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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/12/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 05/12/2019 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 166/19,

de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao senhor Francisco Rodrigues
da Silva.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 054/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela escritora, Dra. Cristiane Gomes Coelho Maia
Lago, pelo empenho no lançamento do seu primeiro livro “Drogas &
Tribunal de Júri”.

2. MOÇÃO Nº 055/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo jurista e escritor, Dr. Yuri Costa, pelo empenho
no lançamento do livro “Justiça Infame”.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 595/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão de medidas
de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação
e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 596/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
informar à gestante o direito ao acompanhante durante o trabalho de
pré-parto, parto e pós-parto no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 597/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o programa estadual de
combate à fome no período das férias escolares das crianças e
adolescentes matriculados na rede pública estadual de ensino, e dá
outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 598/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que considera a cola de sapateiro como
substância entorpecente, no âmbito do estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 599/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a concessão de certidões
de registro civil em braile a pessoas com deficiência visual no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 600/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que modifica dispositivo da Lei Nº 6.513,
de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 601/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre cadastro de compra, venda
ou troca de cabo e fio de cobre, arames, baterias, transformadores,
materiais de alumínio, tubos e tampos metálicos e peças metálicas em
geral, para quaisquer finalidades no Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 602/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a União dos
Moradores “Força do Povo” do Povoado de Arraial.

9. PROJETO DE LEI Nº 603/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera de Utilidade Pública a
“Associação de Moradores da Vila Cícero Ferraz e Assentamento
Agrícola Estevam José de Sousa”, com sede e foro no Município de
Timon, Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE LEI Nº 604/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que regulamenta a utilização de
equipamentos e vestimentas de proteção individual pelos profissionais
da área de saúde no Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeira Secretária Senhor Deputada Andréia Martins Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira,
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, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares,
Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto,
Ricardo Rios e Zé Inácio Lula.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária em
exercício para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 166 / 19

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Terezinha Rêgo” ao senhor Francisco Rodrigues
da Silva”

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Terezinha Rêgo” ao senhor Francisco Rodrigues da Silva

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

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 03 de Dezembro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Nosso pedido se justifica diante das inúmeras ações
desenvolvidas no atributo de suas funções por FRANCISCO
RODRIGUES DA SILVA. Professor Francisco como é bem conhecido,
sempre foi um homem muito sonhador, corajoso e ousado, inspirado
em sua digníssima esposa dona Cilene Franco, como gosta de chamá-
la, sempre lhe proporcionou imensurável apoio, motivação e, sobretudo
amor. No ano de 2005 o casal ganhou uma filha de coração Yasmin
Cristina Franco.

No ano de 2011, funda a FEMAF com o apoio de sua esposa
e filhos começou a realizar mais um de seus sonhos que era fundar uma
Instituição de Ensino Superior.  Cuja Instituição receberia o nome de
Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco (FEMAF) em
homenagem à Senhora mãe de sua esposa Cilene Franco. Tendo o
apoio da família Franco não mediu esforços para tornar-se real o tão
brilhante sonho que hoje  contribui bastante com a Educação Superior
e o desenvolvimento sócio econômico da região e de todo território
nacional, haja vista, sermos contemplados com as modalidades de
Ensino Presencial e a Distância EaD.

Hoje o Professor Francisco Rodrigues da Silva sente-se um
homem realizado ao lado de dona Cilene Franco e avô de duas netas:
Geovana Fernandes Franco e Pérola Fernandes Franco. Diretor
Presidente da Faculdade FEMAF, partilha a direção com a professora
Francisca Cilene Franco da Silva (Diretora de Graduação), Marcus
Vinicius Franco da Silva (Vice Diretor) e Francisco Rodrigues da Silva
Junior (assessor jurídico).

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 03 de Dezembro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 737 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, os Projetos
de Lei Ordinária nº 472/2019, 536/2019 e 600/2019, todos de minha
autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 03 de dezembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.12.19
EM: 04.12.19

INDICAÇÃO Nº 1679 / 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, para que determine ao
Secretário de Estado da Saúde, Sr. Carlos Lula, com a devida brevidade,
proceder a aquisição de um veículo, modelo ambulância de suporte
básico, destinado ao transporte pré-hospitalar de pacientes com
risco de vida desconhecido, contendo equipamentos mínimos para
a manutenção da vida, para atender enfermos do município de
Lagoa Grande - MA.

A adoção da providência tem a necessidade de atender em
caráter de urgência a população, e de certa forma, minimizando o
sofrimento dos doentes e seus familiares, viabilizando o oferecimento
de um atendimento de saúde digna para os moradores.

PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 03 DE
DEZEMBRO DE 2019 - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do
B.

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

INDICAÇÃO Nº 1680 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao
Excelentíssimo Senhor Governador Flavio Dino, bem como ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula,
solicitando, em caráter de urgência, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA tipo USA (Unidade de Suporte Avançado), para o
Município de Cantanhede - MA.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 03 DE
DEZEMBRO DE 2019 - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do
B.

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

INDICAÇÃO N° 1681 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa,
solicitamos que a presente proposição seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
envio de ambulância para atendimento as necessidades emergenciais
no município de PEDREIRAS (MA). Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 03 de Dezembro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1682 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de TRIZIDELA DO VALE (MA). Nosso
pedido se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar
maior agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele
município.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 04 de Dezembro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 1683 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a vossa Excelência
que depois de ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua
Excelência o Governador do Estado, Dr. Flávio Dino de Castro e
Costa, solicitando-lhe que determine providências, objetivando a
Implantação de um Restaurante Popular, para o município de Raposa,
devido à necessidade do município.

A instalação do restaurante popular visa ampliar a oferta de
refeições balanceadas, comercializadas a preços baixos. A Implantação
desse mecanismo irá facilitar muito a vida dos nossos trabalhadores e
das famílias de baixa renda desse município.

1° SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 13 de novembro
de 2019. - ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1684 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao excelentíssimo senhor Flávio Dino, Governador do
Estado do Maranhão, ao Senhor Jefferson Portela, Secretário de
Segurança Pública do Estado do Maranhão e à Senhora Cynthia Celina
de Carvalho Mota Lima, Secretária de Estado do Planejamento e
Orçamento, solicitando o aumento do vale alimentação dos policiais
e bombeiros militares para o valor de R$ 664,00, equiparando o benefício
dos mesmos aos policiais civis e agentes penitenciários.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de dezembro de 2019. -
Rildo Amaral - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº Nº 1685 / 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 Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, com a devida
brevidade, proceder a aquisição de um veículo, modelo ambulância
de suporte básico, destinado ao transporte pré-hospitalar de
pacientes com risco de vida desconhecido, contendo equipamentos
mínimos para a manutenção da vida, para atender enfermos do
município de Mirador, tendo em vista a necessidade de atender em
caráter de urgência a sua população, e de certa forma, minimizando o
sofrimento dos doentes e seus familiares, viabilizando o oferecimento
de um atendimento de saúde digno para os moradores daquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de novembro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1686 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente a Sua Excelência o Senhor Governador do Estado,
Doutor Flávio Dino, com Cópia ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, solicitando serviços de
Pavimentação Asfáltica  e Sarjetamento na ordem de 2 (dois) quilômetros
de Via  Pública nos bairros da Vila Kiola e Vila Operária no município
de São José de Ribamar, sobretudo atendendo as avenidas Princesa
Graça, Avenida Sobral, Avenida João Alberto, Avenida Princesa Judite,
Avenida Princesa Ingrid, Avenida Professor Sá Vale e Avenida Princesa
Fabíola.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de dezembro de 2019. -
Rafael Leitoa – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1687 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO
DA FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que aprecie a
possibilidade de REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
(ICMS) INCIDENTE NOS COMBUSTÍVEIS, VISANDO
REDUZIR A ALTA DE PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS NO
MARANHÃO E TOMANDO COMO PRECEDENTE O PL Nº
549/2019, DE AUTORIA DO EXECUTIVO, QUE  REDUZIU A
ALÍQUOTA DO GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO
(GLP) E DO GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL
(GLGNN E GLGNI).

A presente solicitação, já feita em outras ocasiões, agora reveste-
se da recente decisão do Executivo. Por meio do Projeto de Lei nº 549/
2019, o governador do estado do Maranhão reduziu a alíquota do Gás
Liquefeito Derivado de Petróleo (GLP) e do Gás Liquefeito Derivado
de Gás Natural (GLGNN e GLGNI). Assim sendo, ressalta-se aqui a
importância de se também reduzir a alíquota do ICMS, vez que o
preço dos combustíveis tem causado forte impacto na vida dos
maranhenses.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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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
ROBERTO COSTA - Expediente lido. À publicação. Quero registrar a
presença dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, IFMA, Campus de Buriticupu, que fazem
parte do projeto Escola de Liderança para Meninas. Também presentes
a diretora de ensino, Maristela Rodrigues, as professoras Daniele Pessoa
e Karen Bertoldo. Inclusive registrar que, na semana passada, fizemos
aqui uma audiência pública, a pedido do Deputado Zé Inácio, em
homenagem aos 110 anos do IFMA no Maranhão. Sejam bem-vindos.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, minhas colegas Deputadas da
Mesa, meus colegas Deputados, galeria. Principalmente, eu estou aqui,
neste momento, para me dirigir a vocês, mulheres, moças, jovens, que
estão nesta importante Escola de Liderança de Meninas. Eu quero
falar para vocês que a gente, com a experiência que tem, com a idade
que tem, com a vivência que tem e por ser mulher, eu só subi aqui à
tribuna para repetir o que eu disse em uma entrevista quando eu entrava
aqui: nós, mulheres, vamos parar de ser as coitadinhas. Nós somos,
sim, lutadoras, nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos capacitamos,
e é isso que eu tento dizer às mulheres que me cercam porque, quando
a gente trabalha, quando a gente quer, quando a gente estuda, a gente
vence. Parabenizo vocês porque estão aqui, isso é importante. Meu
abraço a todas vocês. Nunca esperem que o mundo se abra. O mundo
se abre pelo trabalho, pela competência e pelo estudo. Então, meus
parabéns e que Deus ilumine a todas. Obrigada pela visita.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Senhor Presidente, Deputado Carlinhos Florêncio.

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

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Eu
gostaria também de comunicar a todos os Deputados que o prazo das
emendas se abre hoje. Então, nós temos até três dias para emendar o
orçamento e para que a gente possa fazer basicamente, Presidente,
ficou a mesma coisa do ano passado, quatro milhões para cada
Deputado. Então, que cada um comece a fazer suas indicações de
emendas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Informação importante do Deputado Carlinhos
a respeito das emendas do orçamento do Estado do ano que vem, que
foi aberto o prazo de três dias, 72 horas para indicação do Deputado,
das emendas dos Deputados, das emendas individuais.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Peça
para o Presidente da comissão informar o valor que os parlamentares
devem indicar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Carlinhos, o Deputado Neto está
sugerindo que o senhor indique os valores que cada Deputado vai fazer

de reivindicação. Acho que senhor falou, eu acho que são quatro milhões,
é isso?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Quatro milhões, Deputado. Deputado Neto, está ainda indo para os
gabinetes a especificação de onde se pode colocar cada uma das suas
emendas. Então, a gente tem esse prazo de 72 horas, é regimental, para
que a gente possa votar o orçamento.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Apenas
para dizer que, conversando com o líder do Governo, o Deputado
Rafael Leitoa, ontem ele falou quatro milhões e cem. Pelo que eu sei,
450. Aí o Presidente da Comissão de Orçamento está falando em quatro
milhões, então temos que ter esse valor exato. O líder me disse ontem
em quatro e cem, o líder do Governo Deputado Rafael Leitoa. Então
vamos ter que ter isso exato.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Carlinhos, houve uma informação,
do Deputado Antônio Pereira, que seria do líder do Governo Rafael
Leitoa, quatro milhões cento e cinquenta, mas como Presidente da
Comissão, o senhor tem inclusive autoridade em relação a esse tema.
Então, o valor exato é 4 milhões, não é isso?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Senhor Presidente, a decisão é de 4 milhões.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Inicialmente, Deputado Antônio Pereira, como
Presidente da Comissão... o Deputado Carlinhos está dizendo que as
indicações serão nos valores de R$ 4 milhões. Deputada Daniella Tema,
por cinco minutos sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da rádio
Alema, internautas, o meu mais cordial bom dia a todos vocês. Hoje eu
não ia fazer uso da tribuna, mas ao chegar e me deparar com esse time
de meninas aqui, eu não poderia deixar de vir aqui para cumprimentá-
las. Deixo aqui os meus cumprimentos às alunas do Instituto Federal
de Educação em Ciência e Tecnologia, da cidade de Buriticupu, sejam
muito bem-vindas à Casa do Povo. É um prazer para nós poder receber
um time como esse, um time de jovens meninas da Escola de Liderança
da Plan. A Plan que já tem sido a nossa parceira, que já esteve aqui na
Assembleia algumas outras vezes, que já trouxe outro grupo de meninas
para participar de uma sessão aqui conosco, que também já fizeram
uso do espaço do meu gabinete, onde tivemos uma menina ocupando o
meu gabinete por um dia. Então para nós é um imenso prazer ter vocês
aqui, é um imenso prazer poder falar para vocês. Um prazer maior
ainda é poder mostrar que mulheres e meninas têm vez e têm voz.
Então sejam todas muito bem-vindas à Casa do Povo. Gostaria de
cumprimentar aqui a diretora de ensino Maristela Rodrigues e
parabenizá-la pelo trabalho, pelo empenho em trazer essas meninas
aqui hoje. As professoras Daniele Pessoa e Karen Bertoldo, sejam
muito bem-vindas. E me colocar também, colocar o meu mandato à
disposição de vocês, assim como nós temos colocado o mandato à
disposição do povo do Maranhão, à disposição da Plan. E é muito bom
trabalhar, trabalhar com as meninas, Deputado Edivaldo. É muito bom
pegar meninas como essas e começar a moldar, porque é a partir daí
que teremos verdadeiras mulheres empoderadas. Não adianta nós
chegarmos, pegarmos mulheres sofridas e tentar trabalhar e mudar a
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cabeça delas do dia para a noite, o correto é fazer o que a Plan está
fazendo, é fazer o que essas professoras estão fazendo, pegando
meninas e mostrando o mundo para elas. Sejam muito bem-vindas e o
mundo é de vocês, o espaço é de vocês e esta Casa também é de vocês.
Muito obrigada pela presença, nós estamos aqui à disposição.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em Exercício Deputado Roberto Costa,
Senhores da Mesa, Senhores Deputados e Deputadas, galeria. Quero
saudar a todos os alunos do IFMA de Buriticupu, sejam muito bem-
vindos a esta Casa. Senhor Presidente, é com grande alegria, a gente
vem aqui anunciar um evento que nós vamos fazer agora, no próximo
sábado, dia 07, como todos sabem, além da gente atuar aqui como
Deputado Estadual, representante legítimo pelo povo do Maranhão,
que a gente faz um grande trabalho, raças a Deus, a gente também tem
um trabalho social, que é o Cuidando de Vidas. E o Cuidando de Vidas
o maior objetivo dele, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, os
alunos aqui que se encontram aqui na nossa galeria, é de levar saúde
mental itinerante. E nesse sábado, nós vamos fazer um grande evento,
vai ser no Itaqui-Bacanga, vamos ter lá presentes mais cem profissionais
da área da saúde. O evento vai se iniciar às 8h e vamos além de ter
atendimento de saúde mental, nós vamos ter lá rodas de conversa com
psicólogo sobre a depressão, vamos ter consultas psiquiátricas, vamos
ter consultas médicas também, técnica de relaxamento, aferição de
pressão e glicemia e testes rápidos. Então, com toda a certeza, vai ser
um dia muito importante no que se diz à saúde mental para o nosso
estado. Digo até, senhores deputados e a imprensa, hoje nós somos
referência, no Maranhão, no que se diz respeito à saúde mental,
principalmente ao combate a depressão, que infelizmente hoje é o ‘mal
do século’. E o Maranhão, além de ter projetos de políticas públicas
voltadas a esse ‘mal do século’, nós temos também ações sociais no
que diz a respeito ao tratamento e também a prevenção desta doença
que infelizmente tem roubado e tirado vidas. Então, eu gostaria de
convidar meus colegas que se estiverem aqui em São Luís, no sábado,
que se puderem dar uma passadinha lá porque, com certeza, será um
grande dia para a cidade de São Luís e para o Maranhão. Então, todos
que quiserem ir lá também para se consultar vamos ter lá psiquiatra e
psicólogo. Meu muito obrigado. Era só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, o Deputado Duarte Júnior, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados e Deputadas, membros da imprensa e da galeria.
Cumprimento todos e todas que estão aqui acompanhando essa
importante Sessão. Muito nos alegra e muito nos honra em recebê-los
e recebê-las aqui, nesta Casa, que é a casa de vocês, é a Casa do Povo,
onde todos nós, diuturnamente, trabalhamos para resgatar a fé, a
confiança das pessoas na política e nos políticos. Eu digo isso, pois a
melhor forma de resgatar a confiança das pessoas na política e nos
políticos é indo além da crítica, é indo além da retórica, é indo além do
discurso, mas, sobretudo, apresentando obras, apresentando ações
efetivas e concretas, obras inequívocas de que, de fato, está se
trabalhando em prol da garantia do direito daqueles que mais precisam.
Ontem nós tivemos uma importante oportunidade de honrar a confiança
das pessoas aqui, nesta Casa. O Governador Flávio Dino encaminhou
para esta Casa um pacote de medidas, um pacote de ações em prol da
justiça social e em prol do desenvolvimento econômico da nossa cidade
e do nosso estado. Eu gostaria aqui de destacar alguns pontos como,
por exemplo, a isenção de impostos aos taxistas. Até então, havia

