONÇA PAURA SILVA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 1170/2019, de 26 de novembro de 2019, nomeando
CONCEIÇÃO DE MARIA MENDONÇA PAURA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 1186/2019, de 28 de novembro de 2019, nomeando
SILVERIO COSTA JÚNIOR, para  o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 1187/2019, de 28 de novembro de 2019, nomeando THAYS
SOUSA TRAJANO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 1160/2019, de 25 de novembro de 2019, exonerando CELIA
MARIA VALENTE MARQUES, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 1161/2019, de 25 de novembro de 2019, exonerando
PATRICIO COSTA ROSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 1163/2019, de 21 de novembro de 2019, nomeando ELIAS
FERREIRA COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso.

Nº 1188/2019, de 02 de dezembro de 2019, Tornando sem
efeito a Resolução Administrativa nº 1168/2019 que nomeou PAULO
ROBERTO PEREIRA CASTRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo

DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, publicada no Diário da ALEMA nº 187 de 25 de novembro do
ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1172/2019

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 670 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de novembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada dia

04 de novembro /2019 do deputado Duarte Júnior, tendo em vista o
mesmo encontrar-se participando no “Talk Show Econscientizar”, na
Semana Acadêmica da EUMA

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 19 de
novembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1173/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 651 /19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 12 de novembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no

dia 06 novembro /2019 do deputado Adelmo Soares, tendo em vista o
mesmo encontrar-se em visita ao município de Barreirinhas,
participando da Feira de Agricultura Familiar, representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 19 de
novembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1174/2019

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 635/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 11 de novembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no

período de 09 a 21 de 11/2019 do deputado Carlinhos Florêncio, tendo
em vista o mesmo encontrar-se em missão empresarial nos Emirados
Árabes e China.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 19 de
novembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Dr Cleide Coutinho - Segunda Secretária. Deputado Pará
Figueiredo - Terceiro Seccretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1175/2019

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 599/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 24 de outubro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias de

14, 15 16 e 17,de outubro/2019 do deputado Rildo Amaral, tendo em
vista o mesmo encontrar-se participando da Missão Empresarial à
China em Dubai, representando esta Casa.
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Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckham em 29 de

outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
Deputada DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA SECRETÁRIA.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1176/2019

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 612/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 04 de novembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período

de 21 a 23 de outubro de 2019 do deputado Felipe dos Pneus, tendo
em vista o mesmo encontrar-se participando do curso Gestão da
Empresa Pecuária, realizado em Goiânia – GO.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em  07  de
novembro de 2019. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADA DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA
SECRETÁRIA. DEPUTADO PARÁ FIGUEREDO - TERCEIRO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1177/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 620 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 06 de novembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas

nos dias 05 e  24 de setembro/2019 e 01,10 e 16 de outubro/2019 do
deputado Adriano Sarney, tendo em vista o mesmo encontrar-se sob
cuidados médicos

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
novembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada DRª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO.
Deputado Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1178/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 682/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 20 de novembro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia de 14

de novembro/2019 do deputado Pará Figueiredo, tendo em vista o
mesmo encontrar-se em solenidade no Tribunal de Justiça do Estado,
representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 21 de
novembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
Deputada DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA SECRETÁRIA.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO 0 TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1179/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 676/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de novembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária, no período
de 07 a 13 de novembro, do deputado Vinicius Loiro, tendo em vista o

mesmo encontrar-se em Trizidela do Vale participando das inaugurações
realizadas naquele município, representando esta Casa

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 21 de
novembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Para Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1180/2019

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 600/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 24 de outubro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias de
07, 08 09,10, de outubro/2019 do deputado Rildo Amaral, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 29 de
outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
Deputada DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA SECRETÁRIA.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1181/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 389/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 22 de outubro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária, no período
de 07 a 10 de outubro, do deputado Vinicius Loiro, tendo em vista o
mesmo encontrar-se em Brasília participando de agenda junto a
UNALE.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 04 de
novembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Para Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1182/2019

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 652/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 12 de novembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada nos
dias 04, 05 e 06 de 11/2019 do deputado Wendell Lages, tendo em
vista o mesmo encontrar-se participando do Congresso Brasileiro de
Gestores da Agropecuária, representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 19 de
novembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada DRª Cleide Coutinho - SEGUNDO SECRETÁRIO.
Deputado Pará Figueiredo - TERCEIROSECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1183/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 582/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 21 de outubro do ano em curso.
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RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 30/09 a 10/10/2019 do deputado Arnaldo melo, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 23 de
outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
Deputada DRª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA SECRETÁRIA.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - TERCEIRO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1184/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do Processo GED nº 760/2019-AL,