isenção aos taxistas com veículos de apenas cinco lugares, mas, a partir
de agora, haverá isenção para aqueles taxistas com veículos de até sete
lugares. Uma importante conquista para a categoria. E fomos além,
pois os mototaxistas, uma classe que é vista, mas quase nunca lembrada.
Essa categoria foi privilegiada com um pacote de medidas enviadas
pelo Governador Flávio Dino, pois, a partir de agora, os mototaxistas
terão isenção de impostos para que possam se regulamentar e se legalizar,
garantir mais segurança não apenas a esses trabalhadores, mas também
aos consumidores, garantir mais qualidade, mais conforto e segurança
aos nossos consumidores, à nossa sociedade maranhense. Em nosso
estado, existem pouco mais de 10 mil mototaxistas exercendo as suas
atividades, mas, infelizmente, pouco mais de mil estão regularizados,
exatamente porque é caro, o imposto é pesado a esse pequeno
trabalhador, a esse microempreendedor, então essa medida garante
justiça social, essa medida garante geração de emprego e renda, essa
medida garante desenvolvimento. Ao tempo em que eu registro essa
importante conquista, eu parabenizo o Governador Flávio Dino e todos
os parlamentares desta Casa, pois votaram de forma unânime na
aprovação desse pacote. Gostaria aqui de demonstrar a todos vocês,
em especial a vocês que estão na galeria, que, alguns meses atrás, eu
andava por esta cidade, meu querido amigo Deputado Edivaldo Holanda,
com esse panfleto, com essa cartilha de propostas, afirmando às
pessoas, Deputada Detinha, que era possível sim garantir a isenção
aos mototaxistas. Em uma das primeiras páginas do meu livro de
propostas, está aqui a isenção de impostos aos mototaxistas. Afirmei
durante a campanha, prometi durante a campanha e, no dia 14 de maio
deste ano, apresentei essa indicação parlamentar que é uma das nossas
atividades: reivindicar, demonstrar ao Executivo qual o caminho, qual
a direção. Após profundos estudos técnicos, enviei ao Governador
Flávio Dino essa indicação parlamentar, no dia 14 de maio, para garantir
aos mototaxistas isenção de IPVA e no licenciamento para que eles
pudessem ter melhores condições de desenvolver a sua atividade.
Portanto, estou muito orgulhoso, estou muito feliz. Queria aqui
parabenizar todos os mototaxistas que há 20 anos lutam por esse
benefício. Benefício esse que já está garantido no Estado de Alagoas,
no Estado de São Paulo, no Estado do Pará e agora podemos nos
orgulhar e dizer que aqui no Maranhão o mototaxista também tem
isenção de imposto, aqui no Maranhão o mototaxista também tem
melhores condições para desempenhar a sua atividade. E o que era
bom, vejam ficou ainda melhor. Ficou melhor, pois a isenção chegou a
um produto essencial que é o gás de cozinha. Infelizmente em nossa
cidade, em nosso Estado percebemos que algumas pessoas não têm
condições sequer de comprar o gás de cozinha para preparar os seus
alimentos, pois há uma escolha: ou compra o gás ou compra o alimento.
E por essa razão essas pessoas acabam tendo que preparar os seus
alimentos por meio do carvão, o que atinge diretamente a sua qualidade
de vida, a sua dignidade humana, que é uma garantia fundamental
previsto pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 1º. Portanto,
parabenizo mais uma vez o Governador Flávio Dino por reduzir o
imposto do gás de cozinha. E podem ter certeza que vamos fiscalizar,
vamos acionar os órgãos de defesa do consumidor e fiscalizar para que
os empresários, para que os revendedores de gás garantam essa redução
no valor do gás de cozinha para a cidadã, para o cidadão maranhense,
pois isso é um direito garantido. Portanto, nós temos que lutar para
que ele seja aplicado na prática, na ponta para o consumidor. Muito
obrigado e agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos,
sem 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. Primeiramente, Senhor Presidente, eu gostaria
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de saudar os alunos que hoje comparecem aqui na Assembleia
Legislativa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, o IFMA do Campus de Buriticupu, dentro do Projeto
Escola de Liderança para Meninas, diretora de ensino Maristela
Rodrigues e professoras Daniela Pessoa e Karen Bertoldo. Sejam bem-
vindas a Casa do Povo. Este aqui é o Parlamento estadual e a gente fica
muito felizes e contemplados com a presença de todos vocês. Senhor
Presidente, o que me traz hoje aqui a esta tribuna é para falar das duas
indicações que fizemos na área da saúde. Nós indicamos agora duas
ambulâncias: uma para o município de Pedreiras, a Princesa da região
do Médio Mearim e outra para o município de Trizidela do Vale.
Trizidela do Vale uma cidade esta que estamos contemplando, Deputado
Hélio Soares, com essa ambulância para que possa realmente suprir a
necessidade do povo dentro da área da saúde. Sabemos que o município
já tem 05 ambulâncias. Nós contemplamos, com essas ambulâncias,
várias cidades na região do Médio Mearim. Essas por meio do Partido
PL do Estado do Maranhão, por meio do nosso Presidente Josimar de
Maranhãozinho deputado federal, deputado mais bem votado da
história do Maranhão. E essas outras duas por meio do Governo do
Estado do Maranhão. Trizidela do Vale, o prefeito Fred Maia, um
prefeito empreendedor, um prefeito visionário, um prefeito que trabalha
bastante em prol da qualidade de vida das pessoas na cidade de Trizidela
do Vale. E na cidade de Pedreiras, deputado Fábio Macedo, indicamos
mais uma ambulância pela precariedade mesmo. Lá nós sabemos do
déficit de ambulância, uma cidade que recebe os royalties do gás natural,
mas pela inoperância do prefeito, a incompetência daquele prefeito,
do gestor municipal, ele não tem capacidade, deputada Helena Duailibe,
com o dinheiro dos royalties comprar uma ambulância para melhorar a
vidas das pessoas, dar qualidade de vida às pessoas. E, deputado Hélio
Soares, nós sabemos da responsabilidade dos gestores, nós sabemos
que como o Mais Asfalto, a responsabilidade é do município, mas o
governador ajuda com a questão da massa viária, da massa asfáltica,
nos municípios, nós estamos fazendo também a nossa parte, fazendo
de forma, deputado Fábio Macedo, que a gente vá contemplar o
município, vá contemplar a população, até porque o deputado Vinícius
Louro não trabalha para prefeito e sim para a população, de forma
essa, deputado César Pires, que nós temos que ajudar, isso se chama
parcerias. Quiséssemos nós se todos os deputados onde fossem votados
em Pedreiras ajudassem também de tal forma. Eu vejo aqui o empenho
do deputado Fábio Macedo, ele vem procurando ajudar o município de
Pedreiras, mas nós temos que buscar outros parlamentares, deputado
Fábio Macedo, também para contribuir para aquele município e chamar
atenção da população porque, há três anos, a população escolheu um
gestor e às vezes, deputado Leonardo Sá, a população tem o que ela
escolheu. Está aí o gestor que nunca administrou nada, nem a sua
própria casa, um prefeito que não sabe o que é gerir um bem tão
precioso, que é um bem público, que é cuidar da vida das pessoas,
Deputado Edivaldo Holanda, e a população está sofrendo, a população
está pagando um preço muito alto. Naquela época, a história do liso foi
uma onda, a história do liso tomou conta do Estado do Maranhão, mas
está aí, o Prefeito agora rico e o povo é que está na lisura e sofrendo
com o descaso, com o desmando e com a incapacidade e inoperância de
um prefeito gestor da cidade de Pedreiras. E aí vem o Deputado Vinícius
Louro colocar os recursos. Eu coloquei na legislatura passada, dois
milhões e meio para a cidade de Pedreiras. Pasmem! O município de
Pedreiras perdeu dois milhões e meio do recurso do Deputado Vinícius
Louro, Deputado Ciro Neto. Sabe por que ele perdeu? Porque deixou
o município inadimplente. Aí ele vem, inventa uma desculpa que foi o
gestor passado. Ele passou três anos para regularizar o município. E
agora recebendo mais de um milhão e 700 mil reais dos royalties do
petróleo, por mês, e não faz nada para tirar o município da
inadimplência. Às vezes, até posso entender a atitude de alguns
deputados que não podem trabalhar no município de Pedreiras pela
inoperância desse prefeito, pela incapacidade desse gestor. Porque o
município está na inadimplência. E nós não podemos aceitar esse tipo
de coisa, em pleno século XXI. As eleições estão chegando, é hora de
uma reflexão popular, é hora da população analisar, é hora de fazer

todo um estudo do passado de Pedreiras, do presente de Pedreiras e do
futuro, Deputado Edivaldo Holanda, porque nós temos grandes
pessoas, grandes administradores na cidade de Pedreiras. Então, é a
hora de chamar a atenção da população, para depois não culpar aquilo
que se está passando como, hoje, na cidade de Pedreiras, e, sim, para
Pedreiras prosperar, Pedreiras é a Princesa do Médio Mearim, é a
cidade polo da região do Médio Mearim, é uma cidade que tem que dar
exemplo como Lima Campos, Trizidela do Vale e Bernardo do Mearim
dão, além de outras cidades da região do Médio Mearim. Então, eu vim
aqui, Senhor Presidente, para falar das duas ambulâncias que nós
indicamos, uma para Pedreiras e uma para Trizidela do Vale. Vamos
ajudar ainda mais. Estou conversando com a Secretaria de Saúde para a
gente fazer mutirões, campanhas de cirurgias eletivas para melhorar
dentro da saúde, porque nós sabemos que a saúde de Pedreiras é a
marca do caos e do atraso naquele município. Meu muito obrigado,
Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) – Bom Dia a todos os Deputados, imprensa,
galeria, telespectadores e todos os que estão aqui presentes no plenário.
Subo hoje para fazer um convite de extrema importância. Lembro que,
no meu primeiro discurso a esta Casa, abordei um tema de grande
relevância que foi o tema do rompimento dos cabos da Barragem do
Rio Pericumã. Hoje, com muita felicidade, com muita gratidão, eu
venho aqui anunciar que, na próxima sexta-feira, dia 06, o Prefeito
Luciano, o Deputado Federal André Fufuca e eu estaremos presentes
na Barragem do Rio Pericumã para o lançamento da pedra fundamental
da reforma que, após 32 anos, a barragem ser ter nenhuma reforma,
sem ter nenhuma intervenção, após uma luta muito grande que travamos
durante todo esse ano, Deputado Edivaldo Holanda, após procurarmos
todos os órgãos competentes, o DNOC, nós alcançamos por meio de
uma grande aliança, de uma grande parceria política com o nosso Senador
Weverton Rocha e com o Deputado André Fufuca que não mediram
esforços para que isso acontecesse. O Prefeito Luciano esteve reunido
com o vice-presidente, colocando realmente a situação precária em que
se encontrava nossa barragem. Fizemos a Frente Parlamentar em Defesa
das Barragens e a gente realmente hoje consegue colher o fruto. Venho
aqui a esta tribuna e aproveito para convidar cada um dos parlamentares
para o próximo dia 06 quando estaremos lançando essa pedra
fundamental. Realmente, eu fico muito feliz, fico muito grata pela
parceria de todos, por ter feito acordos, por ter feito alianças com
políticos comprometidos, com pessoas que olham realmente para toda
aquela região, uma barragem de extrema importância. Em consideração
ao município de Pinheiro, ali há famílias ribeirinhas que sofreram com
a enchente no começo do ano, que ficaram desabrigadas, mais de 100
famílias. Naquele momento, nós fizemos uma intervenção e a Prefeitura
pôde fazer uma manutenção prévia dos cabos. Hoje a gente vê essa tão
sonhada reforma da compota, lançamento dessa pedra fundamental de
uma obra de extrema importância. Foram destinados pelo Deputado
Federal André Fufuca R$3 milhões para iniciar essa obra, então,
realmente, é um grande avanço, é um grande ganho não só para a região
da Baixada, mas especialmente para a cidade de Pinheiro. A gente vê
que, no meu primeiro discurso, eu vinha falando, nós corremos atrás,
nós juntamos essa frente, nós traçamos metas para terminar
praticamente o ano. Um grande ganho é saber que nosso mandato tem
valido a pena, é saber que nosso mandato tem sido participativo, um
mandato de responsabilidade e comprometimento. Aqui eu aproveito
para agradecer também ao Presidente desta Casa, Othelino Neto, que
não tem medido esforços para nos ajudar, não tem medido esforços
para ver realmente uma aliança, uma aliança onde a população da
Baixada, a população de Pinheiro ganha. Então aqui estou muito feliz,
aqui agradeço imensamente ao prefeito Luciano por todo o esforço e
aproveito para parabenizar, o nosso Deputado Federal André Fufuca.
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E fica aqui o nosso agradecimento ao órgão DNOCS, agradecimento a
todos que estiveram comprometidos, a Secretaria de Meio Ambiente
que também esteve presente, a Defesa Civil, todos que naquele
momento se fizeram presentes e que uniram forças, não mediram
esforços para que essa conquista fosse merecidamente levada a Pinheiro.
Então no mais fica o meu agradecimento, fica aqui toda a minha gratidão
e me coloco à disposição para a próxima oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra o Deputado Marco Aurélio, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, a todos que acompanham esta Sessão, venho
nesta oportunidade destacar que nessa sexta-feira o Governo do Estado
terá uma agenda forte em Imperatriz. E dentre tantas inaugurações,
celebrações de parcerias firmadas com a cidade eu destaco uma obra
que há muito tempo era esperada e que nessa sexta-feira será entregue
à população, se tornando um dos mais belos Cartões Postais do Estado
do Maranhão e que revigora todo o centro comercial de Imperatriz.
Falo da obra de revitalização do Calçadão de Imperatriz. O Calçadão
que é um grande Centro Comercial para o qual converge toda a região,
que tem a marca forte de Imperatriz sendo o polo de todo o comércio
regional. E em Imperatriz esse Calçadão construído há várias décadas
pelo então Prefeito Carlos Amorim, recebeu esse compromisso do
Governador Flávio Dino, do Secretário Clayton Noleto, que traria
essa revitalização. É a cobertura de todo esse espaço, além de toda a
drenagem, de toda a infraestrutura renovada. O Governador fez esse
compromisso, um pleito feito de forma muito justa pela Associação
Comercial e Industrial de Imperatriz. E nesta oportunidade venho
destacar que o Calçadão está pronto. A população está muito feliz,
renova toda a expectativa do comércio da região central de Imperatriz
e traz a oportunidades de emprego. Porque com esse novo Calçadão
certamente as vendas aumentam, os empresários passam a empregar
mais, dar mais comodidade a todos os cidadãos e cidadãs de toda a
região. É algo que traz uma grandeza a toda cidade. Uma obra há muito
esperada e que o Governo Flávio Dino entregará nessa sexta-feira.
Faço questão de parabenizar a luta institucional da Associação
Comercial e Industrial de Imperatriz, o compromisso do Governador
Flávio Dino que deixa mais uma grande obra para Imperatriz, numa
cidade onde ele já tem uma marca forte de trabalho como a UemaSul, a
Beira Rio, mais de 100km de asfalto, o Hospital Macrorregional que
ele colocou em funcionamento e faz um trabalho de excelência, e tantas
outras obras. Deixa agora essa marca do calçadão de Imperatriz. Além
desta agenda, outras agendas estão integradas, a assinaturas de ordem
de serviço de várias obras importantes para a cidade. E a gente fica
imensamente feliz. Não poderia também deixar de parabenizar a atuação
do Secretário Clayton Noleto, ele que é filho da nossa cidade, um
orgulho do nosso povo e que por meio dele são concretizadas muitas
ações, por determinação do governador Flávio Dino, mais uma obra
que tem a marca do trabalho do Secretário Clayton. Trabalho digno,
honrado, que, com certeza, o deixa na história da cidade, cada vez mais.
Parabenizo toda a população de Imperatriz por ter esse novo centro
comercial. É o primeiro centro comercial, a primeira rua comercial,
coberta, de todo o estado do Maranhão, mas não se trata somente da
cobertura, tudo foi feito novo, a drenagem, toda a parte de infraestrutura.
E agora nesta inauguração já conta também com toda a decoração de
Natal, toda iluminação, o calçadão está lindo. Quem conhece a cidade
sabe a importância dessa obra porque ela integra, ela desenvolve, ela
renova o espaço de convivência e trará grandes oportunidades de
fortalecimento do comércio do nosso centro comercial de Imperatriz.
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Como o tempo do Pequeno Expediente

extrapolou, ficarão inscritos para a próxima Sessão, o Deputado
Wellington do Curso e o Deputado Antônio Pereira.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Medida Provisória nº 301/2019, de autoria do
Poder Executivo. Inscrito para discutir, o Deputado Wellington do
Curso, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
estamos diante de mais uma Mensagem Governamental. E nessa
Mensagem Governamental nº 093/2019, encaminhada pelo Governo
do Estado do Maranhão, mais uma vez pautada, nesta Casa, sem a
mínima discussão. Temos travado uma discussão, nesta Casa, uma
solicitação para que nós pudéssemos exercer a essência do Parlamento,
não só a arte de parlar, mas a discussão no Parlamento e a necessidade
da discussão dos projetos até para a população compreender. Nós já
apresentamos inúmeras solicitações, indicações e requerimentos na
luta em defesa da população. Eu quero me reportar, por exemplo, ao
Projeto de Lei nº 210/2018, de nossa autoria, apresentado no dia 25 de
setembro, que autoriza concessão de benefício fiscal, isenção de ICMS
nas vendas de veículos de duas rodas de até 160 cilindradas, bem como
também o desconto e isenção de IPVA para mototaxistas. Então, uma
luta nossa desde o primeiro mandato, desde o primeiro, segundo, terceiro
ano e quarto anos. Não foi dó no primeiro mandato, é uma luta que se
estende também para o segundo mandato. Então, Governador Flávio
Dino, ao mandar uma mensagem para esta Casa, ao mandar um projeto
de lei para esta Casa e aprovar, todos nós temos a responsabilidade,
todos nós temos a participação, mesmo quem apresentou em anos
anteriores, mesmo sendo a oposição, mesmo não tendo reconhecimento
do Governo do Estado, que são inúmeros projetos apresentados pelo
Deputado Wellington que não têm o reconhecimento do Governo do
Estado, não têm a citação do Governo do Estado. Aproveito para
relembrar como indenização por armas apreendidas no Estado do
Maranhão, projeto de autoria do Deputado Wellington, uma indicação
do Deputado Wellington; também o Projeto de Combate à Depressão
e ao Suicídio, o Plano Estadual de Combate ao Suicídio, discutido
nesta Casa amplamente em audiência pública e encaminhado também
ao Governo do Estado, encaminhado ao Ministério Público e ao
Judiciário para que pudesse ser feita toda a discussão e a elaboração de
um projeto de lei. O Governo do Estado mandou para esta Casa, ainda
está em tramitação na CCJ, projeto que foi iniciado com o Deputado
Wellington, de autoria do Deputado Wellington, o Plano Estadual de
Combate ao Suicídio. E ontem, mais uma vez, Deputado César Pires,
uma discussão iniciada com o Deputado Wellington, na legislatura
passada, uma luta permanente do Deputado Wellington em defesa dos
mototaxistas, dos taxistas, dos motoristas de aplicativos e da redução
do ICMS de combustível no estado do Maranhão, tanto é que, ontem,
nós votamos pela aprovação dos projetos enviados a esta Casa pelo
Executivo para a redução do ICMS. O Governo manipula as
informações, dizendo que são 23% de redução. Que na verdade são
23%, mas a alíquota só reduziu de 18% para 14%. Então a informação
correta de 18% para 14%. E já havíamos solicitado por meio de indicação
nesta Casa, a nossa luta permanente de divulgação e ontem o Governador
Flávio Dino encaminhou para esta Casa e nós aprovamos, todos os
Deputados, todos nós aprovamos, tanto os Deputados da base como
os Deputados de oposição, todos nós. Porque compreendemos a
importância do projeto, tanto da redução do ICMS para o gás de
cozinha como os benefícios para os mototaxistas, taxistas. E, além
disso, cabe ressaltar, cabe destacar, uma luta individual do Deputado
Wellington dessa legislatura passada. E na manhã de hoje ratificamos o
nosso posicionamento na votação de ontem. Acreditamos que a
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liberdade das pessoas, acreditamos que as pessoas conquistem a sua
dignidade por meio do trabalho, por meio da economia. E é por isso
que precisamos gerar emprego e renda. E é por isso que devemos fazer
com que as pessoas sejam beneficiadas. Da mesma forma votamos
ontem a privatização da GASMAR. E alguns questionamentos com
relação ao posicionamento do Deputado Wellington. Nós acreditamos
no desenvolvimento econômico, acreditamos que as empresas precisam
ter liberdade para se desenvolver, para gerar emprego e renda e,
principalmente, para o atendimento na ponta do cidadão. Na gestão do
Governador Flávio Dino tivemos o aumento da extrema pobreza,
tivemos o aumento da quantidade de desempregados e temos feito uma
pauta positiva nesta Casa. Uma pauta positiva que não é midiática.
Uma pauta positiva e com muita responsabilidade. Mas, no entanto,
porém, todavia por ser oposição ao governo comunista Flávio Dino,
pautas, lutas, defesas do Deputado Wellington ou não são aprovadas
ou, quando aprovadas, não têm o reconhecimento, não têm indicação.
Mas não estamos esperando reconhecimento do Governador Flávio
Dino e muito menos consideração do maior traidor da história. Meus
amigos, o Governador que traiu o seu mentor intelectual, que traiu
José Reinaldo Tavares quando então Governador e nas suas ações de
Governo beneficiou para que o então juiz federal chegasse à câmara
alta e ele não teve o reconhecimento, não teve a consideração e ele
pagou com a ingratidão, com a “traíragem”, com a covardia. E assim
fez com muitos outros. Eu não vou entrar nem na questão municipal,
Deputado Edivaldo Holanda, para que não tenhamos mais inflamações,
mas eu que estou de fora, nos bastidores acompanho algumas vezes a
forma covarde e ingrata do Governador Flávio Dino para com seu
aliado Edivaldo Holanda. E algumas vezes permitindo que aliados
políticos do governador ataquem a gestão de Edivaldo Holanda. Mas
como se o próprio governador é traíra, se o próprio governador é
covarde. Então, não aguardo, não espero reconhecimento nem gratidão
do governador, mas estou aqui para destacar que apresentamos a
indenização por apreensão de armas, é de autoria do deputado
Wellington, é de autoria também de combate ao analfabetismo do estado
do Maranhão, é de autoria do deputado Wellington a luta pela isenção,
pela redução do ICMS e do IPVA para mototaxistas, para os taxistas e
para motoristas de aplicativos. Da mesma forma também para a redução
de combustíveis, redução do ICMS, do imposto para combustíveis. E
apresentamos, deputado César Pires, na manhã de hoje, aproveitando
que esta semana o governador está complacente, benevolente diante de
tanta maldade que já praticou, para que ele possa reduzir também o
ICMS dos combustíveis, baixar o imposto dos combustíveis, baixar o
ICMS do diesel e da gasolina. E vamos retomar essa campanha, a
partir de agora, vamos retomar para que o Governo do Estado possa
reduzir o imposto do ICMS dos combustíveis. Mais uma vez,
parabenizar a Assembleia Legislativa que a votação de ontem, a votação
da GASMAR, a votação da redução da alíquota do ICMS do gás de
cozinha e o benefício para os mototaxistas, para taxistas, para todas as
categorias que trabalham no dia a dia no transporte de passageiros é
um benefício que foi compreendido por todos os deputados estaduais
e votados de forma unânime. E hoje temos um projeto em tela que,
deputado Rafael, o que nós pedimos é que seja discutido com a base do
governo, seja discutido com a oposição, para que nós possamos discutir
com os empresários e ao fazer esse benefício, nós não temos a
competência legislativa para conceder a isenção fiscal. Nós não temos
essa competência e nem podemos nos vangloriar disso. Então tratativas
do governo de 2017, tratativas nesta Casa de 2018 que ontem foi
aprovada por todos, mas, deputado Rafael Leitoa, líder do governo,
deputado César Pires, que os deputados sejam tratados com respeito,
que possamos ter uma ampla discussão dos projetos e não, deputado
Rafael Leitoa, às vezes tentamos na articulação, não vou usar outros
termos, tentamos na articulação para que não houvesse nem a discussão,
para que não houvesse nenhum tipo de contra-argumento, em detrimento
de aprovação de requerimentos e de outras formas, não cabe nem
relatar, até porque eu sou muito coerente, verdadeiro e leal nas minhas
relações e o que eu conversei com V. Ex.ª não tem por que externar,
muito embora já tenha sido muito prejudicado nesta Casa pela base do

governo e inclusive por V. Ex.ª, mas eu vou passar uma borracha por
cima dessas decepções e vou me reportar simplesmente ao projeto e
para que pudesse ter uma ampla discussão, principalmente acerca do
que nós mais prezamos e primamos no Parlamento Estadual, que é em
defesa da população do Maranhão, para garantir os seus direitos de
verdade, não da propaganda, não de forma midiática, não do governo
do estado que gasta o nosso precioso dinheiro arrecadado com o suor
do trabalhador maranhense em propaganda mentirosa, em propaganda
enganosa. Era o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. À
promulgação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Questão de Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Roberto Costa, muito obrigado pelo aparte. É só para
ratificar o meu posicionamento. Eu subi à tribuna para discutir durante
10 minutos, fiz alguns questionamentos, trouxe à memória algumas
ações tanto do Parlamento como do Executivo, até para que a gente
pudesse pautar uma discussão saudável, salutar, na tribuna desta Casa,
para que o que fosse para as redes sociais seja retratado de acordo com
a realidade e não de forma manipulada, e não de forma pejorativa, até
para engrandecer o Parlamento Estadual com ações que sejam da nova
política, não da velha política, e da boa prática política. Mas eu pedi a
Questão de Ordem só para ratificar o meu voto. Mesmo tendo ocupado
a tribuna, eu deixei de fazer o meu pronunciamento, o meu voto é
favorável e até por entender que vai ampliar para algumas categorias,
principalmente de ampliação de emprego e renda para o estado do
Maranhão. Então eu voto com o Governo do Estado, meu voto é
favorável ao projeto.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Ainda bem
que V.Ex.ª explicou, Deputado Welington, porque não estava
entendendo se era contra ou a favor do benefício.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Ele quis destacar que o voto dele foi favorável
ao Governo do Estado, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Roberto, muito obrigado por ratificar meu posicionamento
e mais uma vez deixo bem claro, eu tenho coerência política. Fui da
base do Governo e dizia, mesmo sendo da base do governo, não concordo
com o que está sendo aprovado, com o que está sendo votado. Eu
sempre tive posicionamento e coerência política. Da mesma forma,
hoje eu tenho coerência política, estou ratificando o meu voto favorável
por entender que o projeto é muito bom para a população, para os
empresários do estado do Maranhão. Todas as vezes que o Governo
do Estado tiver projetos que são bons, o Deputado Wellington dará o
seu voto favorável, com parecer favorável como estou fazendo hoje.
Tenho coerência política. Viva o Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Segundo item: Projeto de Lei nº 272/2019, de
autoria do Deputado Leonardo Sá (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para
o segundo turno. Parecer nº 506/2019, de autoria da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº 393/
2019, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Esse parecer já foi
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contrário da Comissão de Constituição e Justiça e o Deputado Ciro
Neto recorreu ao Plenário. Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (questão
de ordem) – Presidente Deputado Roberto, essa votação na Comissão
de Constituição e Justiça foi uma votação inclusive com votos
divergentes. Houve membros da comissão que entenderam pela
constitucionalidade, houve membros que entenderam pela
inconstitucionalidade. Em diálogo com o Deputado Ciro Neto e também
com o Governo do Estado que vai ser o responsável pela
regulamentação desse projeto de lei e como é votação no Plenário a
respeito desse parecer, é uma votação política, eu inclusive como
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça oriento os membros
da comissão a derrubarmos o parecer da própria comissão. Lá julgamos
uma questão técnica, de decisão dividida, e agora vamos decidir uma
questão política. E na questão política, em diálogo com o Governo do
Estado e o Deputado Ciro Neto, entendemos da importância e a
necessidade de ter esse projeto aprovado, que é o Selo da Agricultura
Familiar para que o Estado possa estar regulamentando esse selo.
Portanto, a nossa orientação é pela derrubada do parecer da comissão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Então o Deputado Neto orienta também pela
rejeição do próprio parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA -Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (questão de
ordem) – Se o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça fala
dessa maneira, o meu voto é a favor do projeto, pela derrubada do
parecer da comissão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (questão de ordem)
- Só para deixar registrado que a gente concorda também com a derrubada
do parecer, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Olha, os Deputados que queiram manter o
parecer, ficarão como estão. E os contrários, que queiram derrubar o
parecer, se manifestem. Os Deputados que aprovam permanecem como
estão. Para derrubar, se manifestem em pé. O parecer foi rejeitado, da
Comissão de Constituição e Justiça, e voltará a tramitar nas outras
comissões.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (questão de ordem)
– Só para agradecer ao Presidente da Comissão Deputado Neto
Evangelista e aos colegas Deputados, por entenderem da importância
e a sensibilidade do nosso projeto de lei no ato de instituir o selo, que
irá identificar os agricultores familiares rurais e suas associações em
nosso Estado e irá contribuir, facilitar assim a comercialização desses
produtos e valorizá-los no nosso mercado. Só agradecer a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Parabéns, Deputado Ciro Neto. Moção de
Aplauso nº 03/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso,

(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Só para agradecer a Mesa. O requerimento aí tem
um número exagerado de proposições do Deputado Wellington, é porque
estavam todas paradas, engavetados e aí eu pedi, solicitei por meio de
um requerimento para que elas pudessem ser apreciadas. Aí agradeço a
Mesa, agradeço a todos os Deputados pela benevolência de um
deputado de oposição e que as vezes fica esquecido, mas a gente tem
que estar solicitando para que possa ser votado. É quase seis meses
parado na CCJ ou na própria Mesa, então muito obrigado a Mesa por
acatar o meu pedido. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Estamos notando aqui pela pauta extensa,
Deputado Wellington. Moção de Aplauso nº 008/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção
de Aplausos nº 12, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Moção de Aplausos nº 013, de autoria do
deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção
de Aplausos, de autoria do deputado Wellington do Curso,
manifestando admiração ao senhor Max Muller de Almeida Cruz, por
seu empenho e dedicação em ajudar o pequeno Nicolas Pereira Silva,
em adquirir uma moradia digna. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção
de Aplausos nº 024/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Moção de Aplauso nº 025/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção
de Aplausos nº 026/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Moção de Aplausos nº 027/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção
de Aplausos nº 029/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Moção de Aplausos nº 031/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção de Aplausos nº
032/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Moção de Aplauso nº 035/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção
de Aplausos nº 036/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Moção de Aplauso nº 047/2017,
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 731/2019, de autoria da Deputada Dr.ª
Helena Duailibe, à deliberação do Plenário (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 736/2019, de autoria do Deputado Roberto
Costa (lê). Deputado César, o senhor pediu para subscrever o
requerimento de congratulações ao Promotor Gilberto Câmara que se
elegeu.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Desde que o
Deputado Roberto Costa permita.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Permitido, Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Confirmado,
Deputado Roberto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da
Mesa. Requerimento de autoria do Deputado José Gentil (lê). Como
vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Como vota a Deputada Andreia Martins?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deferido. Requerimento de autoria do Deputado
Adelmo Soares (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Como vota a Deputada Andreia Martins?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deferido. Requerimento 734/2019, de autoria
do Deputado Felipe dos Pneus (lê). Como vota a Deputada Cleide
Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Como vota a Deputada Andreia Martins?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deferido. Requerimento nº 735/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, (lê). Inscrito para discutir esse
requerimento o Deputado Wellington do Curso, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu queria levantar uma Questão de Ordem,

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (questão de
ordem) - Só fazer um pequeno registro aqui, porém, um registro de
extrema importância e de justa homenagem aos peritos criminais. Hoje,
dia 04 de dezembro, é o dia oficial dos Peritos Criminais. Portanto, eu

queria aqui parabenizar a todos os peritos criminais do Maranhão, são
ao todo 196 peritos. Queria parabenizar especialmente ao Miguel Alves,
que é o Superintendente de Polícia Técnico-Científica; a Érica Brito,
Presidente da Associação da Polícia Técnico-Científica; o Lúcio Flávio,
o Américo Carlos, o Rogério Luís e também muito especialmente o
Robson Mourão, que é diretor do Instituto de Criminalística. Essa
atividade que eu tive a honra de destinar uma emenda de R$ 110 mil
para que essas atividades possam ser melhores executadas, ainda melhor
do que já são. Portanto, gostaria de fazer aqui o registro, pois todos os
nossos peritos merecem toda nossa atenção, nosso carinho. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Registro feito, Deputado Duarte. Deputado
Wellington, por dez minutos para discutir o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, internautas, telespectadores
que acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom
dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, a luta permanente
nesta Casa para que o dinheiro público seja realmente aplicado para a
melhoria da qualidade de vida das pessoas, para que o dinheiro público
seja bem aplicado e nada mais justo do que atender o que preconiza a
legislação, a Constituição Federal. E faço referência à Carta Magna do
nosso país, à nossa Constituição Cidadã de 1988, e ela traz no seu
artigo 37 algo tão desrespeitado. Nós observamos ao longo dos últimos
30 anos, como gestores públicos desrespeitam tanto a nossa
Constituição. Gestores públicos desrespeitam a Constituição de 88, e
principalmente no seu artigo 37 que traz os princípios básicos da
administração pública, os princípios que norteiam a administração
pública. Desses princípios básicos que norteiam a administração
pública, nós podemos elencar o princípio da publicidade, mas não da
propaganda mentirosa, não da propaganda enganosa, mas que todos os
atos administrativos devam ser públicos, devam ser publicizados, devam
estar à disposição de todos, inclusive o legislador se preocupou em
trazer para a sociedade uma ratificação ainda maior desse
posicionamento, com o advento da Lei da Informação que todo e
qualquer cidadão tem direito e acesso à informação, uma lei estadual
também na mesma linha, uma lei estadual estabelece também as diretrizes
da busca por informação. E essa busca por informação do cidadão
comum, da dona de casa, da empregada doméstica, do motorista de
ônibus, do cobrador de ônibus, do assalariado, do mototaxista, do
taxista, de homens e mulheres simples da sociedade em busca de
informação, que todos têm direito a acesso à informação, chegar no
órgão buscar as informações e ter as informações necessárias de como
é gasto do dinheiro público, de como é aplicado o dinheiro público e
que esses documentos devem ser acessíveis. Ontem, nós fizemos uma
grave denúncia nesta Casa, questionamos ao Governo do Estado com
relação a uma licitação que seria realizada hoje, eu me antecipei um dia
antes, alertei para o que estava acontecendo e aí deu tempo talvez do
governo se apressar para tentar corrigir, mas o deputado Wellington
como tem coerência política e essa coerência política me remete a que
seja corrigido, porque a correção ainda é melhor do que o crime, do que
o desvio, do que a máfia, do que é corrupção. Então, vamos aos fatos,
chegou ao nosso conhecimento que o Governo do Estado estaria
realizando ou iria realizar uma licitação para a confecção, a montagem
de mosaicos no centro da cidade, próximo ao Palácio, no Reviver, na
Praia Grande, assim como já foi feito em outrora, como já foi feito em
outro momento, nas festividades juninas, mosaico que, com certeza,
embelezou as ruas do centro. Está certo que o mosaico também fez
com que a população desviasse a atenção dos reais problemas da cidade
para o mosaico de festas juninas para agradar aos olhos dos turistas e
dos ludovicenses. Da mesma forma, já desde o início de novembro, o
mosaico foi montado para, mais uma vez, agradar os olhos dos
ludovicenses e dos turistas de outros municípios, de Rosário, Bacabeira,
Santa Rita, Matões e Matões do Norte, Balsas, Riachão, Imperatriz,
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turistas maranhenses e turistas de outros estados. No entanto, conforme
denúncia do Governo do Estado, seria realizada hoje, no dia 04, uma
licitação para colocar a ornamentação, o mosaico, e aí fizemos o
questionamento: como que vão colocar o mosaico, uma ornamentação,
se já está tudo concluído? Foi pago como se não teve licitação antes?
Ontem eu pedi a dois assessores, aos nossos assessores jurídicos,
Junior Lima foi até a Secretaria de Cultura do Estado para verificar as
informações, trouxe toda a cópia da licitação, e o objeto da licitação
não está descrito como objeto do mosaico, da ornamentação
propriamente dito para o período. A data estava em aberto ou está em
aberto e aí você tem uma 00/00/2019, que eu não sei se vai contar ou
iria contar a partir do momento que a licitação fosse concretizada,
fosse concluída em 2019, ou se seria retroativa, enfim, não sei como a
administração pública do Governo Flávio Dino iria agir diante desse
imbróglio, desse problema, dessa denúncia, mas o fato é que fomos
pessoalmente à Secretaria de Cultura do Estado, pegamos toda a cópia
do processo, do chamamento para licitação e solicitamos também, na
Assembleia Legislativa, por meio de dois requerimentos. O primeiro
requerimento, que é o que eu defendo agora, apresentei nesta Casa, é o
Requerimento 735/2019, mas eu já fico contemplado também porque
ontem mesmo eu protocolei solicitação de informações ao Governo do
Estado e ao Secretário de Cultura acerca do processo licitatório que
resultou na contratação de empresa para decoração área com bandeirolas
tipo mosaico, para ornamentação de logradouros no Estádio do
Maranhão. Então, diante das informações que a licitação seria realizada
hoje e não tendo como objeto o mosaico que já foi montado, a
justificativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura,
é que é para as festas de carnaval do ano que vem e das outras atividades
culturais do ano que vem. Nós tomamos a iniciativa de solicitar, já que
não contempla festa junina e principalmente o Natal, nós tomamos a
liberdade, a iniciativa de solicitar, por meio de requerimento, as
informações inerentes aos gastos que já foram realizados. Se foi por
meio de licitação, se foi por meio de Lei da Cultura, se foi Lei de
Acesso à Cultura, ok. Então, qual foi o meio, foi licitação ou outro tipo
de contrato, como foi realizada a contratação para a ornamentação, a
colocação do mosaico? Porque nos causou estranheza. Como que hoje
teríamos uma licitação de algo que já foi realizado? Mas se o governo
diz que a licitação é para atividades vindouras, ok. Nos causou
estranheza também que após a nossa denúncia, após a ida à Secretaria
de Cultura a licitação já não será mais hoje, será amanhã. Não sei se
porque eu havia anunciado que eu iria participar da licitação, iria
acompanhar a licitação e talvez com informação privilegiada mudaram,
Deputado César Pires, a licitação para amanhã. Não sei se é porque
sabem que eu estarei participando da ação...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Vale aparte,
Deputado?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vale sim, Deputado. Está terminando o tempo, vou logo conceder ao
senhor para não perder nem tempo.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) –
Deputado, essa foi uma das reclamações de maior relevância desta
semana. Mas por que isso? Quando o senhor trata aqui, as decorações
estão lá fisicamente, para irrefutáveis, que você falou. Como é
irrefutável também a publicação do edital para o processo licitatório.
Como deverá ser também irrefutável quem vai ganhar. Suponhamos
que outra pessoa ganhe ou que alguém ajuíze essa ação e ultrapasse o
período natalesco, como fica? É crime, crime, mas como são tantos
crimes que o governo comete, e eu vou falar de um agora, eu já não me
assusto. Mas quero lhe parabenizar pela sua parte investigativa,
policialesca também, você e sua equipe, que buscaram essa situação e
trouxeram para cá. Resta agora o não silêncio dos promotores, o não
silêncio dos tribunais que fiscalizam essas situações. Eu creio que se
cada vez que subíssemos a tribuna, tivesse alguém ouvindo e
consequentemente investigasse, inquirisse esse órgão, no caso aí a