R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido, RICARDO AUGUSTO
FIGUEIREDO MOYSES, do Cargo de Assistente Legislativo
Administrativo, Especialidade Agente Legislativo, Classe B, Nível 2,
do Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Legislativo Administrativo
de Nível Médio, do Quadro de Pessoal Efetivo deste Poder, devendo
ser considerada a partir do dia 25 de novembro do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 27 de

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1185/2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º  Os servidores desta Casa Legislativa terão recesso
funcional durante as festividades do Natal e do Ano Novo, nos períodos
compreendidos entre 23 a 27/12/2019   e   30/12/2019  a  03/01/2020,
respectivamente.

Parágrafo único Os servidores escolherão um dos períodos
mencionados no caput deste artigo, cabendo ao chefe imediato a fixação
da escala de recesso, de acordo com a conveniência do serviço.

Art. 2º   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 28 de

novembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 27 DIAS DO MÊS DE
NOVEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”,
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – Presidente
DR. YGLÉSIO
RILDO AMARAL
CIRO NETO
FÁBIO MACÊDO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº028/2019 – Emitido ao Projeto de Lei nº534/

2019, que Institui a Política Estadual de Prevenção da Automutilação
e do Suicídio no Estado do Maranhão, que deverá ser implementada
em cooperação com a União e os Municípios e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado DR. YGLÉSIO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

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

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 28 novembro de 2019.

Valdenise Fernandes Dias
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 26 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS
14 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA
FERNANDO PESSOA
RAFAEL LEITOA
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 470/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

341/2019 - DISPÕE sobre a obrigação aos estabelecimentos de saúde
e de ensino públicos e privados notificarem compulsoriamente as
autoridades sanitárias dos casos de suspeita ou confirmação de violência
autoprovocada, inclusive tentativas de suicídio e de automutilação.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
PARECER Nº 506/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

393/2019 - Institui o Selo da Produção da Agricultura Familiar no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Fernando Pessoa.
PARECER Nº 755/2019 - Emitido à MOÇÃO Nº 049/2019 -

PROPÕE MOÇÃO de PESAR à Família do Saudoso CARLOS NETO,
Ex-Prefeito e grande Líder Político de Grajaú, Estado do Maranhão.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 757/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 150/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Coronel ISMAEL
DE SOUSA FONSECA.

AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA: Deputado  NETO EVANGELISTA
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 758/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 153/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Senhora ENIDE
MOREIRA LIMA JORGE DINO.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 759/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 154/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor MÁRCIO
RONNY DA CRUZ.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 760/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 156/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à SENHORA TATIANE
DE OLIVEIRA FERNANDES.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 761/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 157/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Empresário JOSÉ
GONÇALVES DOS SANTOS NETO.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 762/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 143/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Doutor VITOR
MENDES PEREIRA.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE,
RELATORIA: Deputado  NETO EVANGELISTA
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 763/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 151/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “SARGENTO SÁ”, ao Sargento FRANCISCO
CONCEIÇÃO SOUSA e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA: Deputado  NETO EVANGELISTA
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
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PARECER Nº 764/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 155/2019 -  CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Pastor Evangélico o Senhor RAIMUNDO
NONATO DE OLIVEIRA LOPES.

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

voto do Relator
PARECER Nº 765/2019 - Emitido à MOÇÃO Nº 048/2019 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS, manifestando extensa admiração
ao DR. NATALINO SALGADO FILHO, pela Eleição de Reitor da
UFMA.

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

voto do Relator
PARECER Nº  766/2019 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 152/2019 - 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 do Acidente Aéreo ocorrido em 1º de abril de
2018, no Município de Rosário – Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado  NETO EVANGELISTA
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 770/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 510/2019 -  ASSEGURA aos alunos, cuja mãe ou
responsável possua dependente portador de microcefalia ou doença
rara, a prioridade de vagas nas escolas de tempo integral da rede pública
de ensino do Estado do Maranhão, desde que essas escolas não exijam
realização de prova para ingresso do aluno.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 775/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 537/2019 -  DISPÕE sobre a obrigatoriedade de
premiação igual entre gêneros, nos eventos de competições esportivas
no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 776/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 526/2019 - INCLUI no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão, o “Dia do Músico”.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 777/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 548/2019 - INSTITUI o Dia Estadual do Profissional
de Comunicação de Mídia Eletrônica e Mídia Digital.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA;
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER  Nº 778/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº. 137/2019  - DISPÕE sobre o
exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno.