Secretaria de Cultura, para responder essas suas denúncias. No meu
entendimento gravíssimo. E quem que aqui do governo pode dizer o
contrário se as fotos, as publicizações estão sendo colocadas aí para
que todos possam tomar conhecimento. Parabéns, Deputado. Eu sugiro
até que V. Ex.ª amanhã volte sabendo já o que aconteceu, ou não
aconteceu, depois de sua denúncia no processo licitatório. Acho que
vão fazer no mínimo aí, para poder limpar, uma dispensa de licitação
ou uma adesão de cartas aí de outros processos licitatórios. Difícil a
adesão, porque não há singularidade de uma ambiência de um Estado
ou de um município com essa que foi colocada ali nos locais públicos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado César Pires, muito obrigado pelo aparte. E só esclarecendo,
nós temos lados bem distintos. Nós estamos aqui para fiscalizar, para
cobrar do Governo do Estado a boa aplicação do dinheiro público e
cabe ao Governo esclarecer. Se realmente não teve desvio de finalidade,
desvio de recurso público, se não tem máfia, se não tem corrupção, que
possa esclarecer. Mas já achamos estranho que hoje seria a licitação, já
foi adiada para amanhã. O Deputado Wellington já havia dito que iria
participar da licitação, iria acompanhar a licitação, já mudaram para
amanhã sabendo que o Deputado Wellington não estará em São Luís,
estará acompanhando a Assembleia Legislativa na Assembleia em Ação,
mas vamos acompanhar mesmo assim. Mas cabe ao Governo do Estado
esclarecer. O Governo do Estado de antemão já diz que o processo
licitatório está sendo realizado é para mosaicos vindouros,
ornamentações vindouras. No entanto, nós solicitamos de imediato, a
cópia dos contratos, ou de Lei de Incentivo Fiscal, da realização de
Festa Junina, e do Natal, e aí não tinham pronto ainda, tive que fazer
uma solicitação por meio de requerimento, por meio de informação.
Agora o que nos causou estranheza, e nós vamos finalizar, Senhor
Presidente, é que já estão prontas as bandeirolas, o mosaico já está
pronto, como que que já está pronto, e vão fazer a licitação? Como que
contrataram? Como que pagaram, se não teve licitação? E se a empresa
que vai ganhar não for a mesma que realizou o trabalho. Então,
aguardamos esclarecimento por parte do Governo do Estado, e, mais
uma vez, solicitar à Mesa, com esse nosso pedido, que a Mesa possa
aprovar o nosso Requerimento, até porque o Deputado Rafael Leitoa
quis fazer uma articulação antes, e diz que a Mesa não teria problema
nenhum, e que iria aprovar, então, solicitamos a Mesa, que possa
aprovar o nosso Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Requerimento n° 735, do Deputado Wellington,
como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho? Como vota a Deputada
Andreia? Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, toda vez eu tenho uma dificuldade enorme de compreender
o termo, deferido ou indeferido, porque a negaçãozinha do “i”, fica
muito próximo, só para compreender, foi aprovado ou foi negado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Indeferido, negado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Ah, foi negado, indeferido. Então, solicito a Vossa Excelência, que a
gente possa recorrer ao Plenário, na próxima Sessão, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Como V.Exa. viaja amanhã, né, para acompanhar
a Assembleia, colocaremos na segunda-feira.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Pronto, muito obrigado, Presidente, muito obrigado.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos ou
Blocos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, se não tiver ninguém inscrito no Grande Expediente, V.Exa.
pudesse me conceder. Questão de Ordem. Deputado Wellington do
Curso, novamente. Se não tiver ninguém inscrito no Grande Expediente,
V.Exa. pudesse conceder. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Concedido. Grande Expediente, por trinta
minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu acho que havia me inscrito no Grande Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Duarte, V.Exa., tinha pedido o Tempo
dos Blocos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Não. Acho
que houve uma pequena confusão. Mas tudo bem. Era o Grande
Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA -Inclusive está aqui no Bloco Unidos pelo
Maranhão, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Então, tudo
bem. Eu fico com o Tempo dos Blocos. Fique à vontade, deputado
Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Wellington, por trinta minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado! Que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua
população. Senhor Presidente, quero fazer referência inicialmente a
uma reunião que participamos ontem no Sindicato dos Radialistas do
estado do Maranhão, estavam presentes os radialistas Douglas Cunha,
Manoel de Jesus, Wellington Silva, nosso presidente Jota Kelly, Jonas
Mendes, radialista Silva Rocha, e não é a primeira, nem a segunda e
nem a terceira vez que eu vou ao Sinrad, Sindicato dos Radialistas do
Maranhão, dado o nosso respeito que temos à profissão de radialista.
Quero cumprimentar, de forma especial, os radialistas que estão
presentes: Diego Emir, Jorge Aragão e meu amigo Leitão. São radialistas
do dia a dia que executam essa profissão maravilhosa. Parabenizar
todos vocês e aqueles também que não estão aqui hoje. Estou olhando
o Diego Emir, mandar um abraço especial ao nosso amigo Osvaldo, um
parceiro, um guerreiro corajoso, destemido, que faz o seu dia a dia no
seu rádio, levando informação às pessoas, notícias imparciais acerca
da realidade do Brasil, do estado do Maranhão e de São Luís. Então,
parabéns a todos os radialistas. Aqui o nosso respeito a todos os
radialistas, a todos os comunicadores, jornalistas, blogueiros, a todos
os comunicadores do estado do Maranhão. Já apresentamos indicações

e solicitações, não só à Prefeitura de São Luís, por exemplo, mas à
Prefeitura de Imperatriz e às Prefeituras do Estado do Maranhão que,
na realização dos seus concursos públicos, pudessem contemplar
também vagas para jornalistas, para radialistas, para a assessoria de
comunicação. Da mesma forma, também fizemos indicação para as
Câmaras, para a Câmara Municipal de São Luís, Câmara Municipal de
Imperatriz, para que pudessem também, na realização de concurso
públicos, apresentar a possibilidade de vagas para radialistas,
jornalistas, comunicadores, enfim, para área de comunicação, bem como
também ao Governo do Estado, e não uma área específica, mas em
todos os órgãos do Governo do Estado, os quais têm a necessidade de
uma assessoria de comunicação. Então todos os órgãos, como EMAP,
DETRAN, PROCON, SEGEP, todos os órgãos do Estado, ao
realizarem concurso público, que possam também contemplar, que
possam agraciar com números de vagas para a assessoria de
comunicação, radialistas, jornalistas. Agora que estou vendo ali também
o amigo Nodson Júnior, radialista das antigas, meu amigo muito antes
de ser Deputado, quando então ainda era sargento do Exército. Nodson
Junior, radialista, apresentador de programa de rádio AM/FM, já passou
por Cidade, já passou por Difusora, Mais FM, grande e conceituado
jornalista, radialista e apresentador do estado do Maranhão. É meu
amigo, temos amigos em comum. Nosso amigo Wesley Oliveira, mais
conhecido como Wesley Safadão. Então amigo Nodson Junior, parabéns
pelo seu trabalho, sou fã do seu trabalho, sou ouvinte. Um abraço ao
amigo Nodson Junior. Nodson, ontem nós estivemos no sindicato,
falando com o nosso amigo Jota Kerley, principalmente com a
preocupação por parte dos radialistas e jornalistas de uma discussão
pautada no Congresso Nacional. Nós não temos, nas nossas
responsabilidades e atribuições, a discussão dessa pauta, mas estamos
solicitando, por meio de um requerimento, a realização de uma audiência
pública. Já fizemos duas audiências públicas realizadas com sindicatos,
com o amigo Chocolate, com o amigo Isaías, mas nós precisamos
também discutir essas pauta, mesmo que seja uma pauta nacional, uma
pauta do Congresso Nacional, mas para que possamos apresentar ao
Governo Federal por meio dos nossos 03 Senadores, por meio dos
nossos 18 Deputados Federais da nossa Bancada Federal, a luta, uma
solicitação dos radialistas do Estado do Maranhão. Senhoras e Senhores,
temos que valorizar os radialistas, temos que valorizar essa profissão.
Uma profissão que tem ficado envelhecida, que não tem tido a paixão
de novos adeptos, tanto na faculdade como no dia a dia, por qualquer
um. Porque qualquer um coloca a boca no microfone, qualquer um quer
ser radialista, qualquer um quer tomar a vaga e sem ter o conhecimento,
sem ter as técnicas e a necessidade da valorização da profissão do
radialista. Então precisamos encontrar um meio termo. Nós temos
conhecimento do Decreto Presidencial e estamos na luta em defesa dos
radialistas no Estado do Maranhão. Quero cumprimentar também,
chegou aqui à Cabine de Imprensa da Assembleia, o nosso amigo Álvaro
Luís, o Repórter Feliz. Conceituadíssimo radialista, repórter no Estado
do Maranhão, na Assembleia Legislativa, inclusive radialista, jornalista
premiado. Na última semana foi agraciado com o prêmio de destaque
na 17ª edição do Prêmio Jornal Itaqui-Bacanga e eu tive a oportunidade
de parabenizá-lo e aproveito aqui também na Assembleia, mais uma
vez, para parabenizá-lo. Nosso amigo Repórter Feliz, Álvaro Luís.
Álvaro Luís muito obrigado pelo carinho. Então finalizo aqui a defesa
dos radialistas do Estado do Maranhão, dos jornalistas, dos
comunicadores. A nossa defesa de todos os comunicadores, sejam
radialistas, jornalistas, blogueiros, assessores de comunicação e a nossa
luta permanente. Nosso respeito ao Sindicato dos Radialistas e a todos
os radialistas do Estado do Maranhão. Então finalizo aqui nosso
pronunciamento. Já entramos com requerimento solicitando uma
Audiência Pública para que possamos tratar desse assunto. Senhor
Presidente, hoje recebemos também policiais civis aprovados no
concurso da Polícia Civil do Estado do Maranhão e a nossa luta
permanente pela nomeação dos aprovados da Polícia Militar e Polícia
Civil. Hoje o Presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia,
Deputado Carlinhos Florêncio, apresentou para todos nós o início da
abertura do prazo para apresentarmos as nossas emendas. Então
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estaremos apresentando emendas para que o Governo do Estado possa
nomear, no ano de 2020, novos policiais militares, novos policiais
civis, aprovados no concurso da AGED, aprovados no concurso do
Procon, aprovados no concurso do Detran, aprovados no concurso da
EMAP, aprovados no concurso do IPREV, aprovados em todos os
concursos no Estado do Maranhão que ainda estão com seu prazo de
validade em aberto. Assim como fizemos no concurso da Caema, não
que nós conquistamos, solicitamos, fomos agraciados com o pedido e
o Governo do Estado, na época, prorrogou o prazo de validade do
concurso da Caema. Então vamos solicitar, por meio do orçamento, a
previsão, a possibilidade de nomeação dos aprovados nos concursos
que ainda estão aberto, nos concurso que temos ainda candidatos no
cadastro de reserva, candidatos que aguardam nomeação para que
possam ser nomeados no ano de 2020. Então, hoje recebemos policiais
civis, candidatos a vaga de policial civil e a luta nossa permanente
também para quebra da cláusula de barreira, é uma luta nossa desde o
mandato passado, trouxemos para o início desse mandato, que é a
quebra de cláusula de barreira na policia civil, dos aprovados do concurso
da Polícia Civil. Eu vou concluir dizendo que, mais uma vez, ratificamos
o nosso posicionamento, confirmamos o nosso compromisso; o nosso
compromisso em defesa da segurança pública e da população, segurança
da sociedade, mas também a melhoria da qualidade de vida dos policiais
civis e militares do Estado do Maranhão. Enquanto tem deputados do
Estado do Maranhão que atacam a Polícia Militar e atacam a Polícia
Civil, o deputado Wellington defende a Polícia Militar e a Polícia Civil.
Um ataque à Polícia Militar, um ataque à Polícia Civil é um ataque ao
Estado. Homens honrados da Polícia Militar e da Polícia Civil do
Estado do Maranhão contem com a defesa do deputado Wellington,
contem a luta do deputado Wellington. Aqui nesta Casa tem um
deputado que é ex-sargento do Exército, especialista em segurança,
embaixo do meu terno tem uma farda, embaixo do meu sapato tem um
coturno, corre nas minhas veias o sangue militar e em defesa da
sociedade, em defesa da população, da seriedade, da hierarquia, da
disciplina e a minha defesa dos policiais civis e militares do Estado do
Maranhão. E a luta para que novos policiais sejam nomeados, a luta
permanece constante, a luta diária, todos os dias eu lembro, todos os
dias eu defendo, até mais do que alguns policiais que são formados,
todos os dias eu lembro, todos os dias eu luto pela nomeação de mais
soldados, de mais policiais civis na Polícia Militar e na Polícia Civil. A
luta permanente pela nomeação de mais policiais civis e mais policiais
militares no Estado do Maranhão. Até porque o governador Flávio
Dino usou o dinheiro público para fazer propaganda mentirosa, usou
o dinheiro público para dizer que o Maranhão tem 15 mil policiais
militares, que é o maior efetivo da história, e é uma mentira, a própria
Polícia Militar desmentiu, não tem 15 mil policiais militares, só são
11.199 policiais militares e mais 1.100 policiais irão se aposentar,
ainda em 2019. Então, há a necessidade de mais concurso público, e há
a necessidade, principalmente de nomear os que já estão aprovados no
concurso público, e aqui a nossa luta em defesa da briosa Polícia Militar,
em defesa da Polícia Civil, que Deus estenda suas mãos poderosas e
abrace, e principalmente, abençoe o Estado do Maranhão. Bem-
aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Que Deus abençoe
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar de Oposição. Deputado César Pires, oito minutos, mais
cinco minutos pela liderança, assim solicitados.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Galeria, imprensa, senhores
servidores, Senhor Presidente Roberto Costa, líder do PMDB, a quem
eu tenho muito respeito, ao partido e a ele também. Deputado Roberto,
em junho deste ano, o Governador encaminhou para cá a Medida
Provisória 295 que depois foi transformada na Lei 11.140, em outubro
de 2019, aprovada por esta Casa. Essa lei instituiu o Programa de
Regularização Fundiária, o Fundo Estadual Imobiliário e e autoriza a

transferência dos bens do IPREV para o Mapa, o Maranhão Parcerias.
Essa organização na verdade não é só um programa, é uma panaceia
gerenciada por incapazes e, evidentemente, com reflexo de sua
incapacidade atingindo o povo. E por que eu digo que é incapaz?
Porque, quando perguntei a eles qual eram os bens do IPREV, eles não
souberam responder. Ora, como é que você cria um organismo desses
que tem, dentre várias funções, justamente gerenciar os bens do IPREV
e eles não sabem quais são os bens do IPREV?! Eu perguntei também,
mas não me deram resposta. A finalidade do Mapa é isso. Na verdade,
foi justamente para continuar apaniguando, somados aos tantos quantos
aqui eu já tive a oportunidade de falar. Para vocês terem uma ideia,
dentre vários serviços que o Mapa presta, serviço técnico,
administrativo e gerais de iniciativa privada e aos órgãos e entidades
administrativa pública ou privada, administrar bens imóveis, inclusive
estradas, condomínios, estacionamentos, presta serviço de soluções
que atendem a áreas de conservação, limpeza, asseio, higienização,
vigilância, portaria, copeiragem, cozinhas e serviços temporários. Uma
panaceia. É um organismo que talvez a Junta Comercial não aceitasse
dada a abrangência que tem esse órgão. Mas esse órgão também foi
regulamento pelo Decreto nº 35.004, de 11 de julho, que também teve
as suas regulamentações pela Resolução do Mapa nº 06/2019, já pelo
senhor Antônio de Jesus Leitão Nunes, Senhor Diretor-presidente. Ali
também ele gerencia em torno de 758 pessoas, das quais 740 tiveram
reduzida a carga horária de oito para seis horas e, consequentemente,
seus vencimentos. O pacote cada vez de maldade que o Governador
exerce está aqui. A resolução do senhor Antônio Nunes reduzindo a
carga horária de engenheiros, que ele diz que vai precisar aqui nos
serviços de agrônomos, de veterinários, de administradores. Reduziu a
carga horária e, consequentemente, reduziu o emprego. Essas pessoas
ficam num banco de dados no recursos humanos e outra organização
do Estado pode pedir emprestadas com ônus a ser ressarcido pelo
órgão que está pedindo, mas, se passarem 60 dias e essas pessoas não
forem chamadas a lugar nenhum, vão ser postas na rua, porque são
celetistas, pertencentes a uma classe com a legislação trabalhista
diferente do estatutário. Qual o seu prazer que o Senhor Governador
tem de fazer isso com mais de 700 pessoas com 30 anos de serviço?! O
que nutre esse ódio pela população do Maranhão e o silêncio das
classes aqui prejudicadas? É uma resolução. Eu não venho para esta
tribuna sem dados. Está aqui a Resolução n.º 06/2019, do senhor Nunes.
Qual o prazer, qual o sentimento prazeroso, que diferença faz a
Assembleia pagar, a Secretaria de Agricultura pagar ou a Secretaria de
Educação? Tem que pedir para poder depois pagar. E se ninguém
pedir, vão ser postos para fora. O que que um ser humano com 30
anos, com 30 anos de serviço vai fazer depois? 778 pessoas, segundo
o Portal da Transparência. Chamei o seu Presidente do SINDSEF para
que ele pudesse acionar. Porque eles estão jogados, não eram
sindicalizados. Chamei o Presidente: “você não vai tomar providência
em relação a isso”? E eu queria que os candidatos agora a prefeitos
também abraçassem essa causa comigo, porque é uma causa nobre, de
pessoas daqui de São Luís, quase todas de São Luís, vão ser postos
para fora. Imaginem se fosse um pai de vocês, fosse um irmão de
vocês, ou vocês mesmos. Aqui foi aprovada uma medida provisória,
depois foi transformada em lei, depois um decreto que regulamentou e
uma resolução que fez isso. Baixa de 8, 30 anos de serviço com 8h para
6h, redução de salário que flutua entre R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00.
Ninguém toma conta disso. Ninguém! São pessoas que segundo ele
serviriam para poder prestar serviço àquilo que se propõe o Mapa, é
justamente prestar esse bando de serviço que vimos agora, inclusive
no setor privado. Mas na verdade não prestam nada, nem gerenciar o
IPREV. Eu quero que uma pessoa do governo amanhã, ou para a semana,
venha me dizer aqui quais são os bens do IPREV. Como é que cria uma
organização dessa muito mais para poder empregar as pessoas do que
propriamente para gerenciar o que? Então não existe. Qual foi o serviço
prestado até agora nessas áreas de concentração que eu citei aqui, que
o Mapa criou? Ele não sabe o patrimônio que tem, o próprio IPREV
não sabe o patrimônio que tem. Não tem habilidade, não tem expertise
nenhuma. Senhores, foi só uma coisa, o senhor Nunes saiu do
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DETRAN, o DETRAN foi negociado com o Partido, não tinha onde
abrigar isso, inventaram o Mapa. Inventaram o Mapa. ‘Ah, vamos
inventar, rapaz, se bota mais 70 empregos’. Como foi o caso do IPREV.
‘Vamos botar aqui, não tem nada não’. Aí saiu de 38% do envolvimento
com o pessoal para 52%, mas o resultado é pífio. Não houve resultado
comparando a quantidade de pessoas que foram empregadas para poder
prestar um tipo de serviço. Está aqui, é lei. Lei nº 11.140 de 23 de
outubro, Medida Provisória nº 295 de 26 de julho de 2019, Decreto nº
35.004 de 11 de julho de 2019, Resolução nº 06/2019, do dia 19 de
setembro. Sabe para quê? A primeira Resolução do senhor Nunes foi
diminuir de 8h para 6h o serviço laborado, ou a ser laborado. Ou seja,
acompanhado disso diminui o salário. Diminui o salário para quê? Para
ficar uma sobrinha. Sobrinha para quê? Para poder botar os apaniguados
do Governador. Tudo aquilo que o Governador condenou a vida toda,
ele está praticando agora. Tudo, tudo o que condenou. Senhores, se o
Grupo do José Sarney teve 50 anos e levou o Maranhão, segundo eles,
a isso, em 5 anos, 10% do que ele fala, ele conseguiu destruir tudo. Que
diga para mim, alguém, que o senhor Nunes manda um documento, que
não fez essa resolução diminuindo de 8h para 6h? Que alguém diga,
que ele venha aqui amanhã, mande o expediente dizendo qual é o
patrimônio do IPREV que ele administra. Ele não sabe. É um
incompetente, veio para cá e não prestou nada. Me chamem de
mentiroso e diga o que ele sabe alguma coisa do que é o IPREV? Qual
é o patrimônio do IPREV? Digam para mim! Então se foi criado para
gerenciar o patrimônio e o fundo imobiliário, e ele não sabe que é o
fundo imobiliário, nem sabe o patrimônio do IPREV, o Mapa foi criado
para emprego não foi para outra coisa, ele disse que vai fazer
copeiragem, segurança, manutenção de estradas, nunca faz nada e bota
os engenheiros para fora, bota os agrônomos para fora, os veterinários
e administradores para fora e ainda reduz carga horária, na contramão
da história, senhores, isso é triste, reduzir carga horária, façam um
processo de empatia, se coloquem no lugar dessas pessoas. Talvez
vocês sentindo a dor, ainda que virtual, poderão compreender o dano
que tem causado a essas famílias que me procuraram. Eu sei que os
colegas podem rir, tudo bem, mas na televisão não vão rir, quando sai
um projeto positivo todo mundo disse que é meu, quando uma situação
dessa ninguém adota, quando favorece são pais, quando causam dano
à população passam ao largo, não interessa, ah, isso é coisa do
governador nós temos que nos ajoelhar, dizer, sim, governador, vamos
botar mais alguém, mas deixa ser da família de vocês, aí você vai começar
a sentir de como é que isso acontece, 30 anos, 30 anos de trabalho
reduzir de 8 para 6, e o silêncio, silêncio dos atingidos foi grande, 30
anos reduzindo de 1500 a 3000 reais. Cadê as vozes que lutam em
favor do povo? O silêncio está onde gente, é permitido isso? O Mapa,
Maranhão Parceria foi criado numa panaceia, o remédio para todos os
males, criar o fundo imobiliário, foi criado o Fundo Estadual Imobiliário,
regularização fundiária urbana. Eles não sabem qual o imóvel vai criar
uma imobiliária como? Eu perguntei e não me responderam. Vieram
para cá, disse que mandava em outubro e eu estou em dezembro. O
Presidente da Comissão se estivesse aqui eu ia cobrá-lo não está,
ausência atrevida, não vou fazer. Nunca me responderam. Foi criado
na verdade o Mapa, sem sobra de dúvida nenhuma, para colocar os
empregados de outros órgãos que não puderam ficar, inchou tanto que
teve que colocar no Mapa e o prejuízo eminente. Agora aqueles que
efetivamente trabalharam a vida toda no sistema de agricultura do
Estado do Maranhão, que ele alardeia como agronegócio fez crescer o
Maranhão, ele está botando para fora. Que alguém diga que é ao
contrário. Tem amanhã, tem depois, semanas e semanas. São, segundo
o Portal, 778, mas é porque tem cargos comissionados no Mapa. Eles
só 740, segundo o Presidente do Sindicato veio aqui para mim, dizer
isso, prestar conta. Portanto, senhoras e senhores, criaram um Mapa,
numa panaceia, que não sabe gerenciar coisa nenhuma. Perguntei para
eles aqui: qual é o imobiliário que tem, quais são as dimensões, onde é
que fica localizado? Não sabemos. Estamos em estudos, mas já estava
empregado há muito tempo, é para poder prestar serviço. Qual é o
serviço que vocês prestaram? Qual a experiência que vocês têm? Não,
não temos experiência porque nunca participamos. Vieram dizer do

trabalho que está sendo feito ali no Centro Histórico. Isso foi antes de
ser criado. Está com um ano trabalhando vocês foram criados só em
julho e como vocês estão administrando e fizeram. Não fizeram nada.
Ficaram em silêncio. O Secretário quer mentir igual ao patrão, mente
na Polícia. Mente na licitação, mente nas estradas, mente no que não
fez e agora mente no Mapa. É moderno! A coisa seria moderna se
funcionasse, mas como funcionar se o que tem estão botando para
fora? Como trabalhar se não tem rumo? Como pode fazer um fundo
imobiliário se não sabe qual é o imóvel? Como transferir do IPREV
para o Mapa se não se sabe quais são os imóveis a serem transferidos?
Mas já estão ganhando há muito tempo, desde junho, com a medida
provisória. Senhores, pensem bem. Está aqui o pacote da maldade,
uma lei, um decreto regulamentando e uma resolução cuja única coisa
que faz é reduzir de oito para seis horas a carga horária e também o
salário. Eles estão com medo de serem colocados para fora porque são
CLT. Deputado Roberto, é triste! Queira Deus que ninguém na nossa
família seja alcançado, mas queira Deus também que alguém se penitencie
dos seus erros históricos aqui dentro e levante uma voz em nome
dessas pessoas. Se podem tantos, por que não podem os que estão
para se aposentar com dignidade, pessoas com 35 anos quase? Na
beira de se aposentar vão ser colocados para fora, como joguetes
humanos?! Fica lá. Se alguém pedir, nós concedemos. Se não pedir,
fica 60 dias de stand-by, fica lá jogado. É triste, não é! Que Deus
permita sempre que nenhum de vocês seja alcançado por isso. Isso é
como termina uma legislação aqui na Casa, todos ficam em polvorosa.
Meu Deus, será que eu sou a próxima vítima?! Quando termina um
governo, meu Deus! Sempre! Prestem atenção naquela dor, jornalistas,
funcionários daqui, são os nossos gabinetes, somos nós espalhados
por aí, todos sofrendo com a mudança. Pense naquela dor transitória
que vocês ficaram um dia na vida e olhem aqueles que vão se aposentar
e não terão remédio mais. Pensem nisso. Quantas vezes aqui eu não
ouvi súplicas, Presidente Roberto Costa, quando muda! Quantas vezes
eu ouvi! Se espelhe nesse passado histórico da dificuldade. Deputado
Wellington, desculpa, vou lhe conceder o aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado César, só parabenizá-lo pelo pronunciamento.
Nós havíamos recebido, no nosso gabinete, tanto no meu gabinete
como no gabinete de V.Ex.ª, a dor, as lamúrias, as lamentações desses
servidores que não têm a quem recorrer. E o mais impressionante é que
esses servidores votaram em Flávio Dino, apostaram em uma mudança,
mas em uma mudança para melhor. Eles achavam que a vida deles ia
mudar para melhor, a vida do servidor público ia mudar para melhor,
mas os servidores públicos estão, há cinco anos, sem ter aumento, sem
ter reajuste. Em todo momento, é o Governador Flávio Dino brigando
na Justiça, entrando na Justiça para não conceder o reajuste de 21,07%.
Nesse momento de dor e de angustia de 700 servidores públicos que
não sabem para onde ir, não sabem a quem recorrer, vão perder o seu
poder aquisitivo e ainda podem inclusive perder o emprego, porque
não têm garantia alguma. Então, parabéns, Deputado César Pires.
Recebemos alguns deles no gabinete, estamos em parceria nessa luta,
mas parabenizo V.Ex.ª por ter tido a iniciativa, por ter vindo defender.
Conte com o Deputado Wellington. Todo e qualquer documento que
V.Ex.ª fizer, eu já subscrevo e assino embaixo. A nossa luta permanente
em defesa dos servidores públicos do Estado do Maranhão, civis e
militares. Parabéns, Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu não podia
esperar outra coisa de V.Ex.ª porque eu sou um testemunho vivo do
que V.Ex.ª faz aqui. Sinta-se agregado no meu pronunciamento. Mas eu
quero dizer que o fascismo é isto, promete desmontar aquilo que ele
acha que o povo não quer e faz pior. Olha, se vocês observarem bem
aqui, senhores jornalistas, o senhor Flávio Dino nunca sancionou uma
lei de aumento aqui, nunca! Dos órgãos que podem mandar, sempre
esta Casa promulgou. Sabe o que é isso? Esse é o orgasmo dele, de não
ter a felicidade de ter ajudado um servidor do Maranhão, mas de ter
destruído. Observem, leiam isso aqui e se eu estiver mentindo,
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condenem-me. Agora mesmo no Judiciário, no Tribunal de Contas, na
Promotoria, nenhum, foi tudo aqui dentro, com decurso de prazo que
tivemos que promulgar, todos, todos. Porque ele não se sente bem em
ajudar o próximo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (questão de
ordem) - Senhor Presidente, eu gostaria de levantar uma questão de
ordem. Infelizmente por falta de quórum, aqui praticamente tem 04
Deputados aqui neste momento, e 11h51 da manhã, eu ia utilizar o
Tempo dos Blocos, mas gostaria de levantar algumas questões de ordem,
questões de extrema importância, haja vista amanhã ter uma sessão
itinerante, não sei ao certo se haverá sessão ou não, mas eu gostaria de
levantar as seguintes questões. Primeiro ponto, é que infelizmente,
mais uma vez, o Senhor Presidente Jair Bolsonaro apresenta uma
Medida Provisória um tanto quanto desconexa com a realidade a qual
nós estamos inseridos, com a realidade jurídica existente em nosso
país, que é o respeito à Constituição Federal de 1988. O ponto aqui
que eu quero mencionar, Senhor Presidente, diz respeito ao que estão
tentando fazer de forma obscura com o Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses. Diz respeito ao Decreto nº 10.147/2019, que inclui os
Parques Nacionais dos Lençóis Maranhenses, o Parque de Jericoacoara,
no Ceará, e o Parque do Iguaçu, no Paraná, no Programa Nacional de
Desestatização e qualifica no âmbito do Programa de Concessões do
Governo Federal. Ou seja, é uma tentativa de privatizar o Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses. Ontem mesmo aprovamos nesta
Casa a privatização da GASMAR e houve um estudo técnico, houve
um debate técnico sobre essa questão. O debate que diz respeito a
garantir, em pouco tempo, a possibilidade de que os cidadãos
maranhenses possam ter o abastecimento via gás natural. Ou seja, uma
forma de energia limpa. Ao invés de o consumidor abastecer tão somente
com a gasolina, com diesel, essa privatização da GASMAR possibilita
de forma mais rápida, com patrimônio da iniciativa privada, ou seja,
tornando mais viável o abastecimento aos cidadãos maranhenses por
meio do gás natural. Realidade já comum em outros Estados como, por
exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. E essa privatização me chamou
bastante atenção, porque não houve nenhum debate, não há nenhum
debate, seja aqui em São Luís, seja em Barreirinhas, seja em Brasília,
não há um amplo debate e as partes envolvidas não estão sendo sequer
ouvidas. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado em
1981 e tem 155 mil hectares dos quais 90 mil correspondem às dunas
livres e a lagoas. Ou seja, é um patrimônio que temos, um patrimônio
reconhecido nacional e internacionalmente, portanto, eu chamo aqui
atenção principalmente daqueles que estão mais próximos do Senhor
Presidente Jair Bolsonaro, também do Senador da República, Roberto
Rocha, do PSDB, onde o Senador da República apresentou um projeto
de lei, para redefinir as áreas dos Lençóis Maranhenses. Isso é
preocupante demais, porque não pode alguém no conforto do seu
gabinete, querer redesenhar, redefinir áreas tão importantes sem ouvir
as partes envolvidas. Eu chamo aqui atenção, eu peço a esta Casa que
olhe com atenção a este caso, que possamos de forma unida dialogar
com a Bancada Federal, dialogar com o Congresso Nacional, porque,
infelizmente, estamos na iminência de uma privatização naquilo que é
de todos nós. E uma privatização onde o pior pode acontecer, porque
as partes não estão sendo ouvidas, faço aqui esse registro, Senhor
Presidente, e gostaria ainda no que pertine à questão de ordem, fazer
aqui uma outra denúncia que diz respeito à medida provisória n° 905/
2019, mais uma vez, claro, do Presidente da República Jair Bolsonaro,
ontem, estive no encontro do Sindicato de Radialistas. Fui convidado
pelo jornalista Manoelzinho, e a nossa forma de demonstrar o respeito
a essa importante classe, a essa importante categoria, a essa importante
profissão, é demonstrando que essa medida provisória de n° 905/
2019, ela traz vários absurdos, vários irregularidades, como, por
exemplo, a extinção de 11 profissões, que necessitavam de uma anotação
específica na carteira de trabalho foi retirada por meio dessa medida
provisória, profissões como jornalista, artista, corretor de seguros,
publicitário, atuário, arquivista, técnico de arquivo, radialista,
estatístico, sociólogo, secretário e guardador e lavador autônomo de

veículos automotores. Isso é péssimo, porque essas categorias, elas
perderam caso essa medida provisória seja aprovada pelo Congresso
Nacional, essas categorias perderão a possibilidade de ter estagiários,
essas categorias perderão a força sindical, pois, se não há a profissão
de radialista, de jornalista, se não existe essa profissão, não há porque
existir um sindicato de classe e a perda desse sindicato, o perecimento
desse sindicato, dissolvendo esse sindicato, nós vamos perder a força
de organização e mobilização dessas profissões em prol da garantia
dos seus direitos, das suas prerrogativas. Em seguida, eu fui na reunião
do Sindicato de Instrutores de Trabalhadores de Autoescola, agradeço
aqui ao Salomão, agradeço ao Ribinha, pelo convite, e, mais uma vez,
nós vemos ali o prejuízo que é para uma classe, para uma profissão,
em razão da sua não organização formal. Essa categoria está buscando
a formalização do seu sindicato para garantir as suas prerrogativas,
para garantir os seus direitos. E, por fim, Senhor Presidente, agradeço
a sua sensibilidade por me permitir, de certo modo, a quebra do
protocolo, a quebra do Regimento, por uma Questão de Ordem, mas
levantar aqui, por fim, o convite a todos e todas, a uma audiência
pública que vamos realizar hoje, na União dos Moradores, na Nova
República, na Vila Nova República, às 19h. Essa audiência pública
será para, ouvindo a comunidade, que é o que nós pedimos aqui, ao
Presidente Jair Bolsonaro, ao Senador Roberto Rocha, que ouçam a
comunidade, vejam que a comunidade pensa sobre essa possibilidade
de privatização dos Lençóis Maranhenses, ver quem vai ser prejudicado,
se vai beneficiar de algum modo, se vai respeitar os interesses difusos
e coletivos, nós vamos fazer uma audiência pública, na Zona Rural,
aqui de São Luís, e vamos discutir onde será instalada a Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, o Núcleo da Defensoria na Zona
Rural, fruto de uma emenda que nós destinamos, uma emenda de
aproximadamente R$400 mil, de R$390 mil para a zona rural, onde
será instalada uma Defensoria Pública do mesmo molde que a gente fez
com o Procon e com o Viva. Reformamos o terminal de integração,
colocamos uma unidade do Procon na zona rural, colocamos uma
unidade do Viva na zona rural, colocamos um posto policial na zona
rural e vamos debater agora onde a população da zona rural deseja seja
instalado o Núcleo da Defensoria Pública. Senhor Presidente, muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Por falta de quórum e nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