PARECER Nº 779/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 499/2019 - DISPÕE sobre a Campanha Educativa
“Gravidez na Ativa”, no âmbito do Estado do Maranhão e fixa outras
providências.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado  ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 28 de novembro de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 524/2019

Institui, no Calendário Oficial de Eventos do
Estad o do Maranhão, o Dia Estadual de
Conscientização, Prevenção e Combate à
Dependência Tecnológica.

Art. 1° Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização,
Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica, a ser comemorado
anualmente no dia 22 de outubro.

Art 2° Para o cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder
Público Estadual poderá firmar parceria ou celebrar convênio para:

Parágrafo único: indicar a equipe multidisciplinar que executará,
junto aos órgãos públicos estaduais, as ações educativas e informativas
sobre a prevenção e conscientização da dependência tecnolóqica.

Art. 3° O Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e
Combate à Dependência Tecnológica não será considerado feriado civil.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

THAÍZA HORTEGAL
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Pesquisa realizada pela Universidade Maryland, dos Estados
Unidos, revelou que a dependência em tecnologia é semelhante ao do
uso de drogas. Ao analisar 1.000 jovens de 17 a 23 anos concluiu-se
que 79%) deles apresentam desconforto, confusão mental, isolamento,
e até coceira, quando submetidos à restrição de eletrônicos. Além disso,
crescem os casos de nomofobia - desconforto e angústia causados pela
incapacidade de comunicação por meio de aparelhos celulares e
computadores.

O impacto das novas tecnologias no cotidiano dos indivíduos
tem provocado inúmeras transformações, promovendo,
inquestionavelmente, desenvolvimento pessoal, profissional e social.
Aos aspectos positivos, entretanto, somam-se aspectos negativos que
têm provocado perdas consideráveis para muitas pessoas.

A nova dinâmica social evidencia o rápido e crescente
desenvolvimento e a utilização cada vez mais intensa das novas
tecnologias e a interferência marcadamente pronunciada ocasionando
problemas.

A influência marcante e intensa tem provocado problemas de
natureza clínica, cognitivo-comportamental, social e ambiental,
causando dependência para alguns, quadro conhecido como nomofobia.
Esta pode ser definida como desconforto ou a angústia, causado pela
impossibilidade de comunicação por meios virtuais, aparelhos de
telefone celular, computadores, tablets e outros aparelhos similares,
utilizados na comunicação. Ou seja, transtorno de ansiedade.

De acordo com dados, o Brasil hoje, está em segundo lugar no
ranking dos países com mais presença nas redes sociais digitais, se
destacando pelo número de usuários nos mais diversos serviços -



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019 33
ficando prá trás, na maioria das vezes, apenas da Índia e dos Estados
Unidos.

A dependência tecnológica, que inclui o uso problemático da
internet, dos jogos de vídeo game e de outros meios eletrônicos, além
do telefone celular, vem configurando um problema cada vez mais
comum na sociedade moderna.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 77/
2019, referente à ARP 001/2019. OBJETO: Aquisição de material de
consumo na espécie Elétricos. FORNECEDORA: CONSTRULAR
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 23.212.751/0001-77.
VALIDADE:  até 21/01/2020. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$
18.495,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). NOTA
DE EMPENHO: Nº 2019NE002693 de 13/11/2019, no valor de R$
18.495,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). PRAZO
PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 45 (quarenta e cinco) dias
úteis contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela
contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processos
Administrativos nº 4664/2019-ALEMA. ASSINATURAS: Geraldo
Oliveira Júnior – Fiscal do contrato e Pablo Diego Eceiza Nunes -
Diretor Geral Adjunto da Assembleia Legislativa do Maranhão pela
parte CONTRATANTE e Leonardo Aguiar Ribeiro, CPF nº
014.875.183-07, representante legal da CONTRATADA. DATA DA
ASSINATURA: 26/11/2019. São Luís – MA, 27 de novembro de
2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
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VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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