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

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

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, 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, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Hélio Soares, Paulo Neto e Zé
Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
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leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra ao
Deputado Welington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando a votação, em segundo turno, do Projeto de Lei n°
192/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui no
Calendário Oficial de Eventos do Estado a Semana Maranhense de
Gastronomia. Com parecer favorável da CCJC, este Projeto foi
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle foram aprovados os
Projetos de Lei n°s: 136/19, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, que 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 e 138/2019, também do Deputado Carlinhos Florêncio,
dispondo sobre a proteção e defesa dos consumidores de combustível,
que foi aprovado com emenda. Registra-se o Projeto de Lei nº 156/
2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda foi anexado ao Projeto
de Lei nº 136/2019, do Deputado Carlinhos Florêncio, por tratar de
matéria similar. Com parecer favorável da CCJC, foi aprovado o Projeto
de Lei nº 505/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que estabelece
diretrizes sobre a obrigatoriedade da realização de treinamento e
apresentação do plano de evacuação em clínicas, hospitais, das redes
pública e particular, imóveis comerciais e residenciais do Estado do
Maranhão nos casos que especifica, acolhendo substitutivo da Comissão
da Saúde. Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer
favorável da CCJC, foram aprovados os Projetos de Lei nºs:  353/19,
de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário
Oficial de Eventos do Maranhão a Semana Estadual do Empreendedor
e 355/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, dispondo sobre
a criação do Dia do Optometrista, a ser comemorado no dia 23 de
março. Em seguida, foi apreciado o Recurso do Deputado Wellington
do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento n°
710/19, de sua autoria, tendo o Plenário mantido a decisão da Mesa.
Por fim, foram aprovados os Requerimentos nºs: 721/19, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja prorrogado o prazo por
igual período (180 dias) da Comissão Temporária Especial criada para
promover o estudo sobre um novo modelo de governança de recursos
hídricos e saneamento básico no Estado do Maranhão; 722/19, de
autoria do Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja convocada
uma Sessão Solene a realizar-se no dia 11 de dezembro do corrente
ano, para entrega da Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman
ao Doutor Luiz César da Silva Costa; 725/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando regime de urgência para as Moções
de Aplausos nº 03, 08, 12, 13, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 47
e 48/19, todas de sua autoria; 726  a 728/19, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe, no mesmo sentido, para discussão e votação
dos Projetos de Resolução nº s: 141, 143 e 159/19, de sua autoria; 729
e 730/19, de autoria dos Deputados Ricardo Rios e Rafael Leitoa,
respectivamente, solicitando regime de urgência para os Projetos de
Lei nº 594 e 484/19, de autoria do Poder Executivo. Sujeitos a deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 723/19, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que  seja registrado nos Anais
desta Casa, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Honória
Nascimento Santos, ocorrido no dia 26 de novembro, nesta capital e
724/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando que seja
submetido à deliberação do Plenário, o Parecer nº 506/19 da CCJC,
contrário ao Projeto de Lei nº 393/19, de sua autoria. Na forma
regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão, os
Requerimentos nºs: 731/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe; 732/19, de autoria do Deputado Zé Gentil; 733/19, de autoria
do Deputado Adelmo Soares; 734/19, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus e 735/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso. No
primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Adelmo
Soares. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado César Pires

falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final, ouviu-se
os Deputados (as): Mical Damasceno, Daniella Tema, Antônio Pereira
e Fernando Pessoa. 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, 04 de dezembro de 2019.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo

Amaral.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Glalbert Cutrim,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Ricardo Rios e
Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Projeto de Lei nº 548/19, de autoria do Deputado Rigo Teles, que
institui o Dia Estadual do Profissional de Comunicação de Mídia
Eletrônica e Mídia Digital; Projeto de Lei nº 549/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre acesso prioritário aos
profissionais de medicina nas embarcações tipo ferry boat e similares
no transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado do
Maranhão; Projeto de Lei nº 550/19, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que dispõe sobre o horário especial de trabalho do Policial e
do Bombeiro Militar estudante regularmente cursando e matriculado
em estabelecimento de Ensino Superior do Maranhão; Projeto de
Emenda Constitucional nº 020/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
transformando em permanente o Fundo Estadual de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher; Projeto de Emenda Constitucional nº 022/
19, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, que altera redação
do Inciso VIII, do art. 19, da Constituição Estadual; Projeto de
Resolução Legislativa nº 144/19, de autoria dos Deputados Roberto
Costa e Zito Rolim, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao atleta velocista José Carlos Moreira,
popularmente conhecido como “Codó”; Projeto de Resolução
Legislativa n° 150/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que
concede a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Coronel Ismael de
Sousa Fonseca; Projeto de Resolução Legislativa nº 151/19, de autoria
do Deputado Rildo Amaral, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo Sargento Sá ao Sargento Francisco Conceição Sousa e dá
outras providências; Requerimento n° 631, 632 e 633/19, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que se registre nos Anais
desta Casa votos de congratulações a população de Formosa da Serra
Negra, Alto Alegre e Lagoa do Mato, pela passagem do aniversário dos
respectivos municípios, comemorados no mês de novembro, dando-se
ciência desta manifestação ao Prefeito Municipal e ao Presidente da
Câmara Municipal e demais vereadores das referidas cidades;
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Requerimento nº 634/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, para
que seja autorizada a realização de Audiência Pública, promovida pela
Comissão de Direitos Humanos e das Minorias, para celebrar o Dia
Nacional da Consciência Negra; Requerimento nº 635/19, de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio, para que seja justificada a sua ausência
da Sessão Plenária no período de 09 a 21 de outubro do corrente ano,
por motivo de viagem em Missão Empresarial junto a Secretaria de
Industria, Comércio e Energia – SEINC nos Emirados Árabes e China,
conforme informado anteriormente a esta Casa; Requerimento nº 636/
19, de autoria da Doutora Deputada Helena Duailibe, para que sejam
incluídas na Ordem do Dia da próxima sessão, para votação em regime
de urgência, as Moções n°s. 39, 40 e 41 de sua autoria; Requerimento
nº 637/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, para que seja
retirado de tramitação o Projeto de Lei n° 542/2019 de sua autoria;
Requerimentos nºs: 638, 639 e 640/19, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo, para que se registre nos anais desta Casa um voto de
congratulações com a população dos municípios de Boa Vista do
Gurupi, Jatobá e São Domingos do Azeitão, pela passagem de seus
aniversários, comemorados no mês de novembro, dando-se ciência
desta manifestação aos respectivos Prefeitos, Presidentes das Câmaras
Municipais e demais vereadores; Requerimento nº 641/19, de autoria
Deputado Doutor Yglésio, manifestando congratulações ao Professor
Doutor Natalino Salgado Filho, pela eleição em primeiro lugar para
composição da lista tríplice e nomeação a Reitor da Universidade Federal
do Maranhão pelo Presidente da República; Indicação nº 1509/19, de
autoria do Deputado Pará Figueiredo ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando em caráter de
urgência, a inclusão do município de Turiaçu no Programa mais Asfalto;
Indicação nº 1511/19, de autoria do Deputado Pará Figueiredo ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como
Secretário de Estado de Segurança Pública, senhor Jefferson Portela,
solicitando em caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a
cidade de Turiaçu- MA; Indicação nº 1512/19, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, bem como ao Secretário de Estado da Educação, senhor Felipe
Costa Camarão, solicitando, em caráter de urgência, 01 (um) ônibus
escolar para a cidade de Turiaçu- MA; Indicação nº 1514/19, de autoria
do Deputado Pará Figueiredo ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da Saúde do
Estado, senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando, em caráter
de urgência, 01 (uma) ambulância para a cidade de Turiaçu- MA;
Indicação nº 1515/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao
Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, com
a devida indexação do anteprojeto de lei que versa sobre a criação de
aplicativo para dispositivos móveis destinado à marcação de consultas
na rede estadual pública de saúde do Município de São Luís, objetivando
facilitar a vida dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS no
Município, especialmente aqueles que moram nas regiões periféricas e
zona rural e distrito industrial, oferecendo uma solução tecnológica a
um problema recorrente. Concluída a leitura do expediente pela Primeira
Secretária, o Presidente determinou sua publicação bem como o
encaminhamento das indicações elencadas acima, na forma do artigo nº
146 do Regimento Interno. Em seguida, concedeu a palavra aos (as)
Deputados (as) Rigo Teles, Andreia Martins Rezende, Adelmo Soares,
Wellington do Curso, Doutor Yglésio e Doutora Thaíza Hortegal. O
Deputado Rigo Teles ocupou a tribuna para destacar o Dia do Radialista,
comemorado nesta mesma data. Ele também pediu o apoio dos
parlamentares para a aprovação de seu Projeto de Lei, que institui o
dia 23 de abril como o “Dia Estadual do Profissional de Comunicação
de Mídia Eletrônica e Mídia Digital”. A Deputada Andreia Martins
Rezende convidou os pares para a festa de aniversário de 25 anos do
município de Raposa, que tem à frente a administração da Prefeita
Talita Laci e também para o Seminário do Mulher Democratas, dia 08
de novembro, ressaltando que esse momento de discussão fortalece a
presença feminina na política. O Deputado Wellington do Curso
apresentou os dados do IBGE sobre o Estado do Maranhão, que indicam

um aumento da pobreza no Estado. Segundo o Parlamentar esse é o
“Maranhão Real” diferente daquele divulgado pela propaganda do
Governo do Estado. O Deputado Adelmo Soares parabenizou, mais
uma vez, o Governador Flávio Dino pela 19ª AGRITEC, criada na sua
gestão quando Secretário de Estado e fez um apelo aos demais
Deputados para realizarem outras AGRITEC, em várias regiões no
Estado. O Deputado Doutor Yglésio fez um discurso de desagravo à
honra do Professor Doutor Amazonas e informou ter protocolado uma
Moção de Repúdio à Universidade CEUMA pela negligência e omissão
com que a instituição tratou os infortúnios enfrentados pelo professor.
A Deputada Doutora Thaíza Hortegal discursou sobre a Lei 11.143/
2019, que institui o terceiro domingo de novembro como Dia Estadual
das Vítimas de Acidentes de Trânsito e dedicou o dispositivo à
Deputada Estadual Andreia Martins Rezende (DEM), que sofreu grave
acidente em agosto do ano passado, razão pela qual passou a se
locomover com a ajuda de cadeira de rodas. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando em segundo turno, tramitação ordinária, o
Projeto de Lei n° 410/19, de autoria da Deputada Detinha, que institui
as diretrizes para o Programa de Combate a Violência nas Escolas da
rede Pública e Privada de Ensino, no âmbito do Estado do Maranhão.
Este Projeto de Lei foi aprovado e encaminhado à sanção governamental.
Também em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e
encaminhado à promulgação o Projeto de Resolução Legislativa nº 073/
19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que concede Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman a Senhora Silvia Cristina Costa
Leite, Coordenadora do Setor de Atividades Especiais Espaço Mulher
(SAEEM). O Projeto de Lei nº 427/19, de autoria da Deputada Mical
Damasceno, o Projeto de Resolução Legislativa nº 063/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior e os Requerimentos n°s: 625/19, de autoria
do Deputado Arnaldo Melo e 614/19, de autoria do Deputado Vinícius
Louro foram transferidos devido a ausência dos respectivos autores.
Por fim, foram aprovados os Requerimentos nºs: 624/19, de autoria do
Deputado Rigo Teles, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia
da próxima Sessão, para votação em regime de urgência, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 127/19, de sua autoria; 626/19, de autoria do
Deputado Ariston, enviando votos de congratulações à população do
Município de Bacabeira, pelo passagem de seu aniversário a ser
comemorado no mês de novembro; 627/19, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, para que seja enviado votos de congratulações e
aplausos ao Senhor Glauco Henrique Ferreira da Silva, novo
Superintendente Regional do Estado do Maranhão do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes; 628/19, de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública,
Senhor Sérgio Moro, solicitando a presença da Força Nacional no
Maranhão, para que atue de forma preventiva e repressiva no combate
à exploração ilegal de madeiras nas terras da Reserva Indígena Araribóia,
na região de Bom Jesus das Selvas e 629/2019, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe, enviando votos de congratulações e aplausos
ao Sindicato dos Radialistas do Maranhão, através do seu Presidente
Senhor José dos Santos Freitas, pelo Dia do Radialista, comemorado
em 07 de novembro. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Resolução Legislativa
nºs: 122/19, de autoria do Deputado Adriano; 053 e 134/19, de autoria
do Deputado César Pires; os Requerimentos nºs 631, 632, 633, 638,
639 e 640/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo; 635/19, de autoria
do Deputado Carlinhos Florêncio; 636/19, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe;  637/19, de autoria do Deputado Wellington
do Curso e 641/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio. No
primeiro horário do Grande Expediente, o Deputado Rafael Leitoa
apresentou balanço positivo da gestão do governador Flávio Dino,
com base em levantamentos de órgãos que estudam o cenário
socioeconômico do Estado do Maranhão. Os números, segundo ele,
confirmam os avanços sociais em vários setores e demonstram que o
Maranhão, ao contrário do que foi divulgado na imprensa, tem
diminuído o índice da pobreza e não aumentado.  No tempo dos
Partidos e Blocos, o Deputado Adriano, falando pelo Bloco Parlamentar



QUINTA-FEIRA, 05 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
de Oposição defendeu sua Indicação n.º 1.478/2019, que solicita ao
Governo do Estado e à Prefeitura gratuidade dos ônibus para o dia das
eleições do Conselho Tutelar, que se dará no dia 15 de dezembro. O
Deputado argumenta que essa medida aumentará a participação popular
na votação dos Conselheiros Tutelares. Criticou a defesa do Governo
Flávio Dino pelo líder do governo, Deputado Rafael Leitoa, enfatizando
que o governo não cumpriu a promessa de campanha de erradicar a
pobreza no Estado, ao contrário, aumentou os índices de miséria.  No
Expediente Final, o Deputado Wellington do Curso atentou para o que
considera “descaso do Governador Flávio Dino (PCdoB) com a
segurança pública no Maranhão”. Segundo ele, as viaturas locadas pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública e cedidas à Polícia Militar
do Maranhão podem ser rebocadas a qualquer momento. O Deputado
Wellington do Curso informou que protocolou requerimento solicitando
informações sobre o motivo pelo qual o Governador não pagou as
locadoras, bem como cópia de todas as notas de pagamento referentes
ao período de janeiro a outubro de 2019.   Nada mais havendo a tratar,
a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 07 de novembro de 2019. Deputado
Roberto Costa -Presidente em exercício. Deputada Andreia Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputado Rildo Amaral - Segundo
Secretário em exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Aberta a Sessão Solene convocada para a entrega da Medalha
Manuel Beckman ao Ex-Deputado e Ex-Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Celso da Conceição Coutinho, concedida
por meio da Resolução Legislativa n° 931, oriunda do Projeto de
Resolução Legislativa n° 013/2019, de autoria dos Deputados Othelino
Neto e Edivaldo Holanda. Convido, para compor a Mesa, o Senhor
Celso Coutinho, Deputado Estadual Constituinte e homenageado desta
Sessão Solene. Senhor Alberto Tavares, Ex-Desembargador federal e
Ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; Senhor
Manoel Ribeiro, Ex-deputado estadual e Ex-presidente da Assembleia
Legislativa. Coronel Carlos Augusto Furtado, Presidente da Academia
Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares. Convido todos a se
postarem em posição de respeito para ouvirmos o Hino Nacional
Brasileiro, executado pelo tenente Gerson, do Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão. Registro a presença da senhora Graça Melo, ex-
deputada estadual; do coronel Riod, também ex-deputado estadual;
senhor Benedito Terceiro, deputado constituinte; senhor Carlos
Guterres, também deputado constituinte; senhor Ivan Sousa, ex-
deputado estadual. Também do ex-deputado Dorian Menezes. E
registro também as presenças dos deputados Wellington do Curso,
Mical Damasceno, Felipe dos Pneus e Zito Rolim. Se deixei de avistar
algum, daqui a pouco farei o registro. Registro também a presença do
ex-deputado Juscelino Rezende. Senhoras e Senhores, agora farei a
entrega da Medalha Manuel Beckman ao Ex-Deputado Celso Coutinho.
Concedo a palavra ao ex-Deputado Celso da Conceição Coutinho,
homenageado nesta Sessão Solene.

O SENHOR HOMENAGEADO DR. CELSO COUTINHO
– Exmo. Senhor Deputado Othelino Neto, preclaro Presidente da
augusta Assembleia Legislativa do Maranhão; Excelentíssimo Senhor
Manoel Ribeiro, Deputado Presidente desta Casa por seis mandatos;
Professor Doutor Alberto Tavares Vieira da Silva, meu amigo pessoal;
Senhores e Senhoras. Eu me sinto profundamente feliz neste momento
e gostaria de desenvolver alguma coisa que falasse de política e educação.
Política é ao mesmo tempo ciência e arte. Ciência quando ela busca,
estuda, perquire, procura o problema social e arte quando ela oferece
solução a esse problema. Não podemos confundi-la em instante algum
com a sua deformação tão falada pela sociedade. Política não é

politicalha, política é essa instituição onde todos os sentimentos da
sociedade, todas as soluções sociais podem estar a serviço e por ela.
Nós recebemos a Medalha Manuel Beckman que também fala de um
herói e nós ficamos muito dignificados com esse problema. Quero
registrar aqui a presença do Ex-Desembargador Federal e Ex-Presidente
Alberto Tavares; Coronel Carlos Augusto Furtado; Manoel Ribeiro,
ex-presidente desta Casa, já falei; deputados presentes Mical
Damasceno; Wellington do Curso; Felipe dos Pneus; Zito Rolim, e
todos os presentes aí. Eu quero passar para os atuais mandatários do
povo a convicção que eles devem ter, o orgulho que eles devem ter,
servindo à sociedade. Às vezes, não escapam da incompreensão e você
pode se sobrepor a tudo isso, sentindo-se valorizado no exercício de
um mandato legislativo. A instituição do Legislativo é no organismo
social aquilo que eu comparo no organismo físico. O organismo físico,
para ter vida, tem que ter pulmão, respirar a liberdade; e a sociedade,
para garantir a liberdade de todos, tem que ter o Parlamento. É essa a
convicção que eu trouxe desde os meus tempos de estudante, quando
eu tive um tirocínio que me trouxe até aqui. O primeiro mandato recebido
por mim foi quando recebi meu primeiro diploma, não foi propriamente
um mandato, terminei o curso primário no curso de Aplicações Gilberto
Costa, que tinha como diretora a inesquecível professora Maria do
Carmo Teixeira. Recebi esses mandatos no Liceu Maranhense e no
Colégio São Luís, na Faculdade de Direito onde fomos contemporâneos,
eu e o Dr. Alberto Tavares. Nessa atividade política, fui eleito e reeleito
numa instituição criada pelo corpo discente da faculdade. Eu fui eleito
e reeleito cinco vezes do 1º ao 5º ano. Fui eleito Prefeito da minha
cidade, Guimarães, por duas vezes, pagando um débito social que
todos nós temos para com a terra onde nascemos. As críticas que eu
recebi e recebo são bem recebidas. Eu quero me considerar o Prefeito
que mais errou no município de Guimarães, porque só tem três pessoas
que não erram, são os deuses, os mortos e os que não fazem nada. Eu
fiz escolas, fiz o que eu nunca vi na história política do Maranhão e do
Brasil. O que eu fazia e tenho até aqui um expediente da minha época
de Prefeito quando eu apelava aqui: “Guimarães terá o seu hospital,
ajudem a construí-lo”. Esse hospital foi uma convocação da sociedade
pedindo que cada pessoa desse uma pedra, que se encontrasse na rua,
para fazer o hospital. E o prefeito, que era eu, no dia 1º de maio de
1970 fizemos a Marcha da Pedra. Eu carreguei a pedra, uma pedra na
mão, que era o símbolo. A minha mulher carregou uma pedra, o doutor
Luiz Chung carregou também a pedra. A esposa dele, Mariana, carregou
a pedra também. O padre do município carregou a pedra, o pastor
protestante carregou a pedra. E desses participantes inesquecíveis
para mim foram duas mendigas, que também levaram a sua pedra: a
Pituca e a Estrina. No dia 1º de maio fizemos a Marcha da Pedra e a
Marcha da Pedra tem o hospital em Guimarães, que deve estar melhor,
que tem o nome de minha mulher, contestado de que não pode ter
nome de pessoas vivas em órgãos públicos. Acho uma lei meio
desinteressante. Eu acho que deve se prestigiar quem merece esse
prestígio. Assim eu estou profundamente feliz com esse documento. E
quero, em uma pesquisa feita, eu quero ler alguma coisa sobre Manuel
Beckman que tem o nome da comenda. Manuel Beckman foi um senhor
de engenho e revolucionário português radicado no Brasil, é considerado
por alguns autores como um protomártir da independência, muito
antes da figura de Tiradentes. O sobrenome Beckman, de origem
germânica, é frequentemente grafado em sua forma aportuguesada,
Bequimão. Filho de pai alemão e mãe portuguesa que ainda muito
jovem viera para a região e veio tornar-se senhor de engenho, na região
do rio Mearim, no Estado do Maranhão, com o irmão Tomás Beckman,
advogado. Manuel Beckman foi vereador na Câmara Municipal de São
Luís. Os registros da Inquisição de Lisboa referem ao inquérito sobre
os irmãos Beckman, Manuel e Tomás. Acusados de judaísmo, Manuel
teria sido deportado por dois anos para o Forte de Santo Antônio de
Gurupá. Os irmãos envolveram-se nas divergências entre proprietários
locais e religiosos da Companhia de Jesus, com relação a escravização
do indígena, culminando no dia 24 de fevereiro de 1884, durante as
festividades do Nosso Senhor dos Passos, em uma violenta reação
contra o estanco, o monopólio da Companhia Geral do Comércio do
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Maranhão, envolvendo de sessenta a oitenta dos chamados homens
bons da região. A revolta foi debelada no ano seguinte com a chegada de
tropas sob o comando do tenente-general, Gomes Freire de Andrade, a
São Luís, 15 de maio, Gomes Freire expediu ordem de prisão de Manuel
Beckman, que fugira, oferecendo por sua captura o cargo de capitão
das ordenanças. Para obtê-lo, Lázaro de Melo, afilhado e protegido de
Manuel, traiu o padrinho, registro que não se pode evitar e o entregou
preso. Entretanto, empossado no cargo, os seus comandados repudiaram
de um gesto vil acusando-o, recusando-se a obedecer-lhe a ordem de
Gomes Freire, governador do Maranhão, de ter respondido, nada tenho
a dizer, o que o governo prometeu cumpriu, cumpriu, obrigar os
subordinados a aceitar o seu comando está fora dos poderes do governo,
ou melhor, já não é de minha força, faça-os por for obedecido. Lázaro
de Melo era uma figura execrável, traiu seu padrinho e entregou-o ao
poder e ele foi executado. Apontados como líderes da revolta, Manuel
Beckman e Jorge de Sampaio de Carvalho receberam como sentença a
morte pela forca, os demais envolvidos foram condenados à prisão
perpétua. A execução pública de Beckman e de Sampaio ocorreu em 02
de novembro de 1685, segundo outras fontes, 10 de novembro na
chamada Praia do Armazém, tendo os bens de Beckman sido
sequestrados e ido a hasta pública. Gomes Freire arrematou-os todos
e devolveu-os à viúva e filhas do revoltoso. Na Avenida Beira Mar, fica
a Praça Manuel Beckman, Praça 15 de Novembro, uma pirâmide de
Beckman, obelisco construído em 1910, em homenagem ao líder da
Revolta Colonial de 1684. A Pirâmide teria sido erguida aproveitando
a base do pedestal do antigo pelourinho de São Luís de 1815, sendo
assim o monumento mais antigo da capital. A Assembleia Legislativa
do Maranhão foi localizada no Palácio Manuel Beckman. Então, a
Comenda, a Medalha que recebemos hoje com o nome de Manuel
Beckman tem tudo para contar essa história de um herói, de um
merecimento que tem esse cidadão que não era brasileiro, mas que se
comportou como um herói em favor da nossa pátria. Eu quero,
senhores, agradecer profundamente a quantos estão, nesta Casa,
dizendo-lhes que se sintam, principalmente os que têm mandato, que
se sintam orgulhosos de serem procuradores da sociedade, que se
sintam envaidecidos de terem esse desempenho em favor do interesse
social. Nós, que tivemos mandato, temos uma lembrança só das coisas
que fizemos de bem, mas reconhecemos que erramos muito. Quando
eu recebo alguma crítica da minha cidade, eu peço aos meus conterrâneos
que detalhem a crítica e digo a eles que eu fui a pessoa que mais errou.
Se eu errei, se eu fiz alguma coisa errada, a declaração do cidadão diz
isso. Se há algum erro para ele, ele o corrija em favor do interesse
social. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos a quantos
compareceram a este momento e pedir àqueles que tenham mandato
popular que se sintam orgulhosos desse desempenho e aceitem a crítica,
porque é uma forma de confessar também que você está fazendo alguma
coisa. Eu agradeço imensamente e fico gratificado com essa medalha,
juntando ao meu curriculum alguns outros atos praticados. Não conheço,
na história política do Maranhão, nenhuma providência dessas que eu
contei aqui da marcha da pedra, pedindo a todos os conterrâneos que
dessem uma pedra para a construção do hospital que está lá hoje,
naturalmente, mais equipado e servindo melhor à sociedade. Sem essa
pedra, não teríamos o hospital. Eu quero agradecer ao Presidente
Othelino Neto por esta homenagem e, em nome da minha família, para
que transmitam aos Senhores Deputados a satisfação que nos deram a
alegria que nós temos e que nós passemos daqui em diante a usar esse
troféu como um galardão da nossa vida pessoal. Muito obrigado aos
que aqui estão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Fui informado aqui pelo Cerimonial que o Deputado Wellington
quer fazer uma breve saudação. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente Othelino, que muito nos honra com sua presença
presidindo esta Sessão Solene, muito especial para todos nós na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E cumprimento de

forma especial a todos os demais Deputados, mas mesmo assim eu
vou citá-los. O amigo Senhor Alberto Tavares, que tenho apreço e
admiração desde quando entrei nas fileiras de Exército e acompanhava
o seu trabalho como Desembargador e, principalmente, também com
Oficial R2 das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Cumprimentar
de forma especial o nosso sempre Presidente desta Casa, Manoel
Ribeiro, Presidente diversas vezes na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Cumprimentar de forma especial também o amigo Carlos
Augusto Furtado. E deixei por último o nosso homenageado. Mas
antes de falar do homenageado quero cumprimentar de forma especial
os demais pares que aqui estão hoje, Deputado Zito Rolim, Ex-Prefeito
da cidade de Codó, nosso amigo na atual legislatura, conosco na
Assembleia Legislativa. A amiga médica, Deputada Helena Duailibe,
que eu passei a conviver e só aumentou o meu carinho especial, meu
amor pela Deputada Helena Duailibe. E ao jovem, esse jovem príncipe
Felipe dos Pneus, um amigo também que eu tenho um carinho especial
e que hoje também abrilhanta esta Casa com a sua presença. Os demais
Deputados estaduais, os ex-Deputados estaduais que estão aqui
presentes. Hoje a justa homenagem que esta Casa concede, de autoria
dos Deputados Presidente Othelino e Edivaldo Holanda e que foi
aprovada de forma unânime, por todos os deputados estaduais da
atual legislatura, demonstra o carinho, o respeito que temos pela pessoa
do homenageado. Quando recebi o convite no Grupo dos Deputados
eu já fiz a minha escala que eu não poderia faltar a esta homenagem.
Mesmo acatando o pedido do Presidente Othelino que seriam breves
palavras, eu que tenho a característica do uso da tribuna diversas vezes
nesta Casa e ao receber o convite no Grupo dos Deputados me veio à
lembrança, Presidente, das minhas pesquisas nesta Casa, na Biblioteca
desta Casa, com os funcionários mais antigos desta Casa e uma
preocupação que sempre tive em acompanhar os parlamentares que já
fizeram história nesta Casa. E ao fazer a pesquisa eu encontrei, em
quase todos os funcionários antigos, o nome Celso Coutinho. O nome
Celso Coutinho. E ao ouvir esses relatos, eu, pessoalmente, me debrucei
sobre a história, eu, pessoalmente, me debrucei sobre os livros que
narram a história da Assembleia Legislativa, os Anais desta Casa e que
retratam a atuação de um dos maiores oradores desta Casa, que hoje eu
faço não só o reconhecimento, mas que também ao pesquisar, ao me
debruçar sobre a sua história parlamentar, eu também confesso que
bebo da sua fonte, não que eu queira me comparar, jamais, mas em ter
na manhã de hoje um homenageado que eu tenho apreço, carinho,
admiração, como nos dias de hoje, que eu posso que sou fã. O senhor
pode chegar hoje colocar sua cabeça no travesseiro dizer que o senhor
tem um deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, que está iniciando o segundo mandato, que o tem como
ídolo, como um dos grandes oradores desta Casa, grandes feitos como
parlamentar e como membro do Executivo, à frente da Prefeitura de
Guimarães, e algo importante que nós precisamos trazer para nossas
vidas. Eu vou fazer duas considerações importantes, meu Presidente,
melhor três, diante do meu Presidente, eu não posso deixar de fazer a
terceira e vou iniciar pela terceira. Atualmente, nós temos na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão 42 Deputados, 39 são da base do
Governador Flávio Dino, somente três de Oposição, mas hoje temos
um Deputado Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, não desmerecendo os Presidentes anteriores, com todo
respeito ao Presidente Manoel Ribeiro, mas nós temos um Presidente
da Assembleia Legislativa, democrático e atencioso a todos os pares. E
eu digo isso porque sou oposição ao Executivo, sou oposição ao
Governo Flávio Dino, e tenho na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, o amparo, o abrigo e todas as condições necessárias para
realizar o meu mandato parlamentar. Foi a primeira referência elogiosa
ao nosso Presidente Othelino, que tão bem conduz a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Segundo, Presidente Othelino,
meu sempre oficial do Exército Brasileiro Alberto Tavares, meu
Presidente Manoel Ribeiro, amigo Coronel Furtado e ao nosso
homenageado, o Deputado Wellington tem orgulho de ser Deputado,
eu não tenho vergonha de ser Deputado, assim como tenho orgulho de
ter servido a Pátria, durante 15 anos, como sargento do Exército, e,
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dentre eles, 10 anos no Serviço de Inteligência. Eu tenho orgulho e
valorizo para que eu pudesse entrar no Exército, eu estudava debaixo
de um poste perto de casa, para economizar energia em casa, diante da
pobreza, diante das dificuldades. E eu lutei muito para ser sargento do
Exército, eu estudava debaixo de um poste para economizar energia em
casa, e ao adentrar no Exército eram 02 mil vagas, meu Presidente, eu
fui o candidato 1998, igual para o segundo mandato que muitos diziam,
ou dizem, “o Deputado Wellington fedendo!” para a reeleição do
segundo mandato, mas é muito melhor escapar fedendo do que morrer
cheiroso. E eu escapei fedendo na reeleição de Deputado Estadual,
mas só relembrando do esforço que eu fiz para ser sargento do Exército,
e fui considerado um dos melhores sargentos do Exército brasileiro do
24º Batalhão de Infantaria e de Selva. E como ex-vendedor de frutas,
também fui um dos melhores vendedores de frutas. Hoje, eu tenho
orgulho de ser Deputado estadual e onde quer que os meus pés toquem,
eu faço referência ao meu Presidente da legislatura anterior, Presidente
Humberto Coutinho, todas as vezes que o Presidente Othelino o
substituía e agora como Presidente desta Casa, o orgulho que eu tenho
do Poder Legislativo, o orgulho que eu tenho de exercer o mandato de
Deputado estadual. E por último, já que eram três observações que eu
precisava fazer, para finalizar, falarei sobre o nosso homenageado. Eu
agradeço a Deus a oportunidade, na manhã desta segunda-feira, de
meus olhos poderem contemplar essa homenagem porque, diante de
um momento tão conturbado na política em que tentam criminalizar a
política, as soluções para os problemas do Brasil são perpetrados pela
política. Nós não podemos criminalizar a política, pelo contrário, a
política também é lugar de homens de bem, de mulheres de bem. A
manhã de hoje remonta a história e traz às nossas memórias a ratificação
do que eu estou falando de que a política é lugar de homens de bem.
Num momento em que a política é criminalizada, nós precisamos ter o
respeito pela política. Em momento de crise política, de crise financeira,
principalmente de crise ética, na manhã de hoje, nós fazemos uma
justa homenagem e, principalmente, em um momento em que as pessoas
não se cumprimentam, que as pessoas não se olham nos olhos, que as
pessoas se acham arrogantes, autossuficientes, prepotentes, que se
escondem atrás de um cargo, atrás de um curso superior, atrás de um
mandato, atrás de uma secretaria e deixam de fazer o mais importante
que é o reconhecimento, dizer que gosta, dizer que ama, pedir desculpas,
pedir perdão. Então, o momento é de gratidão. Na manhã de hoje, a
Assembleia Legislativa faz uma justa homenagem a um nobre
parlamentar que muito honrou esta Casa. Na manhã de hoje, eu tenho
orgulho de fazer esse pronunciamento, pois é um momento de muita
alegria, de profunda alegria e olha que eu não tenho contato nenhum, é
simplesmente admiração de um jovem parlamentar, de um parlamentar
que enalteceu a história do Parlamento Estadual, do Poder Legislativo.
Deus nos ensina que precisamos trazer à memória as coisas que nos
dão esperança, e eu quero trazer à memória, na manhã de hoje, o
brilhante trabalho, o relevante trabalho e o reconhecimento que fazemos
hoje ao homem público, Deputado Celso Coutinho. Que Deus continue
abençoando a sua vida abundantemente. Muito obrigado e que Deus
abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado pela saudação, Deputado Wellington do Curso.
Registro a presença da Deputada Dr.ª Helena Duailibe aqui no plenário.
Bom, Senhoras e Senhores, estamos já pertinho do fim desta sessão
solene, eu quero cumprimentar e agradecer a presença de todos e de
todas, em particular do Desembargador Federal aposentado e Ex-
Presidente do Tribunal Regional da 1ª Região, Dr. Alberto Tavares, do
Deputado Manoel Ribeiro, ex-Presidente desta Casa, do Coronel Carlos
Augusto Furtado, de todos os senhores e senhoras, dos Deputados,
ex-Deputadas, os familiares aqui presentes. Já me disse aqui o Dr.
Celso que além da esposa, evidentemente, Dona Maria Alice que está
aqui, está também a filha Denise e o neto João Manoel. O filho Celso
está aqui também? Em nome dos familiares, da esposa, dos filhos, do
neto, cumprimento todos os demais familiares aqui presentes. É uma

satisfação ser autor com o Deputado Edivaldo Holanda, do Projeto de
Resolução que concede Medalha Manuel Beckman, concedeu e já está
entregue, ao Dr. Celso Coutinho e todas as homenagens que esta Casa
faz são justas, para uns mais justas para outros menos justas. Alguns
casos, há quem discorde, outros há quem concorde, mas se tem uma
coisa que esta Casa não tem a pretensão de ser, é unânime, porque a
unanimidade não combina com o Parlamento, não é isso, Dr. Celso?
Mas essa certamente é uma das homenagens mais merecidas que esta
Casa por unanimidade aprovou. Não só pelo fato de Celso Coutinho
ter sido deputado estadual e ter presidido, certamente com muita
competência, esta Casa, mas pela trajetória de dedicação a este Estado,
desde a militância enquanto estudante, afinal foi Presidente da entidade
representativa dos estudantes à época. Acho que se chamava União
Maranhense de Estudantes. Ele foi Presidente da UME e, como a
grande maioria aqui já sabe, prefeito por duas vezes de sua cidade
natal, a querida cidade de Guimarães. Também deputado estadual,
além do que todo mundo se lembra de ter ido registrar algum documento
lá no cartório do Celso Coutinho. Eu era criança e me lembro bem de
mamãe, minha mãe que está aqui presente, sua comadre, me dizendo:
‘vou registrar a firma desse documento lá no cartório do Celso
Coutinho’. Mas como este maranhense nascido e criado aqui, hoje
reconhecido por todos, não mais militando na vida político-partidária,
mas um maranhense que nos enche de orgulho. Porque sempre por
onde passou deixou uma bela marca do trabalho com seriedade, com
dedicação e agora nos dá, mesmo já não estando nas lides político-
partidária, nos dá lições das mais diversas, seja ouvindo nesta tribuna,
seja acompanhando um pouco da história dele é certamente para mim
um aprendizado importante. E vejamos que nesta Mesa hoje tem dois
Ex-Presidentes desta Casa: Dr. Celso Coutinho, o Deputado Manoel
Ribeiro que, aliás, outro dia eu postei no meu Instagram uma foto
minha entrevistando o então Deputado, era o Deputado Vila Nova,
que foi companheiro do Deputado Manoel Ribeiro de Assembleia.
Àquela época eu era repórter da Assembleia, tinha sido nomeado pelo
Presidente Manoel Ribeiro e estava entrevistando o então Deputado
Vila Nova. Então tem nesta Mesa aqui dois ex-Presidentes, cada um do
seu jeito, deixou a sua marca aqui nesta Casa e a razão de alegria recebê-
los aqui hoje, assim como a todos vocês, ao doutor Alberto, enfim, a
todos que nos prestigiam. Mas já perto de finalizar esta breve saudação
e vejam que eu tenho a missão de falar por mim e pelo Deputado
Edivaldo Holanda. O Deputado Edivaldo Holanda que é seguramente
o melhor tribuno desta Casa, além de um homem muito inteligente e
experiente, o melhor tribuno desta Casa e que já me dizia, não só ele,
mas outros já me disseram que o Doutor Celso Coutinho foi
seguramente o melhor tribuno que já passou por esta Casa. Então a
minha responsabilidade é redobrada, ouvindo os seus discursos e do
Deputado Edivaldo pegar lições para aprender a ocupar melhor aquela
ou aquela tribuna. E claro, ouvindo os atuais Deputados que também
ensinam com seus pronunciamentos. Mas eu parto para finalizar
dizendo, Doutor Celso, que é um prazer estar aqui hoje. Muitos não
sabem quando eu me referi a minha mãe como sua comadre, da relação
que temos, nós não nos vemos todos os dias. Nós demoramos algum
tempo para nos ver, mas o respeito e o afeto são atemporais. Então o
Celso Coutinho é meu padrinho de batismo e pouca gente sabia disso,
e ele também não diz, mas a razão da homenagem, ela não é o fato de o
senhor ter sido escolhido para ser o meu padrinho, é em razão da bela
história que o senhor tem de dedicação ao Maranhão. E eu perguntava,
uma vez ao meu pai, por que ele havia escolhido o Celso Coutinho
para ser o meu padrinho, eu, menino ainda, muito novo, mas já gostando
de política e militando na política e de esquerda, e aí eu perguntei:
“papai, o senhor é de esquerda, o Dr. Celso é filiado à Arena, por que
o senhor o escolheu para ser o meu padrinho? Ele me disse: Filho, a
gente pensa diferente, sob alguns aspectos da política, mas o Celso é
um homem muito sério, muito decente, um amigo, por isso eu o escolhi
para ser o seu padrinho”. Concordando aqui com as palavras sobre o
Deputado Edivaldo, mas se quiser aqui usar o microfone, Dr. Celso,
pode fazê-lo.
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– Eu peço até desculpas, porque eu não me referi a Edivaldo Holanda,
amigo dileto e responsável também por esta minha presença aqui,
também ali eu estou vendo a Deputada Helena, que eu a conheço e
representando a sociedade do Maranhão com muito merecimento, ao
Edivaldo, um abraço do amigo e que ele às vezes diz até aquilo que eu
não sou. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bem, mas, enfim, era para enfatizar que a gente pode
conviver e pode se querer bem sem pensar igual, não é verdade? Aqui
nesta Mesa mesmo tem cinco figuras públicas que pensam diferente
sobre alguns aspectos ideológicos da vida. E, enfim, nessa quadra que
nós vivemos no Brasil hoje é especialmente importante que nós
percebamos que é possível que a gente conviva, que a gente se goste,
que a gente se queira bem pensando diferente. Nós não precisamos ter
ódio a quem é diferente da gente. Essa é a mensagem que eu quero
deixar a todos e a todas e que esta escolha, por exemplo, que para
alguns pode parecer diferente no aspecto das concepções políticas e
ideológicas, mas nós temos afinidades muitas. Eu, no caso como quem
escolheu os padrinhos foram meu pai e minha mãe, as afinidades são
muitas, especialmente, nos valores principais da ética, da vida de
retidão, do compromisso com a verdade, do compromisso com as
pessoas e com as boas causas do Maranhão. Desta forma, manifestando
e enfatizando a necessidade de a gente saber conviver, desejo àqueles
que porventura não verei mais este ano que este espírito de natal nos
contamine durante o ano todo e que consigamos manter a paz no nosso
país e consigamos superar esse momento de conflagração que impera e
que não é bom para nenhum de nós. Doutor Celso, é razão de grande
alegria homenageá-lo hoje aqui, fico muito feliz em recebê-lo, e fiz até
esta inconfidência de contar desta relação de padrinho e afilhado que
temos já há 44 anos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 1193 / 2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e Requerimento
nº 721/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa.

RESOLVE:

PRORROGAR  o prazo pelo período de (180 dias), da
Comissão Temporária Especial, criada com a finalidade de Promover o
Estudo sobre um Novo Modelo de Governança de Recursos Hidricos
e Saneamento Básico no Estado do Maranhão. Comissão esta, concebida
através da Resolução Administrativa nº 776/2019, deste Poder

Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em 04 de dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada
Drª Cleide Coutinho - Segunda Secretária

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 1190/2019, de 03 de dezembro de 2019, nomeando ITAAN
COSTA LEITE, 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.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 026 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 525/

2019, de autoria do Poder Judiciário, que Altera a Lei Estadual nº.
9.109, de 29 de dezembro de 2009, que Dispõe sobre Custas e
Emolumentos, ajustando os valores da tabela de Custas e Emolumento,
para criar os itens 4.26, 4.27 e subitens, 4.28, 4.29 e 4.29.1 na tabela
IV, anexa à Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009.

Em síntese, a proposição de Lei sob exame, visa alterar as
tabelas constantes da Lei nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009 (Lei de
Custas e Emolumentos), para instituir custas para as demandas
processuais, pré-processuais e extra-processuais dos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e dos Postos de
Conciliação do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Tal medida faz-se necessária, considerando avanço dos
procedimentos conciliatórios em todo o Estado, com o aumento do
número de audiências pré-processuais, processuais, de mutirões de
conciliação, da Semana Nacional da Conciliação, além de atividades de
apoio às unidades judiciárias com grande volume de demandas e ações
de cidadania, o que onera sobremaneira o Poder Judiciário, como bem
esclarece a Exposição de Motivos que acompanha a presente
propositura.

  Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 780/2019).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea
“c”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito
financeiro de todas as proposições relacionadas com despesas e receitas.

No conteúdo, a proposição em análise possui o condão de
alterar as custas e emolumentos do Estado do Maranhão, no que diz
respeito às demandas processuais, pré-processuais e extra-processuais,
tendo em vista a necessidade de compensação dos custos despendidos
com a prestação de serviço público disponibilizado ou posto à
disposição dos jurisdicionados.

O presente Projeto de Lei foi justificado pela necessidade de
alteração de valores na tabela de custas e emolumentos, conforme
acima mencionado.

Diante das considerações expostas pode-se observar que o
Projeto de Lei sob exame obedece ao mecanismo de Orçamento, não
trazendo relevante impacto financeiro, de sorte que deve ser aprovado.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 525/2019, considerando atendidos os pressupostos de
conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira
e orçamentária da proposição.

É o voto.

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

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
525/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 04 de dezembro de 2019.

Presidente: Deputado  Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Hélio Soares
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Deputado Ciro Neto
Deputado Pastor Cavalcante

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 027/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 535/

2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei n° 10.574, de 30
de março de 2017, que dispõe sobre o não ajuizamento e a desistência
da cobrança judicial da dívida ativa considerada de pequeno valor e dá
outras providências.

Em suma, a proposição de Lei, em epigrafe, tem por finalidade
atualizar os termos da Lei Ordinária nº 10.574, de 30 de março de
2017, que estabeleceu os valores e circunstâncias que autorizam ou
não ajuizamento de cobrança judicial, bem como a desistência da
execução fiscal.

Pelas modificações propostas, o Estado do Maranhão ficará
autorizado a não promover cobrança judicial de dívidas ativas cujo
valor atualizado não seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), R$
10.000,00 (dez mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) no caso de
créditos relativos, respectivamente, ao ICMS (Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação), ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores) e ao ITCMD (Imposto sobre a Transmissão “causa
mortis” e Doação), como bem esclarece a Mensagem Governamental.

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 756/2019).

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

O referido Projeto de Lei possui conteúdo orçamentário, visto
que possui natureza contábil e financeira ao afastar a obrigatoriedade
do ajuizamento de ações e cobrança antieconômica e autorizar a
desistência de execuções ficais nas quais não foram encontrados bens
passíveis de penhora, torna mais eficaz a cobrança da dívida ativa e
contempla os anseios de celeridade e eficiência na prestação
jurisdicional, vez que contribui para a redução do congestionamento
de execuções fiscais por parte do Estado do Maranhão, como bem
esclarece a Mensagem Governamental.

Assim sendo, a medida por si só, atende a pertinência da
matéria, considerando que o principal objetivo do projeto é tornar
mais eficaz a cobrança da dívida ativa do Estado.

Diante das considerações expostas pode-se observar que o
projeto de lei obedece aos mecanismos de Orçamento Público, não
trazendo relevante impacto econômico-financeiro, de sorte que deve
ser aprovado.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o presente Projeto de Lei é

meritório, razão pela qual opinamos favoravelmente pela a sua
aprovação.

É o voto.

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

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
535/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 04 de  dezembro de 2019.

Presidente: Deputado  Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Pastor Cavalcante

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 028 / 2019

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

Complementar nº 013/2019, de autoria do Poder Judiciário, que altera
a redação do art.3º, da Lei Complementar nº 48, de 15 de dezembro de
2000, que criou o Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento
do Judiciário - FERJ.

Em síntese, a proposição de Lei sob exame, propõe alteração
da redação do inciso XXIX, do art. 3º, da referida Lei Complementar,
pela necessidade de correção do referido dispositivo que teve sua
redação inicial alterada pela Lei Complementar nº 124/2009, de forma
equivocada, conforme explicitado na justificativa da propositura.

Ademias, o Projeto de Lei Complementar sob exame, propõe
efetuar a inclusão de dois novos incisos ao art. 3º, da Lei Complementar
nº 48, de 15 de dezembro de 2000, para inserir entre as receitas do
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário –
FERJ, a receita líquida decorrente da arrecadação das serventias sob
interinidade (inciso XXXII), bem como a receita decorrente da
arrecadação das serventias extrajudiciais durante o período de
cumprimento da sanção disciplinar de suspensão aplicada aos
delegatários titulares do serviço extrajudicial (inciso XXXIII).

No caso do inciso XXXII, esta receita já é destinada ao FERJ,
mas não tem previsão legal. No que tange ao inciso XXXIII, a proposta
é inserir a destinação dos recursos oriundos da aplicação da pena de
suspensão, ou seja, do valor arrecadado pela serventia quando exceder
o teto de remuneração do interventor, durante o período em que o
delagatário cumprir a penalidade, quando deixa de receber a receita da
serventia.

  Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 767/2019).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea
“c”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito
financeiro de todas as proposições relacionadas com despesas e receitas.

O presente Projeto de Lei Complementar foi justificado e
explicitado, conforme acima descrito e visa corrigir um equivoco na Lei
anteriormente editada.

Diante das considerações expostas pode-se observar que o
Projeto de Lei Complementar sob exame obedece ao mecanismo de
Orçamento, não trazendo relevante impacto financeiro, de sorte que
deve ser aprovado.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei Complementar nº 013/2019, considerando atendidos os
pressupostos de conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a
adequação financeira e orçamentária da proposição.

É o voto.

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

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 013/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 04 de dezembro de 2019.
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Presidente: Deputado  Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Pastor Cavalcante

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 03 DIAS DO
MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS 08:30 HORAS, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES – PRESIDENTE
VINICIUS LOURO – VICE PRESIDENTE
 FERNANDO PESSOA
ARNALDO MELO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 026/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

399/2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 9.936, de
22 de outubro de 2013, que dispõe sobre a organização administrativa
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

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

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN

“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 05 de dezembro de 2019. NADJA FERREIRA
DA SILVA - Secretária da Comissão

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0759/2019-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de
dezembro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da
Procuradoria Geral anexo aos autos, DECLARO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 0759/2019-
ALEMA, objetivando a emissão da nota de empenho e a contratação
direta com a empresa ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA. (CNPJ n° 21.545.863/0001-14), para efetivação da inscrição
do servidor, o Sr. Flávio Olímpio Neves Silva (matrícula n°1389303),
para participar do Curso de Capacitação “Emendas Parlamentares”,
nos dias 02 e 03 de dezembro deste ano, na cidade de Brasília/DF, no
valor de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), visando
proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA,04 DE DEZEMBRO DE 2019. Deputado Othelino Neto
Presidente ALEMA

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 31/2019-AL . PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA SOUSA BARROSO
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. OBJETOS: Prorrogação em
90 (noventa) dias do prazo de execução dos serviços constante na
Cláusula Sétima do ajuste, a contar do dia 02 de dezembro de 2019.
BASE LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 4743/
2019-ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 29/11/2019.
ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA
SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº
23.700.800/0001-10. São Luís–MA, 04 de dezembro de 2019. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral

AVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019-CPL/AL PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 3819/2019-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio do Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias
Marques, torna público para conhecimento dos interessados que o
Pregão Eletrônico N° 011/2019, cujo objeto trata da contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações
para a implementação, operação e manutenção de link de acesso,
síncrono, dedicado a internet para a ALEMA e TV ASSEMBLEIA”,
torna público para conhecimento dos interessados que adiará a sessão
de licitação do Pregão em epígrafre, anteriormente marcada para às
14:30 horas do dia 05 de dezembro de 2019,  até ulterior deliberação.
São Luís, 04 de dezembro de 2019. Gabriel Manzano Dias Marques
Pregoeiro

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 9912473203 . PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.  OBJETO:  Retificação do
item 5.1 da Cláusula Quinta do Contrato para firmar o seu valor total
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da retificação da Cláusula
Décima do Contrato, que trata da dotação orçamentária e que vigerá
segundo as informações a seguir para custeio das despesas do presente
contrato no exercício de 2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 –
Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação
Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa:
33.90.39.04–Correios e Telégrafos. Ação: 4628 – Atuação Legislativa.
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Manutenção).  Fontes de recursos: 0.1.01.000000–Recursos Ordinários
– Tesouro - 0101000000. NOTA DE EMPENHO: Para o custeio das
despesas referentes ao presente contrato no exercício de 2019 foi
emitida a Nota de Empenho nº 2019NE001918, de 23/08/2019, no
valor de R$ 19.027,81 (dezenove mil, vinte e sete reais e oitenta e
um centavos). BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2019. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. São Luís–MA, 03 de dezembro de 2019. Tarcísio
Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
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